
Xerox® Versant® 2100 Press
Faça mais. Com mais. 

Na Xerox, preocupamo-nos mais com o que 
lhe interessa e com aquilo que faz a diferença 
para o seu negócio. Redução de custos. Mais 
receitas. Produtividade.

Todas as empresas procura fazer mais. A forma como define "mais" é 
exclusivamente sua. Mas a forma como o consegue é consistente: com 
a Xerox® Versant® 2100 Press.

Esta impressora permite-lhe fazer mais de forma consistente. Como? 
Antes de mais oferecendo mais automatização, desenhada para 
realizar o seu trabalho sem esforço, de forma exata e eficiente. Com 
o novo direcionamento do mercado para as curtas tiragens, rápidos 
tempos de execução e realização de trabalhos internamente, o 
sucesso atualmente passa por processar muito mais trabalhos num 
turno e num dia. A automatização é a chave para o ajudar a fazer 
isso de forma eficiente.

A Xerox® Versant® 2100 Press foi desenhada para que possa 
responder às crescentes exigências dos seus clientes. Porque isso é 
algo sempre presente – a pressão existente nos negócios nunca irá 
desaparecer. O que se prevê é que seja cada vez mais exigente.

Com a Versant 2100 Press, pode responder com confiança. Com mais 
desempenho. Mais qualidade. Mais flexibilidade. Mais resultados. 

Principais vantagens da  
Xerox® Versant® 2100 Press
Mais desempenho – A Xerox® Versant® 2100 Press melhora o seu 
desempenho com Full Width Array incluindo Automated Colour 
Quality Suite (ACQS), Production Accurate Registration (PAR), workflow 
integrado, compatibilidade com um vasto leque de suportes de 
impressão e finalização potente. Agora disponível com a opção de 
Dois Alimentadores de Alta Capacidade Avançados para aumentar  
a capacidade em alturas de maior produção.

Mais qualidade – Extraordinária Resolução Ultra HD, a par da 
automatização de cor líder da indústria, permite que a Xerox® 
Confident Colour cumpra a promessa com trabalhos consistentemente 
extraodinários que são conseguidos mais facilmente, página a página, 
trabalho a trabalho e dia após dia.

Mais resultados – Cada pessoa olha para os resultados de forma 
diferente. Mas quando investe na Versant 2100 Press, pode esperar 
ver mais benefícios nos resultados finais. 

Xerox® Versant® 2100 Press com Dois Alimentadores de Alta Capacidade Avançados
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Xerox® Versant® 2100 Press

Produtividade/ 
Velocidades de impressão
• Ciclo de trabalho: 660 000
• Volume Médio de Impressão Mensal: 75 000-250 000
• 100 ppm (A4), 52-300 g/m2

• 80 ppm (A4), 301-350 g/m2

• 52 ppm (A3), 52-300 g/m2

• 44 ppm (A3), 301-350 g/m2

Qualidade de imagem
• 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS
• Meios-tons

 – 150, 175 (apenas EFI), 200, 300, 600 Clustered Dot
 – 150 (apenas EFI), 200 Rotated Line Screen
 – Trama FM (Estocástico)

Tecnologia
• Resolução Ultra HD para detalhes extremamente finos 

de rendering e tecnologias VCSEL ROS
• Production Accurate Registration (PAR) para um 

registo consistente da frente para o verso
• Full Width Array incluindo Automated Colour Quality 

Suite (ACQS)
• Controlos de processamento de cor em loop fechado
• Tinta seca Xerox® EA de fusão a baixa temperatura
• Xerox® Stock Library Manager
• Rolos de Carga Bias com tecnologia de limpeza auto
• Tecnologia de Cinta do Fusor Compacta
• Ajuste personalizável do alinhador eletrónico (perfis)
• Módulo de arrefecimento do papel inline
• Redutor de curvatura que atua num só passo 

(tecnologia cinta e rolo/folhas totalmente planas)
• Fotoreceptores de longa duração
• Alimentação e finalização modular
• Design Avançado de Apoio ao Cliente

