Φωτοαντιγραφικό/Εκτυπωτής
Xerox ® PrimeLink ®
Έτοιμη για παραγωγή, ασπρόμαυρη συσκευή
φιλική προς τις λειτουργίες γραφείου.

B9100/B9110/B9125/B9136

Η απλότητα της λειτουργίας walk-up συναντά τις δυνατότητες
επιπέδου παραγωγής σε μία συσκευή μικρού όγκου.
Είναι φωτοαντιγραφικό. Είναι σαρωτής. Είναι ένα πιεστήριο με πλήρεις λειτουργίες,
ικανό για απόδοση επιπέδου παραγωγής. Γνωρίστε τη σειρά PrimeLink® B9100 —
την απίστευτα αξιόπιστη οικογένεια ασπρόμαυρων εκτυπωτών με απεριόριστες
δυνατότητες διαμόρφωσης από την Xerox.

Τ Ο Κ ΥΡΙΟ Π Λ ΕΟ Ν ΕΚ ΤΗ Μ Α

Το φωτοαντιγραφικό/ο εκτυπωτής Xerox
PrimeLink® B9100 Series έχει σχεδιαστεί
ώστε να υποστηρίζει τις ομάδες εργασίας
του σύγχρονου γραφείου και τα εσωτερικά
καταστήματα εκτύπωσης με το μεγαλύτερο
εύρος δυνατοτήτων της αγοράς.
®

•	Η τεχνολογία εκτύπωσης VCSEL που έχει
αναπτυχθεί από την Xerox, χρησιμοποιεί
32 ακτίνες λέιζερ για να παράγει κείμενο και
εικόνες πραγματικής υψηλής ευκρίνειας (2.400 x
2.400 dpi), σταθερές πυκνότητες εκτύπωσης και
ουδέτερες γκρι αποχρώσεις.

• Μια μικρή, υψηλής απόδοσης συσκευή που
είναι αρκετά μικρή για να τοποθετηθεί κοντά
στην ομάδα εργασίας σας —αλλά και με αρκετές
δυνατότητες διαμόρφωσης ώστε να χειρίζεται
μια πλήρη σειρά ασπρόμαυρων εφαρμογών.

•	Ο νέος μας γραφίτης ΕA-Eco LGK παράγει
πλούσια μαύρα χρώματα, πιο συνεπή,
ομαλότερες αποχρώσεις του γκρι και
επιτυγχάνει καλύτερη αναγνωσιμότητα
με το ματ φινίρισμά του που είναι ελαφρώς
γυαλιστερό.

• Ένας γρήγορος, έγχρωμος σαρωτής μονού
περάσματος με διπλή κεφαλή αντιγράφει
ή μετατρέπει σελίδες σε ψηφιακές μορφές που
χρησιμοποιούνται ευρύτατα με ταχύτητες έως
και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).

•	Παρακολούθηση κάτω από το κάλυμμα και
αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις πυκνότητας
γραφίτη με την τεχνολογία μας SIQA (Simple
Image Quality Adjustment) για αποτελέσματα
χωρίς προβλήματα.

• Πρόσβαση στο Xerox App Gallery απευθείας
από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, όπου θα
βρείτε εφαρμογές με σύνδεση στο cloud για την
αυτοματοποίηση πολύπλοκων, χρονοβόρων
εργασιών για επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, υπηρεσίες περίθαλψης και
πολλά άλλα.

• Οι Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες
διατηρούν τα φύλλα χαρτιού εντός της
διαδρομής τους στις υψηλές ταχύτητες —ακόμα
και με βαρύτερα, ελαφρύτερα ή μεγαλύτερου
μήκους μέσα εκτύπωσης— μειώνοντας τις
εμπλοκές χαρτιού και εξασφαλίζοντας την
ακρίβεια του αποτελέσματος.

• Εύχρηστος Xerox® Integrated Copy/
Print Server (Ενσωματωμένος διακομιστής
εκτυπώσεων/αντιγράφων) για έλεγχο μέσω
οθόνης αφής των λειτουργιών αντιγραφής,
σάρωσης και εκτύπωσης επαγγελματικού
επιπέδου.

• Αποθήκευση προφίλ για μελλοντική χρήση
με τα ίδια μέσα εκτύπωσης.

