IMPRESSORA XEROX PRIMELINK
®

A impressora a cores nº1 do mundo
em entry production está ainda melhor.

C9065 E C9070

*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q2 2019 para Unidades Vendidas no segmento Colour Light Production.

®

Impressora Xerox® PrimeLink ® C9065 e C9070
Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 oferece as capacidades mais flexíveis do
mercado. Desde uma qualidade de imagem superior e flexibilidade sem comparação
em suportes de impressão, passando pela finalização de nível profissional, automatização
e segurança, o segmento das impressoras de entrada sobe a um nível superior.

SERVIR E PROTEGER
A PrimeLink aplica uma abordagem estratégica
à segurança para manter a sua rede e os seus
projetos protegidos de olhos indiscretos. Pare a
atividade suspeita logo que ela começa, através
da nossa abordagem abrangente à segurança:
• Vários níveis de segurança incluem a encriptação

de dados, controlos do acesso, sobreposição do disco
rígido e certificações da indústria.
• O Registo de Auditoria, assegura um registo dos

principais eventos dos operadores. Estes registos são
imperativos para serem usados por Administradores/
Operadores Chave na resolução de problemas,
otimização de recursos e auditorias de segurança.
MELHORE A SUA IMAGEM

TR ABALHE INTELIGENTEMENTE ,

Um preço de nível de entrada não deverá significar

NÃO ARDUAMENTE

qualidade de imagem de nível de entrada. Com a

Os prazos de entrega apertados são a norma. Agora

PrimeLink, conseguirá obter trabalhos fantásticos,

não há razão para ter que escolher. Adicionar uma

sempre.

PrimeLink ao seu parque, permite-lhe aumentar a

Tudo começa com a resolução. Com uma resolução

produtividade de formas que julgava impossíveis.

de 2 400 x 2 400 dpi irá obter detalhes fantásticos

Criadas para promover várias tarefas em simultâneo

de linhas finas e texto com imagens vivas bem como

e trabalhar de forma colaborativa, adaptam-se ao

transições suaves de cor — mesmo a velocidades até

seu estilo de trabalho. O Xerox ® Integrated Colour

70 ppm. Os servidores EFI com tecnologias PANTONE®

Server vem de origem. Mas pode também escolher

incorporadas, como PANTONE GOE e PANTONE

entre um de três servidores EFI opcionais aumentar

®

®

• A Impressão Segura retém os documentos e só serão

libertados quando estiver pronto a recolhê-los.
• A Digitalização Segura inclui PDF e pastas protegidos

por password, assim como encriptação para
digitalização para email.
F I N A L I Z A Ç Ã O R O B U S TA
A PrimeLink oferece o melhor da sua classe em
opções de finalização e variedade de suportes
que não se encontram em equipamentos de nível
de entrada.

PLUS, garantem que as cores que você deseja são

a capacidade e o volume. Tudo o que precisa de fazer

as cores que obtém.

é escolher a melhor opção, baseado nas aplicações

Imprima em suportes especiais e suportes de

da sua empresa e no nível de automatização e

gramagem elevada até 350 g/m². Imprima até

precisão de cor de que precisa.

660 mm (26 pol.) com a capacidade de Folha Extra

Ainda com a combinação do toner de Agregação
em Emulsão (EA) da Xerox com fusão a ultra baixa
®

Longa (XLS) até 220 g/m². E imprima grandes

temperatura, registo de +/- 1,5 mm da frente para

A impressora tem também acesso à Xerox App

o verso e Simple Image Quality Adjustment (SIQA),

Gallery. Com aps que se conectam às principais

irá obter qualidade consistente desde a primeira

aplicações, incluindo Box ®, Microsoft ® OneDrive ®,

impressão até à última.

Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™,

As opções de finalização têm qualidade profissional,

poderá imprimir e digitalizar diretamente de e para

são fáceis de navegar e praticamente infinitas.

a nuvem, simplificar fluxos de trabalho e automatizar

Desfrute de opções que vão desde booklets com

tarefas complexas.

mancha total de impressão, até perfurados, vincados

CERTIFICAÇÕES DA INDÚSTRIA
EM QUALIDADE DE IMAGEM*

Para além disso, a conectividade móvel integrada
com @PrintByXerox permite que a sua equipa
continue a trabalhar na tarefa mesmo quando se
desloca. Com esta funcionalidade, a PrimeLink pode
aceitar seguramente pedidos de impressão de
qualquer dispositivo com email — sem necessitar
* I dealliance, Fogra e Adobe PDF Print
Engine obtidas como servidor opcional EFI

de software extra.
Tudo isto, pressionando apenas num botão. Diga
sim a mais, e a Xerox ® PrimeLink C9065/C9070
ajuda-o a cumprir.

