Xerox® ED95A/ED125
Copiadora/Impressora

PERMITINDO UMA ECONOMIA CIRCUL AR

A oportunidade começa onde a impressão
tradicional termina.
Vá além do esperado com a Copiadora/Impressora Xerox® ED95A/ED125.
Os recursos que você precisa. A produtividade, confiança e simplicidade que você irá adorar.
A ED95A/ED125 é a maneira fácil de superar as expectativas.
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Alimentador de alta
capacidade de duas bandejas

6

Bandeja tamanho carta
de 1.600 folhas

2

Bandeja manual
de 250 folhas
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3

Scanner (até 200 ipm)
com digitalização
de cor padrão

2 bandejas de 550 folhas
tamanhos padrão
e personalizado de
até 13 x 19,2 pol.
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Resolução de impressão
até 2400 x 2400 dpi

Módulo de inserção padrão
de 200 folhas

9

Módulo de acabamento
com criador de livretos

5

Bandeja tamanho carta
de 1.100 folhas
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OBTENHA QUALIDADE DE IMAGEM
SURPREENDENTE

A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi
permite que você imprima texto nítido, fotos
e gráficos sólidos realçados e realísticos.
E a digitalização em cores com resolução
de 600 x 600 dpi em escala de cinza de
8 bits garante reproduções sempre perfeitas.
T R A B A L H E CO M AVA N ÇO R Á PI D O

Mecanismos de impressão de alta velocidade
oferecem saída em 100 ou 125 páginas por
minuto. Um alimentador automático de originais
MECANISMOS
DE IMPRESSÃO

ED95A e ED125
Selecione a partir de duas
velocidades: 100 ppm
e 125 ppm
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rápido e de única passagem com velocidades
de até 200 imagens por minuto. E uma grande
capacidade de papel significa que nunca será
necessário pressionar a pausa — mesmo com
os trabalhos maiores e mais complexos.

F IQ U E À F R E N T E DA C U RVA
DE APRENDIZ ADO

A ED95A/ED125 redefine a facilidade de uso.
Um controlador integrado de última geração
é fornecido como padrão. E uma tela de seleção
por toque grande, em cores, permite que os

Perfurador
Bandeja superior para
500 folhas

usuários executem funções complexas com
apenas alguns passos.
CO N T R IBUA PA R A UM A ECO N O MI A
CIRCULAR

Sustentabilidade é padrão na ED95A/ED125.
Este dispositivo, recém-fabricado e atualizado,
contém uma porcentagem de componentes
reciclados e reutilizados, que fornecem
o mesmo nível de desempenho que os
componentes novos. Assim, sua compra
é uma vitória para você e para o planeta.

OPÇ ÃO DE SERVIDOR
DE IMPRESSÃO

O P Ç Õ E S D E A L I M E N TA Ç Ã O E A C A B A M E N T O

Alimentador de alta
capacidade de duas bandejas

Módulo de acabamento
padrão

Módulo de acabamento com
criador de livretos

Servidor de Impressão
Xerox® EXII

2.000 folhas cada bandeja
(total de 4.000 folhas):
Tamanho Carta/A4

Perfuração de 2/3 furos,
empilhamento de 3.000 folhas,
alimentador para 200 folhas,
grampeamento simples ou
duplo de comprimento variável
de 100 folhas

Todos os recursos do Módulo
de acabamento padrão mais
bandeja de empilhamento de
2.000 folhas, criação de livretos
de até 25 folhas (100 páginas)

Gerencie múltiplas filas de
trabalho ou impressoras. Melhor
configuração e capacidades de
formulários. Melhores ferramentas
de TI para configuração e
manutenção mais rápidas

As aplicações certas para seu ambiente.
A Xerox® ED95A/ED125 permite que você faça mais.
Desenvolva aplicações inovadoras agora e no futuro.

EDUC AÇ ÃO

As aplicações incluem materiais curriculares
do professor, livros de exercícios, diretórios
do aluno, pacotes de cursos e anuários.
• Professores e outros usuários podem criar
diversos conjuntos ordenados ou não
ordenados com folhas de cartolina para
apostilas de sala de aula; os conjuntos
podem ser acabados com perfuração
ou grampo.
• Encadernação sem dobras proporciona
uma rotação de 360 graus.
• A velocidade de cópia rápida e ampla
capacidade de mídia oferece aos professores
e assistentes mais tempo em sala de aula.
• Obtenha uma comunicação melhor e
mais eficiente com digitalização em cores
e capacidades de digitalização para e-mail.

• Alcançar produtividade consistentemente
alta com impressão e digitalização de
alta velocidade.