• Προαιρετικά: Ο Xerox® EX B9100 Series Print
Server με την υποστήριξη της Fiery® παρέχει
αυξημένη αποδοτικότητα, αυτοματοποίηση,
προηγμένη ρύθμιση εργασιών καθώς και άλλες
λειτουργίες που δίνουν ώθηση στην απόδοση,
ώστε να σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε
περισσότερες εργασίες πιο γρήγορα.
• Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας στο
μηχάνημα και στο δίκτυο εξασφαλίζουν την
ασφάλεια και τη συμμόρφωση με αυστηρά
πρότυπα συγκεκριμένα για κάθε κλάδο της
αγοράς, όπως τα πρότυπα HIPAA και FIPS 140-2.

• Η ψηφιακή τεχνολογία IReCT (Image
Registration Control Technology) μετρά τη
θέση κάθε φύλλου καθώς περνάει μέσα από
τον εκτυπωτή —πραγματοποιώντας ακριβείς
διορθώσεις ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο για
ευθυγράμμιση πολύ υψηλής ακρίβειας.
Ε Υ Ε ΛΙ ΞΙ Α ΠΑ ΡΑ Γ ΩΓ Η Σ

Με μια πλήρη σειρά επιλογών τροφοδοσίας,
στοίβαξης και τελικής επεξεργασίας, τα μοντέλα
PrimeLink® σάς πάνε παντού —από το γραφείο
έως την παραγωγή βασικού επιπέδου και
παραπέρα.

ΠΡΑ Γ Μ Α ΤΙΚ ΕΣ ΔΥ Ν ΑΤΟ ΤΗ ΤΕ Σ

• Εισαγωγή έγχρωμων εξωφύλλων, σελίδων
και άλλων προεκτυπωμένων υλικών μετά
την εκτύπωση, πριν την τελική επεξεργασία
για πρόσθετη ποικιλομορφία εφαρμογών και
παραγωγικότητα.

Οι ευκαιρίες είναι απεριόριστες με την τεχνολογία
PrimeLink®. Οι ίδιες τεχνολογίες που καθορίζουν
την ποιότητα ειδώλου και την αξιοπιστία
στα Πιεστήρια Παραγωγής της Xerox® έχουν
υιοθετηθεί και στα μοντέλα μικρού όγκου.

• Εκτύπωση κάθε είδους από πλαστικές
μεμβράνες βινυλίου παραθύρων έως και
πανό με φύλλα πολύ μεγάλου μήκους (XLS),
εξώφυλλα βιβλίων, ημερολόγια και πολλά άλλα
έως και μήκος 26"/660 χλστ.

Α ΣΦΑ Λ ΕΊΣ ΚΑ Ι Α Ξ ΙΌΠΙΣΤ ΕΣ
Α ΠΟΜΑ ΚΡΥΣΜΈΝΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣ Ί Ε Σ

Η τεχνολογία PrimeLink® σας συνδέει
με αυτοματοποιημένες υπηρεσίες
χωρίς προβλήματα που διατηρούν
τη λειτουργία της επιχείρησής σας
παραγωγική και κερδοφόρα.
Οι Αυτόματες ενδείξεις μετρητή
εξασφαλίζουν χρέωση με μεγαλύτερη
ακρίβεια και εξοικονομούν χρόνο
διαχείρισης.
Η Αυτόματη αναπλήρωση
αναλώσιμων παρακολουθεί τη
χρήση γραφίτη και παρέχει έγκαιρη
παράδοση.
Η Προώθηση δεδομένων βάσει
συμβάντων στέλνει δεδομένα
συγκεκριμένα για τα σφάλματα σε έναν
Ειδικό Ψηφιακής Τεχνολογίας της Xerox
για ταχύτερη επίλυση και μειωμένο
χρόνο διακοπής της λειτουργίας.
Η Αυτοβοήθεια βάσει κανόνων
παρέχει συμφραστική βοήθεια, καθώς
επίσης και μια βάση δεδομένων με
δυνατότητα αναζήτησης ακριβώς στον
ενσωματωμένο διακομιστή Web.