tiragens sem precisar de abastecer a bandeja,
usando opções de alimentação de alto volume.

e dobrados.
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Impressora Xerox ® PrimeLink ® C9065/C9070

1 A limentador Alta Capacidade Duas bandejas
grandes formatos: Adiciona 4 000 folhas entre
4 x 6 pol. / 100 x 148 mm até 13 x 19,2 pol./330 x
488 mm (até 350 g/m²) Até 13 x 26 pol./330 x
660 mm através da Bandeja 5 (até 220 g/m²).

8 Xerox Inserter: Insere folhas pré-impressas ou em
branco em documentos impressos numa bandeja
com capacidade para 250 folhas, com dimensão
até 330 x 488 mm (13 x 19,2 pol.) e gramagem
até 350 g/m².

2 C apacidade para Folha Extra Longa (XLS):
Imprima faixas, capas para livros, calendários
e outras aplicações até 660 mm (26 pol.) de
comprimento e até 220 g/m ²através da Bandeja
5 (Bypass).

9 G BC® AdvancedPunch Pro™: Permite-lhe criar
internamente documentos com encadernação
profissional, juntando impressão, perfuração
e separação num passo conveniente. Escolha a
perfuração de acordo com as suas necessidades.

3 P ainel de controlo: Uma interface de utilizador
intuitiva, facilita o acesso a funções gerais de
impressão, cópia, digitalização e fax, servidor de
cor integrado, aplicações úteis da Xerox App Gallery,
controlos de cor, funções de segurança e muito
mais.
4 S canner Integrado: O Alimentador Automático de
uma Só Passagem digitaliza até 270 impressões por
minuto, 600 pontos por polegadas a cores até 11 x
17/A3. Digitaliza para várias opções; desktop, USB,
caixa de correio, FTP, SFTP, SMB e Job Flow com
digitalização para vários destinos.
5 Impressora Xerox ® PrimeLink C9065/C9070:
Imprime, copia, digitaliza e envia/recebe faxes
ao mesmo tempo que oferece uma espantosa
qualidade de imagem a cores com elevada
produção de 65 ppm a cores e 70 ppm a preto
e branco (C9065) ou 70 ppm a cores e 75 ppm
a preto e branco (C9070).
6 C inco bandejas internas (standard): Inclui uma
bandeja 12 x 18 pol./SRA3 e Bandeja 5 (Bypass)
para gramagem máxima de 350 g/m² e folhas
até 26 pol./660 mm.
7 M ódulo Alisador de Interface Xerox :
Arrefecimento inline do papel e unidade de redução
de curvatura melhora a alimentação e a eficiência
ligando módulos de finalização Production Ready
e assegurando folhas planas para fiabilidade
e velocidade.
®

10 M
 ódulo de Dobragem e Corte Frente e Verso
Xerox ®: Acerta 6-25 mm do topo e do fundo
de uma folha ou de booklets para produzir um
rebordo uniforme e vinca a lombada. Disponível
em Finalizadores Production Ready.
11 M
 ódulo de Dobragem em C/Z Xerox ®:
Produz dobra em Z dobra em C e dobra em Z de
engenharia.
12 Xerox ® Production Ready Finisher Booklet
Maker: Assegura consistência na qualidade
elevada de conjuntos agrafados de pequenos
ou grandes documentos com agrafador de
comprimento variável, opção de agrafo simples
ou duplo e capacidade para 100 folhas. Cria ainda
booklets agrafados até 30 folhas ou 120 folhas
em imposição (sem revestimento), ou 15 folhas
ou 60 páginas em imposição (revestidas).
13 M
 ódulo Xerox ® SquareFold ® Trimmer: Melhora
as capacidades do Finalizador Production Ready
com lombada quadrada nas capas e acerto da
face na produção de booklets.
O P Ç Õ E S A D I C I O N A I S D E A L I M E N TA Ç Ã O
E F I N A L I Z A Ç Ã O N Ã O R E P R E S E N TA D A S
• Alimentador de alta capacidade Xerox com uma
®

bandeja — aceita 2 000 folhas de papel, 8,5 x

adiciona 2 000 folhas entre 4 x 6 pol. / 100 x
148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até
350 g/m ²). Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm
através da Bandeja 5 (até 220 g/m²).
• Bandeja de Recepção Offset – empilha 500 folhas.
• Finalizador Xerox ® Business Ready—uma opção

mais ligeira para finalizar, empilhar e agrafar até
50 folhas de papel sem revestimento ou 15 folhas
com revestimento.
• Finalizador Xerox ® Business Ready Booklet Maker —

permite a criação de booklets.
• Finalizador Xerox ® Production Ready — produz

finalização e empilhamento de qualidade superior
com uma bandeja superior para 500 folhas e
empilhador com bandeja para 3 000 folhas e redutor
de curvatura bidirecional.
• Finalizador Xerox ® Production Ready Plus — oferece

as mesmas funções do Finalizador Production Ready.
Usado para ligar opções de finalização de terceiros
inline.
• Xerox ® Basic Punch — uma opção para perfurar 2/3,

