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Transforme as suas comunicações 
com cores profissionais vivas e fiáveis 
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Cor de qualidade profissional 
fiável e topo de gama 

O negócio da impressão transacional e de correios diretos continua a crescer, 
à medida que a procura de mensagens direcionadas e personalizadas que 
produzam um ótimo índice de respostas, continua a aumentar. Para satisfazer 
esta procura, necessita de uma solução flexível e fiável que se adapte a ambientes de 
pequenas tiragens. A Xerox® Colour 8250 é a escolha inteligente quando pretende cor 
profissional de elevada qualidade, em cada impressão e sempre.

A nova Impressora de Produção Xerox® Colour 
8250 é um sistema de impressão em folha 
solta, rentável e de alta velocidade, desenhado 
para oferecer cor com qualidade profissional 
em papel sem revestimento e pouco 
dispendioso. Este sistema permite-lhe 
aumentar as suas capacidades e produzir as 
peças transpromo de cor variável necessárias 

para levar o seu negócio mais avante.  Este 
sistema rentável, flexível e eficiente foi 
desenhado para satisfazer as suas 
necessidades de impressão variável, todos  
os dias.  

O resultado? Trabalhos a cores de elevada 
qualidade com um workflow que irá reduzir os 
custos e aumentar a flexibilidade. Irá gostar 

dos workflows transacionais otimizados, ao 
mesmo tempo que reduz os resíduos, 
congestionamentos no processamento e os 
atrasos. A Impressora de Produção Xerox® 
Colour 8250 é a escolha ideal para chegar a 
novos mercados e aplicações ou para 
proporcionar uma solução de redundância. 
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Cor profissional ousada e workflows 
otimizados num sistema flexível e 
produtivo 

Aumente a produtividade 
Este sistema assenta numa plataforma 
comprovada com um histórico de sistemas 
fiáveis de produção digital a cores.  A 
Impressora de Produção Xerox® Colour 8250, 
é potenciada pelo Xerox® FreeFlow® Print 
Server com RIPS paralelos evolutivos que 
cumprem os trabalhos de dados variáveis mais 
exigentes e ainda suporte nativo a fluxos de 
dados IPDS, PDF, Adobe® PostScript® e Xerox® 
VIPP®. 

Com a Impressora de Produção 8250, verá a 
sua produtividade aumentar graças à 
capacidade de "abastecer/descarregar 
durante o funcionamento" que abrange papel, 
tinta seca e transportador. O tempo "morto" é 
praticamente eliminado através das 
operações sincronizadas. A programação do 
sistema (incluindo cor e registo da imagem no 
papel) e a recuperação de erros, reduzem o 
desperdício e os tempos de espera.  Ao 
eliminar a necessidade de pré-impressões 
offset, irá reduzir os custos e o desperdício, e 
com o workflow otimizado irá ganhar 
eficiência em produtividade que irá ter 
impacto nos seus resultados finais. 

Maior flexibilidade
Como funciona com folhas soltas, tem a 
flexibilidade de criar documentos 
transacionais, correio direto e outros produtos 
com uma grande variedade de características.  
Pode agendar e imprimir trabalhos em 
diferentes suportes de impressão, sem perder 
nada.  No seu ambiente com vários 
equipamentos, pode mesmo dividir os 
trabalhos entre equipamentos usando as 
ferramentas superiores de gestão de cor da 
8250 que conseguem reproduzir as 
capacidades de perfil de qualquer outra 
impressora. Para além disso, é uma solução 
fiável para reimpressões, transacional de todos 
os dias e trabalhos de pequenas tiragens.  

Transição sem problemas
A Impressora de Produção Xerox® Colour 8250, 
oferece uma qualidade de impressão 
compatível com pré-impressões offset, para 
que possa migrar o trabalho para um workflow 
em papel branco, de forma fácil, eficiente e 
com menos desperdício.  Qualquer que seja o 
tipo de fluxo de dados com que trabalhe, a 
Xerox ajuda-o na transição direta para a 
Impressora de Produção Xerox® Colour 8250. 
A Xerox e os seus parceiros de confiança, 
asseguram uma migração fácil para este 
sistema, sem as preocupações que podem 
estar associadas à integração de novos 
sistemas. 