Ευελιξία για κάθε περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1	Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας μεγάλων
μεγεθών 1 δίσκου

6	Τέσσερις εσωτερικοί δίσκοι και Δίσκος 5 (Bypass)
στον βασικό εξοπλισμό

2	Δίσκος 5 (Δίσκος Bypass)

7	Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης Xerox®

13	Τελικός επεξεργαστής Production Ready
με Δημιουργό φυλλαδίων Xerox®

3	Πίνακας ελέγχου

8	Μονάδα εισαγωγής Xerox®

14	Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold

4	Ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων/σαρωτής μονού περάσματος

9	GBC® AdvancedPunch™ Pro

5	Φωτοαντιγραφικό/Εκτυπωτής Xerox®
PrimeLink®B9100/B9110/B9125/B9136

12	Προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z Xerox®

10	Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας Xerox®

Xerox Product Explorer για τη σειρά
PrimeLink® B9100

11	Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και
πτύχωσης Xerox®

Σημείωση: Δεν απεικονίζονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές τελικής
επεξεργασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μ ΗΧ Α Ν ΙΣ ΜΟ Ι ΕΚ ΤΥ Π Ω Σ Η Σ
• Μονόχρωμος ξηρογραφικός μηχανισμός εκτύπωσης
– AMPV: 70.000-700.000 σελ./λεπτό
– Κύκλος εργασιών: 3,0 εκατομμύρια σελίδες ανά
μήνα (A4, 8,5 x 11 in. μονής όψης)
• Ταχύτητα εκτύπωσης4
– 100/110/125/136 σ.α.λ.–8,5 x 11 in. (A4)
– 56/69/78/82 σ.α.λ.–8,5 x 14 in. (B4)
– 50/55/62/68 σ.α.λ.–11 x 17 in. (A3)
– 34/55/55/55* σ.α.λ.–12 x 18 in. (SRA3)
• Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιγράφου
– B9100: 4,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
– B9110/B9125/B9136: 3,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
• Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης
• Έως και 1.200 x 1.200 dpi ανάλυση RIP και έως και
2.400 x 2.400 dpi ανάλυση εκτύπωσης με οθόνη
ενδιάμεσων τόνων 106 lpi (προεπιλογή) ή 150 lpi
(λειτουργία υψηλής ποιότητας)
• Ευθυγράμμιση μπρος-πίσω
– B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 χλστ.
• Με δυνατότητα Αυτόματων ενδείξεων μετρητή (AMR)
(όπου είναι διαθέσιμες)
Α ΠΟΘΗΚΕΥ Σ Η ΕΓ Γ Ρ ΑΦ Ω Ν
• B9100/B9110/B9125/B9136: Μονάδα σκληρού
δίσκου με ελάχιστο χώρο 320 GB για αποθήκευση
εγγράφων.
Ε Ν ΣΩΜ Α ΤΩ ΜΈ Ν Ο Σ ΑΥ ΤΌΜ ΑΤΟΣ
Τ ΡΟΦ ΟΔ Ό ΤΗ Σ ΕΓΓΡ Ά Φ Ω Ν/ΣΑΡ Ω ΤΉΣ
Μ ΟΝ ΟΎ  Π ΕΡ Ά Σ Μ ΑΤΟ Σ
• Προηγμένη έγχρωμη σάρωση
• Σαρωτής διπλής κεφαλής –έως και 270 είδ./λεπτό
ασπρόμαυρα ή/και έγχρωμη σάρωση, μονής/διπλής
όψης4
• Οπτική ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi 8-bit Γκρι
(256 αποχρώσεις)
• Σαρώνει στα πρότυπα της αγοράς PDF, JPEG, TIFF,
ή πολυσέλιδο TIFF, υποστηρίζει LDAP
• Σάρωση σε email με Ειδοποίηση παράδοσης email