2/4 furos e 4 furos Suecos no Finalizador Production
Ready e no Booklet Maker.
• Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker—produção

de booklets com a mais elevada qualidade até
200 páginas (até 50 folhas). Acerto da face,
lombada quadrada, vinco rodado e acerto total.
• Agrafador de conveniência — Agrafa até

50 folhas de suportes de 80 g/m2.
• Xerox ® Tape Binder — combina encadernação de

fita térmica inline com a velocidade, o valor e a
conveniência da impressão de produção. Conecta
através do Finalizador Production Ready Plus Xerox®
• G BC® eWire™ — Combina impressão, perfuração,

11 pol. (A4), 64–220 g/m2.
• Guia de Alimentação da Banner — uma opção

à Bandeja 5 (Bypass)/MSI/OHCF que aumenta
a fiabilidade ao alimentar suportes XLS ou de

separação e encadernação em arame com loop
duplo num único processo integrado. Executado
em linha com o GBC ® AdvancedPunch™ pro e com
o finalizador Xerox® Production Ready Plus.

350 g/m2.
• Alimentador de alta capacidade para formatos

maiores com armário de armazenamento —

APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO
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Impressora Xerox® PrimeLink ® C9065 e C9070
ESPECIFIC AÇÕES
D O E Q UIPA M E N TO

PRIMELINK C9065

VELOCIDADE SIMPLEX

Cor

Preto e branco

Cor

Preto e branco

A4 / 8,5 x 11 pol.

Até 65 ppm

Até 70 ppm

Até 70 ppm

Até 75 ppm

A3 / 11 x 17 pol.

Até 33 ppm

Até 35 ppm

Até 35 ppm

Até 37 ppm

SRA3 / 12 x 18 pol.

Até 29 ppm

Até 30 ppm

Até 30 ppm

Até 33 ppm

VELOCIDADES DE DUPLEX
A U T O M ÁT I C O

Cor

Preto e branco

Cor

Preto e branco

A4 / 8,5 x 11 pol.

Até 65 ppm 2 faces
32 folhas por minuto

Até 70 ppm 2 faces
35 folhas por minuto

Até 70 ppm 2 faces
35 folhas por minuto

Até 75 ppm 2 faces
37 folhas por minuto

A3 / 11 x 17 pol.

Até 32 ppm 2 faces
16 folhas por minuto

Até 35 ppm 2 faces
17 folhas por minuto

Até 35 ppm 2 faces
17 folhas por minuto

Até 37 ppm 2 faces
18 folhas por minuto

Dimensões da Impressora

Altura: 54,8 pol. / 1 391,5 mm; Largura: 62 pol. / 1 574 mm; Profundidade: 31 pol. / 787 mm

Ciclo de trabalho mensal

Até 300 000 páginas (capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses)

Volume médio de impressão mensal
(AMPV)

10.000 a 60.000 páginas por mês

Flexibilidade/Gramagens

Capacidade de papel standard: 3 260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1 140 folhas, Bandeja 5 (Bypass) 250 folhas)
Capacidade máxima de papel: 7 260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1 140 folhas, Bandeja de Alta Capacidade Tamanhos Grandes Bandeja
1 e 2: 4 000 folhas)
Formatos: Bandeja 1: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. / A5 a SRA3; Bandeja 2: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. / A5 a A3; Bandeja 3: 7,25 x 10,5 pol. a 8,5 x 11 pol. / B5 a A4;
Bandeja 4: 7,25 x 10,5 pol. ,8,5 x 11 pol. / B5, A4

Qualidade de Imagem

 Tecnologia Qualidade de imagem de referência com uma resolução de 2 400 x 2 400 dpi e VCSEL ROS e toner EA Eco de tecnologia de fusão a baixa temperatura para uma finalização suave semelhante
de Impressão a offset
Lineaturas
Registo

