GBC® eBinder 200™
Descrição técnica

GBC eBinder 200™
Produza uma gama completa de materiais
impressos e encadernados premindo apenas
um botão – tudo isto através de uma única
solução automatizada.
®

O GBC eBinder 200 é um sistema de encader
nação automatizado e mecânico que produz
o acabamento de uma série de formatos de
documentos utilizando um único elemento de
encadernação ajustável automaticamente a
livros de qualquer espessura.
Ligado a impressoras Xerox®, o GBC eBinder
200 é totalmente automático e cria livros
planos de alta qualidade inline, de forma
rápida e fácil. O elemento inovador de
"tamanho único" GBC Ellipse produz livros
planos a 360 graus, com um aspeto atual
e moderno. O perfil elíptico deste elemento
cria documentos compactos que facilitam a
expedição, armazenamento e empilhamento.

Funções
• Perfuração, acerto e encadernação automática de booklets – à
velocidade do motor de impressão.
• Requer um único elemento de encadernação para livros de
todos os formatos – dispensando a necessidade de elementos
de vários formatos.
• Permite a perfuração e a encadernação de uma grande
diversidade de tipos de papel, incluindo capas e separadores
até 216 g/m².
• Permite encadernar livros entre 5 e 100 folhas
(10 a 200 páginas duplex), com duas capas.
• Bandeja de receção fácil de esvaziar recolhe os "restos"
resultantes da perfuração.
• Um design moderno e dinâmico do elemento de encadernação
adapta-se com maior precisão à espinha do livro.
• A colocação dos cartuchos é feita facilmente pelo utilizador.

Vantagens
• Excelente para documentos que ultrapassam o limite de
agrafamento.
• Acrescenta um acabamento estético e profissional a livros e
manuais encadernados entre 5 e 100 folhas mais duas capas.
• Solução económica para documentos com uma duração de
vida curta ou concebidos especificamente para utilização
interna, como relatórios de rotina, dados de referência e
diretórios.
• À prova de falsificação, ajuda a assegurar a integridade dos
documentos.
• A recuperação de trabalhos a partir de um determinado nível
mantém a integridade dos trabalhos, em caso de encravamento
de papel.
• Funciona em modo de encadernação e em modo de bypass,
que passa as folhas para equipamentos de finalização de
outros fabricantes.

GBC® eBinder 200™

Equipamentos suportados
(Necessário finalizador standard Plus)
• Impressora X
 erox® Color 800/1000
• Copiador/impressora Xerox® D110/D125
• Impressora Xerox® D110/D125
• Xerox® DocuColor®
5000/7000/8000/7002/8002/8080
Digital Color Press
• Xerox® Nuvera® 100/120/144 EA
Sistema de Produção
• Xerox® Nuvera® 200/288 EA
Perfecting Production System

Gramagens de papel
•M
 ín.: 68 g/m²
Máx.: 120 g/m²
• Capas:

Mín.: 163 g/m²
Máx.: 216 g/m²
•C
 artolinas (apenas estilo alceado):
Máx.: 163 g/m²;
Aceita cartolinas revestidas

Dimensões (L x P x A)
• 597 x 864 x 964 mm
• Peso: 183 kg

Formato de Booklets
•M
 ínimo: 5 folhas (80 a 120 g/m²) e
2 capas (167 a 216 g/m²)
•M
 áximo: 100 folhas (80 g/m²) e
2 capas (167 a 216 g/m²)

Requisitos de alimentação
• 230 VCA, 50 Hz, 1,1 A

Formato de papel
•A
 4 (210 x 297 mm),
Separadores de formato A4

Copiador/impressora Xerox® D110/D125 apresentado com GBC® eBinder 200™
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Capacidade das bandejas
• Nove conjuntos de 100 folhas (80 g/m²)
Capas por Livro
• 2 folhas