• Σάρωση σε διακομιστή αρχείων δικτύου
• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης,
μονού περάσματος, χωρητικότητας 250 φύλλων
• Μεγέθη παραγωγής: 5 x 8 in. έως 11 x 17 in.
(A5 έως A3)
• Βάρη παραγωγής: Μονής ή διπλής όψης: 16 lb.
Bond έως 110 lb. Index (52 έως 200 gsm)
• Προαιρετικά: Κιτ σάρωσης PDF με δυνατότητα
αναζήτησης
• Προαιρετικά: Κιτ σάρωσης PDF υψηλής συμπίεσης
• Σάρωση σε USB/Αποθήκευση σε και Εκτύπωση
από USB
• Διαθέσιμη δυνατότητα φαξ (Μόνο στο B9100)
Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΜ ΟΣ ΧΑ ΡΤ ΙΟΥ
Βάρη και χωρητικότητα μέσων εκτύπωσης1:
• Δίσκος 1: 1.100 φύλλα – Τυπικά επιλέξιμα μεγέθη:
Letter (8,5 x 11 in.), A4 (8,27 x 11,69 in.), JIS B5 (7,17 x
10,12 in.), Executive (7,25 x 10,5 in.)
• Δίσκος 2: 1.600 φύλλα – Τυπικά επιλέξιμα μεγέθη:
Letter (8,5 x 11 in.), A4 (8,27 x 11,69 in.), JIS B5 (7,17 x
10,12 in.), Executive (7,25 x 10,5 in.)
• Δίσκοι 3-4: 550 φύλλα ο καθένας – 5,5 x 7,16 in.
έως 13,0 x 19,2 in. (137,9 x 182 χλστ. (A5) έως 330 x
488 χλστ. (SRA3))
• Δίσκος 5 - Δίσκος Bypass: 250 φύλλα – 3,93 x 5,82 in.
έως 13 x 26 in. (100 x 148 χλστ. έως 330 x 660 χλστ.),
εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 129 lb. (52 gsm έως
350 gsm)
• Προαιρετικά: Τροφοδότης μεγάλης
χωρητικότητας: Δύο δίσκοι, 4.000 φύλλα – 11,69 x
7,16 in. έως 13 x 9,49 in. (297 x 182 χλστ. έως 330 x
241 χλστ.), εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 80 lb. (52 έως
216 gsm)
• Προαιρετικά: Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας
για μεγάλα μεγέθη με έναν δίσκο2 (δεν διατίθεται
με το μοντέλο Xerox® B9136): 2.000 φύλλα – 3,93 x
5,82 in. έως 13 x 19,2 in. (100 x 148 χλστ. έως 330 x
488 χλστ.), εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 129 lb. (52 έως
300 gsm). Υποστηρίζει μέγεθος XLS (330,2 x 660 χλστ.)
έως εξώφυλλο 220 gsm/80 lb.

• Προαιρετικά: Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας
για μεγάλα μεγέθη με δύο δίσκους2 (δεν διατίθεται
με το μοντέλο Xerox® B9100): 4.000 φύλλα – 3,93 x
5,82 in. έως 13 x 19,2 in. (100 x 148 χλστ. έως 330 x
488 χλστ.)· Ο Δίσκος 1 υποστηρίζει βάρη κοινών μέσων
εκτύπωσης εξωφύλλου έως και 16 lb. Bond έως 110 lb.
(52 έως 300 gsm)· Ο Δίσκος 2 υποστηρίζει βάρη κοινών
μέσων εκτύπωσης εξωφύλλου 16 lb. Bond έως 129 lb.
(52 έως 350 gsm). Υποστηρίζει μέγεθος XLS (330,2 x
660 χλστ.) έως εξώφυλλο 220 gsm/80 lb.
• Προαιρετικά: Οδηγός τροφοδοσίας XLS και
Οδηγός εξόδου XLS για εκτύπωση φύλλων πολύ
μεγάλου μήκους (XLS) έως και 26 in./660 χλστ.
(απαιτεί Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας
για μεγάλα μεγέθη με έναν ή δύο δίσκους)
Β Α ΣΙΚΗ Τ ΕΛ ΙΚΗ ΕΠΕΞ ΕΡΓ Α ΣΙΑ
(ΜΟΝΟ ΣΤ Ο B 9100)
• Απλός δίσκος εξόδου (SCT)3 που χωρά έως και
500 φύλλα
• Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (OCT)3
που χωρά έως και 500 φύλλα
ΜΟΝΑ Δ Α Α ΠΟΚΥΡΤ ΩΣΗ Σ
Δ ΙΑ ΣΥΝΔ ΕΣΗ Σ XEROX ®
• Η εντός γραμμής μονάδα ψύξης και αποκύρτωσης
χαρτιού βελτιώνει την παραγωγή και την
αποδοτικότητα, συνδέοντας Τελικούς επεξεργαστές
Production Ready, εξασφαλίζοντας επίπεδα φύλλα
για αξιοπιστία και ταχύτητα. Απαιτείται για όλες τις
διαμορφώσεις συστήματος με GBC® AdvancedPunch™
Pro, Δίσκο ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας Xerox®.