Funções de impressão

PRIMELINK C9070

Trama com 150/200/300/600 pontos, trama com 200 linhas, estocástica e texto e gráficos melhorados

• Tecnologia de registo avançada para um controlo mais apertado
• Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para eliminar a inclinação, uniformidade do registo e da densidade (disponível em todas as configurações)
• +/- 1,5 mm. Variação ocorre conforme dimensão do papel, bandeja, etc.
• Impressão, cópia, fax e digitalização, incluindo Digitalização para PC,
USB ou Email e impressão móvel

• A vasta gama de suportes permite-lhe imprimir tudo, desde postais a posters,
quer seja suporte revestido, quer seja suporte sem revestimento, até 350 g/m2

• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite-lhe conectar soluções
de software de terceiros

• Opções de finalização inline oferecem um acabamento profissional com impressão
de faixas, agrafamento, perfuração, dobragem e criação de booklets para
apresentações, brochuras, relatórios e newsletters

• Folha de formato XLS (bandeja 5 e OHCF via bandeja 5) suportando até 220 g/m2
• Até 350 g/m2 (apenas bandeja 5 e OHCF),
duplex auto até 256 g/m2 (Bandeja Bypass e OHCF)

• Unidades substituíveis Xerox® para toners, tambores, módulo de fusão,
Charge Corotron, recipiente de resíduos, agrafos

• Configuração de papel personalizado e catálogo de papel
• Capacidade de abastecimento de papel e de toner em funcionamento.
• Funções Opcionais: Common Access Card Enablement Kit, Opções

• Mantenha-se seguro com funções de segurança integradas, como filtro IP,

de Contabilização, Interface para Dispositivos Externos

sobreposição da imagem do disco, impressão segura, digitalização para
e-mail encriptada, autenticação e suporte IPv6
Opcional
• Servidor de Impressão Xerox® EX-c C9065/C9070 Powered by Fiery ®
• Servidor de Impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 Powered by Fiery ®
• Servidor de Impressão Xerox® EX C9065/C9070 Powered by Fiery ®

Servidores

De série
• Servidor de cor integrado Xerox® com

Scanner Integrado

• Até 270 ipm (cor, até 200 g/m2)
• Alimentador Automático Duplex de passagem simples
• Até 270 ipm (preto e branco, até 200 g/m2)
• Scanner a cores ou a preto e branco
• Digitalize para PDF com texto pesquisável, PDF/A, visualização • Originais até 11 x 17 pol. (A3) em gramagens a partir de 38 g/m2
em miniatura, XPS ®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG

(16 lb. bond) a 200 g/m2 (53 lb. bond)

• Capacidade para 250 folhas
Alimentação opcional

Alimentador de alta capacidade (HCF) opcional: 2 000 folhas – 7,25 x 10,5 pol. a 8,5 x 11 pol. / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 16 lb. bond a 60 lb. cover / 64 a 220 g/m2
(sem revestimento e com revestimento)
Alimentador de Alta Capacidade para Formatos Maiores (OHCF) Opcional: OHCF de 1 bandeja: 2 000 folhas mais armário de armazenamento; Bandeja 6: 3,9 x 5,8 pol. / 100 x 148 mm
a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até 350 g/m2) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m²).
OHCF de 2 bandejas: 4 000 folhas; OHCF: Bandeja 6 e 7: 3,9 x 5,8 pol. / 100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até 350 g/m2) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m²).