Formato/Dimensões de papel
• Dimensão máxima da folha: 330 mm x 488 mm
• Dimensão mínima da folha: 139 mm x 182 mm, kit 

para inserir na bandeja suporta 98 mm x 148 mm 
(opcional)

• Área máxima de impressão: 326 mm x 482 mm
• Máxima imagem impressa garantida: 317 mm x 482 mm

Flexibilidade/Gramagens de papel
• Papel com e sem revestimento, papel claro, etiquetas, 

cartões de visita, brochuras com brilho, decalques para 
janela, papel durável/ sintético, cartões de felicitações, 
separadores,em relevo, poliéster e soluções 
personalizadas

• Permite trabalhos em suportes de impressão mistos
• 52-350 g/m2

Capacidade e Alimentação de Papel
• Bandejas de papel standard: Três para 550 folhas cada 

Nota: A capacidade da bandeja é baseada em papel 
de 90 g/m2

 – 64-256 g/m2 com/sem revestimento
 – Registo de +/- 1 mm da frente para o verso

• Bandejas do Alimentador de alta capacidade: Duas 
para 2000 folhas cada

 – 52-350 g/m2 com/sem revestimento
 – A opção de Dois Alimentadores de Alta Capacidade 

Avançados adiciona mais 4000 folhas de 
capacidade; mesmas gramagens e formatos que as 
Bandejas do Alimentador de Alta Capacidade; dois 
pontos de recolha adicionais para um total de oito 
pontos de recolha no sistema

 – Registo de +/- 0,5 mm da frente para o verso
• Troca auto da bandeja/Capacidade de abastecer em 

funcionamento
• Auto-Perfecting (impressões 4/4) a partir de todas as 

bandejas*

Dimensões/Peso
• Altura: 1110 mm
• Largura: 2670 mm
• Profundidade: 807 mm
• Peso: 740 kg

Requisitos elétricos
• Configuração Base: 208-240 VAC, 50/60 Hz, 30A 

(utilização única)/monofásico/NEMA 14-30
• Electricidade adicional necessária para o servidor de 

impressão, dispositivos de alimentação/finalização
 – 220-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz

Opções
Alimentação
• Insersor de Folhas Manual: 250 folhas

 – 52-300 g/m2 com/sem revestimento
 – Registo de +/- 0,8 mm da frente para o verso

• Opção de Dois Alimentadores de Alta Capacidade 
Avançados

 – Duas bandejas para 2000 folhas cada num total 
de 4000 folhas

 – 52-350 g/m2 com/sem revestimento
Empilhamento
• Bandeja de recepção - capacidade para 500 folhas
• Empilhador de alta capacidade (HCS)

 – Band. superior para 500 folhas até 330 x 488 mm
 – Empilhador de trabalhos separados em espinha com 

capacidade para 5000 folhas; B5 LEF até SRA3
 – 52-350 g/m2 com/sem revestimento
 – Disponível em combinações simples ou duplas com 

possibilidade de descarregar enquanto funciona
 – Inclui um carrinho amovível para finalização offline; 

carrinhos adicionais disponíveis
Finalização
• Finalizador standard

 – 52-300 g/m2 com/sem revestimento
 – Empilhador com capacidade para 3000 folhas 

(80 g/m2); bandeja superior 500 folhas (80 g/m2)
 – Agrafamento simples ou duplo com comprimento 

variável em várias posições, com capacidade para 
100 folhas (com ou sem revestimento)

 – Perfuração 2 e 4 furos Europa; Perfuração 4 furos 
Sueca

 – Interposer com capacidade para 200 folhas pré-
impressas e mancha integral

• Xerox® 2-Knife Trimmer
 – Acerta com precisão o topo e o fundo de um 

máximo de 25 folhas/100 páginas
 – Acerta entre 2-35 mm por rebordo com corte 

simétrico ou assimétrico
 – Gramagens do suporte de impressão: 64-300 g/m2 

com e sem revestimento
• Finalizador do Booklet Maker

 – Inclui funções do Finalizador Standard com um 
empilhador de 2000 folhas

 – Cria booklets automaticamente até 25 folhas 
(100 faces com imagem e agrafamento na 
lombada) a partir de SRA3, A3, B4 ou A4