As aplicações incluem declarações, contas
e cronogramas.

• Aumentar a produtividade ao trabalhar com
software de processamento, registro de data
e hora de documento.
• Acabamento em linha flexível facilita
empilhamento, perfuração ou criação
de livretos simples internamente.

E ASSISTÊNCIA MÉDIC A

As aplicações incluem documentos de
gerenciamento de evidência, descoberta
e de casos, cronogramas e
boletins informativos.
• O registro de data e hora com numeração
embutida permite gerar cópias com
descritores alfanuméricos de 16 dígitos
personalizados em cada página.

CENTER

• A
 alta confiabilidade garante atender
a prazos apertados.
• Crie aplicativos de alto valor, de alto
impacto no local usando inserção de cor,
personalização e acabamento de livreto.
ESCRITÓRIO

As aplicações incluem boletins informativos,
apostilas, apresentações, relatórios
e correspondências.

• Comunicação mais rápida e mais eficiente
via digitalização para e-mail.
• Criar publicações de escritório e impressão
de documentos transacionais.

• A
 facilidade de uso garante que
as atividades de cópia, digitalização
e impressão não tenham nenhum estresse.

IM PR E SS O R A S R Á PIDA S , PA R A

As aplicações incluem trabalhos complexos,
manuais, conjuntos, calendários, catálogos,
boletins informativos e formulários.

SETORES JURÍDICO, DE SEGUROS

Guias

S E R V I Ç O D E AT E N D I M E N T O O U D ATA

FR ANQUIAS OU EMPRESAS/PRODUÇÃO

• Crie livros de memórias de baixo custo
e insira cores onde for necessário.

Alceamento

• O recurso Reduzir para ajustar permite cópia
de uma borda a outra.

• Produza cópias de alta qualidade que seus
clientes exigem.

• C
 apacidade de mídia expansiva, mais
opções de pontos de seleção e perfuração
em linha, grampeamento, dobra e criação
de livretos reduz o trabalho e garante
resultados consistentes.
• Recursos de segurança protegem seus dados;
os dados de cópia, digitalização e impressão
podem ser criptografados ou substituídos
para atender às normas de
segurança corporativa.

• Atenda a prazos de entrega dinâmicos.
• Ofereça mais aplicações e serviços.
• Ofereça personalização usando um software
frente e verso opcional.

Perfuração
de 2/3 furos

Empilhamento
de folhas 3k

Dobradura dupla

Criação
de livretos

Grampeamento
Inserção de cor
com comprimento e grampeamento
variável de
100 folhas
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Especificações da Copiadora/Impressora Xerox® ED95A/ED125

MEC ANISMOS DE IMPRESSÃO

M A N US E IO D E PA P E L

REQUISITOS ELÉTRICOS ***

• Mecanismo xerográfico monocromático
• Velocidades de impressão
– 100/125 ppm – 8,5 x 11 pol. (A4)
– 56/78 ppm – 8,5 x 14 pol. (B4)
– 50/62 ppm – 11 x 17 pol. (A3)
– 34/34 ppm – 12 x 18 pol. (SRA3)
• Tempo de saída da primeira cópia
– ED95A: 4,2 segundos ou menos
– ED125: 3,5 segundos ou menos
• Impressão só frente ou frente e verso
• Resolução RIP de até 1200 x 1200 dpi e resolução
de até 2400 x 2400 dpi com tela de meio-tom de
106 lpi (padrão) ou 150 lpi (modo de
alta qualidade)
• Registro de frente e verso
– ED95A: +/- 1,8 mm
– ED125: +/- 1,0 mm
• Capacidade de Leitura Automática de Medição
(AMR) (quando disponível)
• Digitalizar/Salvar para USB e Imprimir de USB

Gramaturas de materiais e capacidade:
• Bandeja 1*: 1.100 folhas – Tamanhos
selecionáveis padrão: Carta (8,5 x 11 pol.),
A4 (8,27 pol. x 11,69 pol.), JIS B5 (7,17 x 10,12 pol.),
Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
• Bandeja 2*: 1.600 folhas – Tamanhos
selecionáveis padrão: Carta (8,5 x 11 pol.),
A4 (8,27 pol. x 11,69 pol.), JIS B5 (7,17 x 10,12 pol.),
Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
• Bandeja 3-4*: 550 folhas cada – 5,5 x 7,2 pol. a
13 x 19,2 pol. (140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm
(SRA3)
• Bandeja 5 (Manual): 250 folhas – 3,93 x 5,82 pol.
a 13 x 19,2 pol. (100 x 148 mm a 330 x 488 mm);
bond 16 lb. a índice 140 lb. (52 a 253 g/m²)
• Alimentador de alta capacidade opcional:
2 bandejas, 2.000 folhas cada – 8,5 x 11 pol.
(A4); bond 16 lb. a capa 80 lb. (52 to 216 g/m²)
• Materiais revestidos: Consulte o documento
de expectativa do cliente