Finalizador opcional

Finalizador Business Ready Bandeja superior Offset: 500 folhas8,5 x 11 pol./A4 não agrafadas. Bandeja empilhadora com agrafamento: 3 000 folhas sem agrafo ou
100 conjuntos (agrafo em duas ou 4 posições) 11x17 pol., 8,5 x 14 pol.,A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) 8,5 x 11 pol. / A4. Formatos: Empilhamento; 4 x 6 po. a 12 x 19,2 in. /
A6 a SRA3, Agrafamento; 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. / B5 a A3. Outro; saída 5,5 x 8,5 pol. / A5 para bandeja superior; perfuração e offset. Gramagens de Papel: Bandeja superior 16 lb.
bond a130 lb. cover / 60 a 350 g/m2 (com e sem revestimento). Bandeja do empilhador 16 lb. bond a 96 lb. cover / 60 a 256 g/m2 (com e sem revestimento).
Finalizador Booklet Maker Business Ready: Bandeja superior offset: 500 folhas8,5 x 11 pol./A4 não agrafadas. Bandeja empilhadora com agrafamento: 1 500 folhas sem agrafos ou
200 conjuntos (agrafo em uma ou duas ou 4 posições) ou 100 conjuntos agrafados 11 x 17 pol. / A3 / SRA3. 11x17 pol., 8,5 x 14 pol.,A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) 8,5 x 11 pol.
/ A4. Formatos: Empilhamento; 4 x 6 pol. ,12 x 19,2 pol. (A6 a SRA3) Agrafamento; 7,25 x 10,5 pol. ,11 x 17 pol. / B5 a A3. Outro; saída 5,5 x 8,5 pol. / A5 para bandeja superior; perfuração
e offset. Gramagens de Papel: Bandeja superior 16 lb. bond a 130 lb. cover / 60 a 350 g/m2 (com e sem revestimento), Bandeja do Empilhador-16 lb. bond a 96 lb. cover / 60 a 256 g/m2
(com e sem revestimento). Booklet Maker-16 lb. bond a 96 lb. cover / 60 a 256 /m2 (sem revestimento, 106 a 220 g/m2 (com revestimento)). Booklet maker-agrafo na lombada 2 a 16 folhas
(7 folhas de 106 a 176 g/m2 com revestimento ou 5 folhas de 177 a 220 g/m2 com revestimento).
Finalizador Production Ready (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura): Formato de Booklet: 100 folhas (90 g/m2) sem revestimento; 35 folhas (90 g/m2) com
revestimento Formato do papel: 7,2 x 5,7 pol. / 182 x 146 mm a 11,7 x 17 pol. /297 x 432 mm. Gramagem máxima: 350 g/m2 Opções: Módulo de Perfuração, Insersor ou Dobra em C/Z
Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior para 500 folhas, 3 000 folhas na bandeja de empilhamento com 5,83 x 5,75 pol./148 x 146 mm a 13 x 19.2 pol./330 x 488 mm.
Finalizador Production Ready Plus (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura): Oferece as mesmas funções que o Finalizador Production Ready com uma bandeja
superior para 500 folhas e bandeja do empilhador para 2 000 folhas. Usado para ligar opções de finalização de terceiros inline. Inclui Módulo de Interface de Finalização de Parceiro PFIM.
Finalizador Production Ready com Booklet Maker (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura): Formato de Booklet: 7,17 x 7,17 pol. / 182 x 182 mm a 13 x 19,2 pol. /
330 x 488 mm até 256 g/m2. Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do empilhador para 2 000 folhas, booklets agrafados na lombada (até 120 páginas 30 folhas de
90 g/m2 sem revestimento; 15 folhas de 106 g/m2 com revestimento).
Bandeja de recepção offset: Empilhamento para 500 folhas.
Módulo de corte Xerox® SquareFold®: Acerto da face: 120 folhas (30 folhas) Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker, Vinco e Acerto nas Duas Faces.
Módulo de dobragem em C/Z XEROX®: Dimensão da folha: 8,5 x 11 pol (A4) Meia dobra em Z Dimensão da folha: Suportes maiores reduzindo para 8,5 x 11 pol. (A4). Intervalo
de gramagem: 64 – 90 g/m2 Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker
Inseridor XEROX®: Capacidade: 250 folhas. Capacidades: acertar, perfurar, dobrar, agrafar, empilhar. Formato do papel: 7,2 x 5,8 pol. (182 x 148 mm) a 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm).
Gramagem máxima: 350 g/m2 Compatibilidade: Finalizador Production Ready.
Corte da Xerox® vinco/frente e verso: Intervalo do acerto: 0,236 pol. (6 mm) e 0,985 pol. (25 mm). Formato do papel: 7,7 x 8,3 pol./194 x 210 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm.
Gramagem máxima: 350 g/m2 Compatibilidade: Finalizador Production Ready e Booklet Maker. Unidade de Buffer: Até cinco vincos personalizados em montanha ou vale por folha.
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker: Capacidade de booklet: 200 folhas (50 folhas) Capacidades: Acerto da face, lombada quadrada, vinco rodado e acerto total.
Formato do papel: Até 12,6 x 9 pol. (320 x 228,6 mm). Gramagem máxima: 300 g/m2 Compatibilidade: Finalizador Production Ready Plus.
Para uma finalização mais opcional, consulte o Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE.

Galeria de Apps da Xerox

Visite a xerox.com/AppGallery para saber como poderá aumentar as capacidades da PrimeLink C9065/C9070 e trabalhar de novas formas com aplicações dedicadas para empresas,
ensino, cuidados de saúde e outros.

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para obter mais informações, visite https://www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/
percecoes/impressora-profissional-colorida .
© 2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® e Xerox Extensible Interface Platform® ,
são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta
brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01ZD