Ανατρέξτε στο Xerox® PrimeLink® Product Explorer στη διεύθυνση
xerox.com για όλες τις πιθανές διαμορφώσεις.
* Οι 55 σ.α.λ. επιτυγχάνονται μέσω ρύθμισης υπηρεσιών
1
Η χωρητικότητα βασίζεται σε εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 80 lb.
(52 gsm έως 216 gsm).
2
Απαιτείται Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη
με έναν ή δύο δίσκους για την εκτύπωση φύλλων πολύ μεγάλου
μήκους (XLS) 26 in./660 χλστ.
3
Διατίθεται σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές.
4
Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με ISO/IEC 24734, 24735,
17991 για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά για Φωτοαντιγραφικά/
Εκτυπωτές Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136
Μ ΟΝ Α ΔΑ ΕΙ Σ ΑΓΩ Γ Η Σ XEROX ®
• Εισάγει 250 προεκτυπωμένα ή κενά φύλλα στην
τελική επεξεργασία για προεκτυπωμένα εξώφυλλα
• Επιτρέπει ξάκρισμα, διάτρηση, δίπλωμα, συρραφή
και στοίβαξη των ένθετων φύλλων από 13 x 19,2"
(330 x 488 χλστ.) έως 7,2 x 5,8" (182 x 148 χλστ.)
έως και 350 gsm επιστρωμένα και μη επιστρωμένα
• Ενσωματωμένη μονάδα αποκύρτωσης
G BC ® A DVAN C ED P UN C H™ P RO
• Διάτρηση για βιβλιοδεσία με σπιράλ κοντά στη γραμμή
• Διατίθενται σετ μητρών διάτρησης εύκολης εισαγωγής.
Δυνατότητα διάτρησης σε μια ποικιλία βασικών
φύλλων στη μεγάλη ή τη μικρή πλευρά, σε καρτέλες
και σε βάρη έως και 300 gsm
• Υποστηρίζει κοινά στυλ βιβλιοδεσίας εκτός σύνδεσης,
όπως σπιράλ, σύρμα, δακτύλιο και VeloBind®
Τ Ε ΛΙ Κ Ο Σ ΕΠ ΕΞ ΕΡ Γ ΑΣ ΤΗ Σ P ROD U CTI ON
R E A DY XEROX ®
• Μεγέθη συραμμένων φύλλων 7,2" x 5,7" (182 x
146 χλστ.) έως 11,7" x 17,0" (297 χλστ. x 432 χλστ.)
• Χειρίζεται βάρη χαρτιού 52-350 gsm χωρίς
επίστρωση ή 72-350 gsm με επίστρωση για
ταξινόμηση και συρραφή
• Ο Δίσκος ταξινομητή χωρά έως και 3.000 φύλλα και
μπορεί να χειριστεί μεγέθη από 5,83" x 5,75" (148 χλστ. x
146 χλστ.) έως 13,0" × 19,2" (330,2 × 488 χλστ.)
• Ο επάνω δίσκος χωρά 500 φύλλα
Τ Ε ΛΙ Κ Ο Σ ΕΠ ΕΞ ΕΡ Γ ΑΣ ΤΗ Σ P ROD U CTI ON
R E A DY ΜΕ ΔΗ Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο ΦΥ ΛΛΑΔΙ Ω Ν X E ROX ®
Παρέχει τις ίδιες λειτουργίες με τον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready της Xerox® και επιπλέον:
• Παράγει φυλλάδια έως και 200 σελίδες (50 φύλλα)
7,17 x 10,1 in./182 x 257 χλστ. έως 13 x 19,2 in./330 x
488 χλστ., έως και 350 gsm
• Περιλαμβάνει επάνω δίσκο 500 φύλλων, δίσκο
ταξινομητή 3.000 φύλλων, δίσκο φυλλαδίων
με συρραφή ράχης
ΒΑ ΣΙ Κ Η ΔΙ ΑΤΡ Η Σ Η XEROX ®
• Διάτρηση 2/3 (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
γεωγραφικές περιοχές), 2/4 και Swedish 4 οπών στον
Τελικό επεξεργαστή Production Ready της Xerox®
και στον Τελικό επεξεργαστή Production Ready με
Δημιουργό φυλλαδίων της Xerox® με χρήση τυπικών
ή ειδικών μεγεθών
*Προαιρετική ή σε συνδυασμό με τους Επαγγελματικούς Τελικούς
Επεξεργαστές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Τ Α Ξ Ι Ν Ο Μ Η ΤΗ Σ ΜΕΓ ΑΛ Η Σ
Χ ΩΡΗΤ Ι Κ Ο ΤΗ ΤΑΣ XEROX ®
• Δίνει δυνατότητα για ταξινόμηση και
offsett 5.000 φύλλων βάρους έως 350 gsm,
χρησιμοποιώντας φύλλα τυπικών μεγεθών ή ειδικών
μεγεθών (το μέγιστο 13 x 19,2"/330 x 488 χλστ.
έως το ελάχιστο 8 x 7,2"/203 x 182 χλστ.)
• Δίσκος ταξινομητή με αφαιρούμενο καροτσάκι
• Περιλαμβάνει έναν επάνω δίσκο 500 φύλλων
για δοκίμια/εκτυπώσεις