• Mecanismo de Impressão:
– 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 A
– Classificação em KVA: Consumo máximo
de energia: 2,8 – 3,1 KVA
– Certificação de agências: ENERGY STAR®, CSA
• Acabamento/Alimentação opcional:
– Cada módulo requer alimentação
de 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

ARMAZENAMENTO DO DOCUMENTO
• Disco rígido de 250 GB ou mais com 14,6 GB para
armazenamento de documentos
SCANNER/RECIRCULADOR DE
ORIGINAIS
• Scanner de cabeçote duplo – até 200 ipm
• Digitaliza nos padrões do setor: PDF, JPEG,
TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta LDAP
• Digitalizar para e-mail, com notificação de entrega
de e-mail
• Digitalizar para servidor de arquivos de rede
• Alimentador automático de originais em frente
e verso de única passagem de 250 folhas
• Tamanhos de saída: 5 x 8 pol. a 11 x 17 pol.
(A5 a A3)
• Gramaturas de saída:
– Só frente ou frente e verso: bond 16 lb. a índice
110 lb. (52 a 200 g/m²)
• Kit de digitalização de PDF opcional

M Ó D U LO D E AC A B A M E N TO PA D R ÃO
• Grampeamento de várias posições simples
de 100 folhas de comprimento variável
• Perfuração de 2 e 3 furos (América do Norte)
• Capacidade de empilhamento: 3.000 folhas
(20 lb./80 g/m²); Bandeja superior: 500 folhas
(20 lb./80 g/m²)
• Alimentador de 200 folhas para folhas
pré-impressas e folhas sem margem –
8,5 x 11 pol. a 11 x 17 pol. (A4 a A3); 16 lb.
bond a capa 90 lb. (52 a 220 g/m²)
MÓDULO DE AC ABAMENTO
COM CRIADOR DE LIVRETOS
Inclui recursos de módulo de acabamento
padrão com uma bandeja para empilhamento
de 2.000 folhas mais:
• Cria automaticamente livretos de até 25 folhas
(100 lados recriados com encadernação
costurada) – 8,5 x 11 pol., 8,5 x 14 pol., 11 x 17 pol.,
12 x 18 pol., 13 x 18 pol. (A4, B4, A3, SRA3)

SERVIDORES DE IMPRESSÃO
Servidor de Cópia/Impressão Integrado Padrão
Especificações de hardware
• Unidade de disco rígido de 250 GB, RAM de 2 GB
• Monitor de tela plana de seleção por toque em
cores de 10,4 pol.
• Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg)
Servidor de Impressão Xerox EXII
• Windows 10
• Fiery NX One Platform
• Adobe PDF Print Engine 4.4, melhor precisão
de imagem em linhas finas
• Grandes volumes de pequenos trabalhos
ou arquivos grandes e complexos como,
por exemplo, PowerPoint
• Organize trabalhos (imposição, composição,
ou Fiery VUE)
• Gerencie múltiplas filas de trabalho
ou impressoras
• Melhor configuração e capacidades de formulários
• Fácil ajuste/correção de escalas de cinza
• Melhores ferramentas de TI para configuração
e manutenção mais rápidas
• Fiery Security mais recente
Para obter detalhes relacionados às capacidades
e especificações do servidor de impressão, visite
o site www.xerox.com.
*Capacidade com base em 16 lb. bond a capa 80 lb.
(52 g/m² a 216 g/m²)
**Disponível apenas com configuração ED125
***Consulte o Documento de Planejamento de Instalação
para os detalhes de instalação

SEGUR ANÇ A DE DADOS
• Impressão Segura Padrão, Autenticação com
LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF Protegido
por Senha, Criptografia FIPS 140-2, E-mail
criptografado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP
v3.0, E-mail em SSL, Sobregravação de imagem
(3x ou 1x, Imediata, Agendada, Sob Demanda)
Criptografia de dados de disco rígido, Registro
de Auditoria Opcional CAC, Contabilidade com
base no trabalho
• Pronto para IPv6
• Criptografia de 256 bits

Para obter mais informações, visite nosso site www.xerox.com, ligue para 1-800-822-2200 nos
EUA ou 1-800-668-0199 no Canadá ou entre em contato com o seu Revendedor Xerox ® Autorizado.
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