Família Xerox ® PrimeLink ®

A Copiadora/Impressora Xerox® PrimeLink®
Sua vantagem competitiva – em cores ou preto e branco.
A família de copiadoras/impressoras PrimeLink em cores e preto e branco é uma aliada de produção
poderosa para todos os tipos de ambientes. Da qualidade de imagem superior e incomparável
flexibilidade de materiais ao acabamento de nível profissional e altamente configurável,
as impressoras PrimeLink transformam o básico em um patamar superior
PARA IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO:
COPIADORA/IMPRESSORA XEROX®
PRIMELINK® B9100/B9110/B9125/B9136

PARA IMPRESSÃO EM CORES:
COPIADORA/IMPRESSORA XEROX®
PRIMELINK® C9065/70

Preto e branco rápido e confiável.
Um mecanismo de impressão em preto
e branco avançado, pronto para produção
e de alta velocidade — 100, 110, 125 ou
136 páginas por minuto.

Cor rápida e precisa.
Cor Xerox ® profissional com precisão
PANTONE em velocidades de nível de
produção de 65 ou 70 páginas por minuto.

PODEROSO DESEMPENHO

Reconhecimento da indústria.
Qualidade de cor excepcional e precisão
de ajuste de qualidade de imagem,
reconhecidos pela IDEAlliance e Fogra

Acabamento do tipo offset.
O novo toner EA-Eco LGK produz pretos ricos,
tons mais consistentes e suaves de cinza
e melhor legibilidade com um acabamento
fosco e com pouco brilho.
Perfeição completa.
A tecnologia Simple Image Quality
Adjustment (SIQA) fornece monitoramento
subjacente e ajustes de densidade do toner
para uma saída sem defeitos, da primeira
à última impressão.

QUALIDADE DE IMAGEM
INCOMPARÁVEL

Cores certificadas.
Tecnologias PANTONE ® integradas aos
recursos, incluindo PANTONE ® Goe™
e PANTONE ® PLUS para cores spot.

Registro com precisão.
A tecnologia IReCT (Image Registration
Control Technology) mede e corrige a posição
da folha em tempo real, obtendo o registro
com a suprema precisão de +/- 0,8 mm.
Mais aplicações.
Variedade incrível de materiais, velocidades
de produção e dezenas de opções de
acabamento em linha para manter
internamente mais trabalhos de alto volume.

APLICAÇÕES DIVERSAS

Explore um mundo de oportunidades vibrantes com a tecnologia Xerox ® Adaptive
CMYK Plus e a PrimeLink Série C.
• Aumente a sua oferta tradicional de CMYK
• Atenda às demandas do mercado com a simplicidade de troca e prontidão
• Agregue melhorias de impressão acessíveis em curtas tiragens de impressão digital
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Aprimora e embeleza.
Muito mais aplicações com a nova
tecnologia Xerox ® Adaptive CMYK Plus
para produção de aplicações de alto valor,
apresentando adornos transparentes
e também em ouro, prata, branco, além
de efeitos fluorescentes atraentes.

Família Xerox ® PrimeLink ®

Produtiva, escalonável, profissional —
Tudo na Família PrimeLink®.
Produza resultados impressionantes em
qualquer trabalho com resolução de
impressão de 2400 x 2400 dpi e fidelidade
de cores e preto e branco incomparáveis —
mesmo em altas velocidades.

Automatize as tarefas diáriascom opções
de fluxo de trabalho e capacidades de
escritório avançadas descarregadas
diretamente da Xerox App Gallery.

Aproveite a latitude do material pronto
para produção e a capacidade para imprimir
em materiais de até 350 g/m².

Personalize para atender as necessidades
de hoje e de amanhã com o servidor em
cores e preto e branco integrado da Xerox ®
desenvolvido pela Fiery.

OPÇÕES DE ACABAMENTO PARA CADA AMBIENTE
As copiadoras/impressoras PrimeLink oferecem as melhores opções de acabamento da categoria e de fácil navegação que são
praticamente infinitas, variando de livretos aparados com sangria total até perfuração, prega e dobra.
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Imprima em folhas extralongas
(XLS) de até 660 mm (26 pol.),
até 220 g/m², para produzir
livretos, banners, capas de
livros, calendários, ou adicione
as soluções de acabamento
adequadas para um fácil
acabamento em linha em
uma escala de produção.

Recursos fáceis de escritório, como o Alimentador/Scanner
automático de passagem única integrado, capaz de digitalizar
em cores ou em preto e branco
até 270 imagens por minuto.
Torne a PrimeLink uma poderosa
impressora do grupo de trabalho
bem como uma unidade
de produção.

USABILIDADE
Ofereça suporte contínuo
ao escritório moderno e
aos parques de impressão na
fábrica com os mais amplos
recursos do mercado.

Alimentador automático
de originais/Scanner
de passagem única
integrado

INVESTIMENTO À
PROVA DE FUTURO
Trabalhe de maneira mais
inteligente e mais rápida
com fluxos de trabalho
baseados em aplicativos
e automação para obter
a força de trabalho moderna
sempre conectada.

SEGURANÇA

SERVIÇOS REMOTOS

Preocupe-se menos, com
confiabilidade avançada,
qualidade de imagem
consistente e novos
e robustos recursos
de segurança.

Economize tempo e maximize
a produção com leitura
automática do medidor,
reposição automática
de suprimentos, envio
de dados baseados em
eventos, autoajuda baseada
em regras e muito mais.

Saiba mais em xerox.com.
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