Μ ΟΝΑΔΑ ΞΑΚΡΙΣΜΑ Τ ΟΣ Δ ΥΟ ΟΨ ΕΩΝ
ΚΑΙ Π ΤΥ Χ ΩΣΗ Σ XEROX ®
• Πραγματοποιεί ξάκρισμα του επάνω και του κάτω
μέρους ενός φύλλου έως και 0,985" (25 χλστ.) με
ελάχιστο ξάκρισμα 0,236" (6 χλστ.) χρησιμοποιώντας
τυπικά ή ειδικά μεγέθη (το μέγιστο 13 x 19,2"/330 x
488 χλστ. έως το ελάχιστο 7,7 x 8,3"/194 x 210 χλστ.)
σε μη επιστρωμένα και επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης,
βάρους έως 350 gsm.
• Περιλαμβάνει μια μονάδα εσωτερικού χώρου
αποθήκευσης που επεκτείνει την παραγωγικότητα
εκτύπωσης κατά το ξάκρισμα και επιτρέπει έως και
πέντε προσαρμόσιμες πτυχώσεις τύπου mountain
ή valley σε ένα φύλλο
• Χρήση σε συνδυασμό με τον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready της Xerox® και τον Τελικό
επεξεργαστή Production Ready με Δημιουργό
φυλλαδίων της Xerox®
*Απαιτείται Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX B9100 Series Print
Server με την υποστήριξη της Fiery®

Μ ΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛ ΩΣΗ Σ ΣΕ ΣΧΗ ΜΑ C/ Z XEROX ®
• Παράγει φύλλα με δίπλωση σε σχήμα C και Z για 8,5 x
11 in. (A4)
• Παράγει μια δίπλωση Engineering ή Μισού Z σε
μεγαλύτερα μέσα εκτύπωσης. Αυτού του είδους η
δίπλωση σε σχήμα Z τοποθετεί μια δίπλωση σε χαρτί
11" x 17" ή A3/B4
• Χρήση σε συνδυασμό με τον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready της Xerox® και τον Τελικό
επεξεργαστή Production Ready με Δημιουργό
φυλλαδίων της Xerox®
G BC ® e WI RE™
• Ενσωματωμένο, μηχανικό σύστημα βιβλιοδεσίας
για τη δημιουργία φυλλαδίων δεμένων με σύρμα
διπλού βρόγχου
• Συνδυάζει εκτύπωση, διάτρηση, ταξινόμηση και
βιβλιοδεσία με σύρμα διπλού βρόγχου σε μία
ολοκληρωμένη διαδικασία
• Παράγει εφαρμογές δεμένες με σύρμα, όπως
ημερολόγια και βιβλία σε μεγέθη Letter και A4
• Εκτελεί βιβλιοδεσία σε μια ποικιλία μεγεθών και βαρών
φύλλων χαρτιού έως και εξώφυλλα 110 lb (300 gsm)
Μ ΟΝΆΔΑ ΒΙΒ Λ ΙΟΔ ΕΣΊΑ Σ ΜΕ Τ Α ΙΝΊΑ XEROX ®
• Παράγει ενσωματωμένη βιβλιοδεσία με θερμική ταινία
• Εκτελεί βιβλιοδεσία μεγεθών 8,5 x 11 ίντσες (A4) από
15 έως 125 φύλλων
• Οι επιλογές χρωμάτων ταινίας είναι μαύρη, λευκή και
σκούρα μπλε
Μ ΟΝΑΔΑ ΞΑ ΚΡΙΣΜΑ Τ ΟΣ XEROX ®
SQUARE FOLD
• Δημιουργεί φυλλάδια με τελική επεξεργασία
επίπεδων άκρων
• Επαγγελματικό ξάκρισμα πρόσοψης έως 120 σελίδων
(30 φύλλα)
• Συνδυάστε με τη Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων
για τελικά φυλλάδια
• Χρήση σε συνδυασμό με τον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων της
Xerox® και τον Τελικό επεξεργαστή Production
Ready Plus της Xerox®