Otimizar a qualidade da cor 
A gestão avançada da cor encontra-se no 
centro da nossa tecnologia de cor digital de 
produção.  Com a Impressora de Produção 
Xerox® Colour 8250, terá a garantia de que as 
cores serão precisas e exatas. O sistema possui 
controlos de processamento e ferramentas 
para gestão de cor que geram cores com uma 
qualidade consistente e previsível: de página 
para página, dia para dia, máquina para 
máquina e mesmo de cidade para cidade. 

Obterá a qualidade de que necessita logo na 
primeira folha, gerando menos desperdício e 
conseguindo resultados mais fiáveis. A 
patenteada deteção e correção de faixas em 
tempo real, elimina as faixas antes que estas 
ocorram e assegura tons mais uniformes. Irá 
produzir trabalhos mais variados em pequenas 
tiragens com um registo preciso da imagem 
no papel e sem perder tempo precioso sempre 
que precisa mudar de formato de papel.  

Tranquilidade garantida 
Há muito que a Xerox é líder em serviço e 
suporte para proporcionar maior tempo de 
atividade, maior produtividade e melhor 
retorno para o seu negócio. A Impressora de 
Produção Xerox® Colour 8250, foi criada a 
partir de uma plataforma comprovada que 
tem proporcionado cor com qualidade na 
impressão digital de dados variáveis e de 
forma rentável. 

A escolha inteligente se 
pretende cor de elevada 
qualidade para o negócio 
quotidiano  
A Impressora de Produção Xerox® Colour 8250, 
é a solução perfeita para o seu negócio 
quotidiano de impressão transpromocional e 
de correios diretos. Agora, pode migrar a 
impressão de dados variáveis a preto e branco 
ou com cor de destaque, para cores totais e 
vivas sem exceder o seu orçamento.  Um 
complemento perfeito para as suas operações 
de impressão, pode lidar com os trabalhos de 
pequena tiragem, ou pode ser uma solução 
para reimpressão ou redundância usada em 
trabalhos com prazos de entrega apertados.  
Elimina a necessidade de pré-impressões, 
aumentado a eficiência no processo de 
sobre-impressão a preto e branco, gerando 
trabalhos a cores topo de gama, que irão 
acrescentar valor aos documentos que 
imprime. 

A Impressora de Produção Xerox® Colour 8250 é a 
solução perfeita para o seu negócio quotidiano de 
impressão transpromocional e de correios diretos.
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A Impressora de Produção Xerox® Colour 8250 em resumo 

Velocidade de impressão de  
elevado desempenho
• 8 250 impressões A4 4/0 a cores por hora 

(137,5 por minuto)
• 4 500 impressões A3 4/0 por hora  

(75 por minuto)

Flexibilidade no formato do papel
• Suportes de impressão sem revestimento 

de 60 a 220 g/m2 
• Formatos entre 178 mm x 178 mm e  

364 mm x 572 mm

Alta capacidade na alimentação  
e no empilhamento  
• Pode ser configurado com vários 

alimentadores e empilhadores para uma 
operação de alto volume 

• Roll Input/Lasermax Roll System® 
SheetFeeder™ opcional permite até 
50.000 folhas por rolo (baseado em A4; 
75 g/m2)

Qualidade de imagem superior 
• Resolução de impressão de  

2400 x 2400 dpi
• Lineatura até 110 lpi 

Gestão avançada da cor 
• Ferramentas para Manutenção 

Automática da Cor, utilizam perfis e 
calibração para obter repetidamente uma 
qualidade consistente 

• Detetor de falhas evita os defeitos antes 
da primeira impressão

• Ajuste automático da imagem no papel 
melhora a produtividade

Finalização inline perfeita para 
as aplicações que usa mais 
frequentemente 
• Empilhadores Xerox Production
• CEM DocuConverter™
• Criação de booklets com C.P. Bourg® 

Document Finisher (BDFEx), C.P. Bourg 
Booklet Maker (BMEx), ou Duplo DBM-
5001 Inline Booklet Maker

• Empilhador Multigraf
• Encadernação perfeita com Xerox® 

Book Factory
• Lay flats com GBC® FusionPunch II™
• Vincar, cortar e perfurar com o Rollem 

JetSlit System

Fiabilidade com o Xerox® 
FreeFlow® Print Server
• Interoperacionalidade perfeita com o 

FreeFlow Product Suite para workflows 
otimizados
–  Adobe® PostScript®, PDF 1.7, PCL5, 

TIFF, FRF
–  AFP/IPDS
–  Xerox® VIPP®, PPML, Optimised 

PostScript, PDF otimizado para VDP   

www.xerox.com
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