• Módulo de corte Xerox® SquareFold®

 – Dobragem em quadrado até 25 folhas 
(100 páginas)

 – Aparamento entre 2-20 mm em intervalos de 0,1 mm
 – 64-300 g/m2 (sem revestimento); 106-300 g/m2 

(com revestimento)
 – Formatos de papel aceites: Mínimo 216 mm x  

279 mm; Máximo 330 mm x 457 mm
 – Disponível apenas no finalizador do Booklet Maker

Dobragem/Furos
• Dobra em C-Z

 – Dobra em C e dobra em Z A4
 – Impressão no interior ou no exterior de folhas 

dobradas
 – Dobra papel A3 em Z para inserção em conjuntos 

de documentos A4 (dobragem em Z para 
engenharia)

 – Disponível com Finalizador Standard, Finalizador 
do Booklet Maker e Finalizador Standard Plus

• GBC® AdvancedPunch™ Pro**
 – Formato de papel varia por modo/lado de 

alimentação entre A5 e 330 x 488 mm
 – 75 a 300 g/m²
 – Conjuntos de cortantes opcionais intercambiáveis 

para estilos de encadernação comuns

Soluções de finalização adicionais (DFA)
• Finalizador Standard Plus

 – Empilhador com capacidade para 2000 folhas  
(80 g/m²)

 – As mesmas funções que o Finalizador Standard com 
Document Finishing Architecture (DFA) integrada 
necessária para permitir realizar uma série de 
opções de finalização inline de outros fornecedores, 
incluindo as indicadas abaixo

• Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker
 – A configuração standard inclui o Booklet Maker e a 

bandeja de saída para proporcionar a compilação, 
agrafamento, dobragem e empilhamento dos 
conjuntos na bandeja de saída

 – Booklets até 50 folhas e 35 folhas
 – Opcional:

• Bleed Trimmer com rotação e vinco (RCT)
• Alimentador de Capas (CF50/35)
• Acerto das Faces (TR50/35)
• Square Folder (SQF50/35)

• Horizon ColorWorks PRO Plus
 – Suporta criação de booklets, agrafo no canto/topo, 

acerto das margens para cor de margem a margem 
e até 4 linhas de vinco por página

 – Booklets com 1 a 20 folhas
 – Alimentador de capas
 – Descarregamento do empilhador de booklets 

durante o funcionamento

Workflow
Soluções para dados variáveis
• XMPie®, Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite 

e outros parceiros da indústria
Automatização
• Xerox® FreeFlow Core
• Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS para 

Booklets
• Gestão Automatizada da Cor Xerox® IntegratedPLUS

Servidor ®de impressão Xerox FreeFlow
• Resolução 1200 x 1200 dpi, 8 bit rendering
• Tecnologia integrada de RIP Paralelo
• Adobe® PDF Print Engine® 2.6
• Integra-se na perfeição. com o FreeFlow Product Suite
• Xerox® VIPP®, PDF/VT, AFP/IPDS, PPML

Servidor de Impressão Xerox® EX e 
EX-P 2100, Powered by Fiery® 
• Resolução 1200 x 1200 dpi, 10 bit rendering
• Tecnologia Fiery HyperRIP (apenas EX-P)
• Gradientes Ultra Suaves Fiery
• Fiery Graphic Arts Package Premium Edition 

(opcional para EX)
• Fiery Colour Profiler Suite incluindo Espectrofotómetro 

ES-2000
• Fiery Compose e Fiery Impose
• Adobe PDF Print Engine 2.5

Xerox® Connect Advantage Services***
• Tecnologia sofisticada de diagnóstico
• Análise dos dados de desempenho do equipamento 

em temo real, permitindo a resolução de problemas 
reativa e proativa

• Especialistas dedicados altamente competentes
• Previsões de peças
• Interpretação e diagnóstico de códigos de erro
• Vasto leque de ferramentas e informações acessíveis 

rapidamente através da web

* Podem aplicar-se algumas limitações
** Disponível a partir de outubro de 2015
*** Sujeito a disponibilidade

www.xerox.com
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