© 2022 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, PrimeLink® και Xerox® Squarefold αποτελούν εμπορικά
σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. 12/22 TSK-3949 BR28158 PB9BR-01XF

XEROX ® Τ ΕΛ ΙΚΟΣ ΕΠΕΞ ΕΡΓ Α ΣΤ Η Σ
PRODUCT ION REA DY PLUS
• Παρέχει την ίδια λειτουργία με τον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready της Xerox® με επάνω δίσκο
500 φύλλων και δίσκο ταξινομητή 3.000 φύλλων
• Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενσωματωμένων
επιλογών τελικής επεξεργασίας τρίτων προμηθευτών
Δ Η ΜΙΟΥΡΓ ΟΣ ΦΥΛ Λ Α Δ ΙΩΝ
PLOCKMAT IC PRO50/ PRO35
• Ανώτερης ποιότητας φυλλάδια παραγωγής έως
200 σελίδων (50 φύλλα)
• Ξάκρισμα πρόσοψης, τετράγωνη δίπλωση, περιστροφή,
πτύχωση και ξάκρισμα και χειροκίνητη τροφοδοσία,
μεγέθη έως και 12,6 x 9 in. (320 x 228,6 χλστ.)
και 300 gsm
• Συνδέεται μέσω του Τελικού επεξεργαστή Production
Ready Plus της Xerox®
EIP
• Έκδοση EIP 3.7.3, Περιβάλλον εργασίας χρήστη
8ης γενιάς
Α ΣΦΑ Λ ΕΙΑ Δ ΕΔ ΟΜΕΝΩΝ
• Ασφαλής εκτύπωση, PDF με προστασία κωδικού
πρόσβασης, FIPS 140-3 NEW NIST 800-171 (μόνο
Ενσωματωμένος διακομιστής), IPsec, SNMP v3.0,
TLS (1.3)/SSL, Επεγγραφή ειδώλου, Κρυπτογράφηση
δεδομένων σκληρού δίσκου, Απομακρυσμένος
έλεγχος ταυτότητας με LDAP, SMB ή Kerberos, CaC/PIV
(Κάρτα κοινής πρόσβασης/Επαλήθευση ταυτότητας)
και Έλεγχος ταυτότητας Smartcard SIPRNet
• Κρυπτογράφηση 256 Bit
• Πιστοποίηση Common Criteria
• Λογιστικά στοιχεία βάσει εργασιών
(Μόνο στο Xerox® B9136)
Α ΠΑ ΙΤ Η ΣΕΙΣ Η Λ ΕΚΤ ΡΙΚΗ Σ ΠΑ ΡΟΧ ΗΣ
• Μηχανισμός εκτύπωσης:
– 208–240 VAC, 60/50 Hz, υπηρεσία 15/13 amp
– Αξιολόγηση KVA: Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:
2,8–3,1 KVA
– Πιστοποιήσεις φορέων: ENERGY STAR®, EPEAT
(Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL,
Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE,
Συμμόρφωση WEEE
• Προαιρετική τροφοδότηση/Τελική επεξεργασία:
– Για κάθε μονάδα απαιτείται ισχύς 100–240 VAC,
60/50 Hz
Δ ΙΑ ΚΟΜΙΣΤ ΕΣ ΕΚΤ ΥΠΩΣΗ Σ
• Ενσωματωμένος Διακομιστής Αντιγραφής/
Εκτύπωσης Xerox®
• Προαιρετικά: Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX B9100
Series Print Server με την υποστήριξη της Fiery®

