Impressora
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Impressora Xerox D110/D125
®

Desde faturas a booklets
encadernados – uma impressão
eficaz para a sua empresa.

De faturas a booklets, a impressora
Xerox D110/D125 é a sua vantagem.
®

Irá aumentar os seus negócios e oferecer mais aos seus clientes em todos os
trabalhos que aceitar ao escolher a impressora D110/D125. Sendo ideal para
os seus elevados volumes de impressão a preto e branco, oferece uma máxima
velocidade e versatilidade num espaço mínimo. Vem ainda equipada com as
capacidades de que necessita para prosperar em ambientes diversos.

Ideal para as suas
aplicações transacionais
A Impressora D110/D125 é especialmente
indicada em workflows transacionais. Desde
extratos mensais até contas e faturas,
entre outros, pode contar com ela para
produzir elevados volumes a uma velocidade
extremamente produtiva, processando
de imediato os seus fluxos de dados
transacionais. A sua excelente qualidade de
imagem assegura uma boa apresentação e
uma representação precisa de informações
importantes. Pode acrescentar valor através
de melhorias gráficas e personalização
direcionadas, utilizando os utilitários do
FreeFlow Variable Information Suite. As nossas
opções de finalização abrangentes – incluindo
o empilhador de alta capacidade (HCS) –
permitem-lhe pôr estes documentos urgentes
a caminho rapidamente.

A capacidade do servidor de
impressão FreeFlow®
O servidor de impressão FreeFlow é a
potência por detrás da produtividade de
impressão da impressora Xerox® D110/
D125.
• Capacidade

e velocidade de
processamento sem igual.
potente conjunto de funções
• Um

integradas com opções que atingem
capacidades de nível de produção,
incluindo o suporte a um vasto leque de
opções de finalização.
flexível de trabalhos – envio a partir
• Envio

de qualquer lugar!
• Diversas

filas e pastas de atalho
permitem-lhe automatizar e personalizar
rápida e facilmente os workflows de
trabalho.

remota de tarefas de
• Gestão
administração e de trabalhos.
• Funções

de segurança personalizáveis,
conforme as pessoas ou os grupos.
Para obter mais informações, visite
www.xerox.com/freeflow-specs

Ideal para as suas aplicações
de publishing
Ao utilizar a impressora D110/D125,
irá imprimir livros, booklets, manuais,
apresentações, brochuras e outras aplicações
de elevado valor com capas e separadores
a cores, e muito mais. A sua gama de altas
velocidades e capacidade para suportes que
pode ser aumentada, permitem-lhe gerir os
elevados volumes exigidos por aplicações
como livros. Também oferece a excelente
qualidade de imagem e a flexibilidade de
suportes necessárias para criar o aspeto e a
sensação que os leitores procuram, incluindo
uma excecional renderização de fotos
em meios tons. A Impressora D110/D125
oferece ainda um vasto leque de escolhas
de finalização para que possa imprimir de
forma profissional volumes finalizados vezes
sem conta, incluindo o Finalizador do Booklet
Maker, Módulo de Corte SquareFold®, GBC®
AdvancedPunch™, Plockmatic Pro50/35™
Booklet Maker, Xerox® Tape Binder e GBC®
eBinder 200™.

Estas são as principais vantagens
da Xerox D110/D125:
®

Velocidade e Produtividade

Facilidade de utilização

Com a impressora D110/D125 os seus
trabalhos não param, permitindo-lhe cumprir
os prazos mais apertados e processar volumes
mais elevados.

A impressora D110/D125 foi concebida para
uma máxima facilidade de utilização.

• Os
 motores de impressão de alta velocidade
permitem produzir até 110 ou 125 páginas
por minuto.
 dicione um alimentador de alta
• A
capacidade ou seleção de alimentadores
de alta capacidade para formatos maiores
para produzir tiragens longas em papel
standard, papel de formato maior e papel
personalizado sem qualquer interrupção.

Qualidade de imagem
O aspeto dos trabalhos que produz dizem
muito de si aos seus clientes. A fantástica
qualidade de imagem da impressora D110/
D125 permite-lhe comunicar uma mensagem
potente, que imprime um impacto mais
profundo em todas as comunicações criadas
por si. Irá desfrutar da resolução de impressão
de referência de 2400 x 2400 dpi, para uma
reprodução de texto, tons sólidos e imagens
consistentes e de alta qualidade, incluindo
uma produção excelente de fotografias em
meios tons. Pode ainda esperar um excecional
registo que permite obter resultados
profissionais impecáveis.
A inovadora tecnologia de toner EA
desempenha um papel fundamental na
elevada qualidade de imagem da impressora
D110/D125:
• O
 processo de Agregação em Emulsão (EA)
tem como resultado partículas de toner EA
processadas pequenas e consistentes.
• Permite

obter linhas mais finas, com mais
pormenor, texto nítido, meios-tons e pretos
verdadeiramente sólidos.
• O
 toner EA produz com uma extraordinária
precisão até as linhas mais difíceis.
 m maior rendimento do toner permite• U
lhe realizar tiragens maiores com menos
intervenção do operador.
• O
 fotocondutor mais duradouro e uma
necessidade de menos toner por página
contribuem para uma produção mais
ecológica.

• A familiar interface do utilizador do servidor
de impressão FreeFlow® encurta os processos
de aprendizagem e de formação, e aumenta
a agilidade.
• Envie trabalhos a partir de qualquer lugar.
Por exemplo, a partir de aplicações no
ambiente de trabalho, ligações de canal
host-based, da Internet, de CD-ROM, de
dispositivos USB portáteis e de componentes
opcionais do FreeFlow® Digital Workflow
Collection.
• A
 s capacidades de alimentação em
funcionamento, de recolher os trabalhos
durante o funcionamento e de troca em
funcionamento permitem-lhe alimentar
papel, recolher documentos acabados
ou trocar os cartuchos de toner com a
impressora a funcionar. Isto assegura
uma operação contínua e uma elevada
produtividade.
• Aceita

qualquer fluxo de dados, a qualquer
momento, incluindo Adobe® PostScript®,
PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.
• As suas pequenas dimensões permitemlhe colocar a impressora exatamente onde
necessita.
Inovadoras soluções de produção
para assegurar um presente e
um futuro mais ecológico.
Para obter mais informações acerca
do nosso compromisso para com a
sustentabilidade ambiental, visite
www.xerox.com/environment

Fiabilidade
Na Xerox, esforçamo-nos para
ajudar a sua empresa ou a sua
organização a produzir trabalhos
excecionais com maior rapidez e
economia. Mas a produtividade
e os resultados finais positivos
não representam nada se não
puder contar, também, com
uma fiabilidade consistente. Por
isso, todos os componentes da
Impressora D110/D125 foram
concebidos tendo em vista um
máximo tempo de atividade e uma
vida longa.
Assistência Xerox®: Tudo o suporte
de que irá necessitar
Conte com o nosso serviço de classe
mundial para o apoiar de várias
formas:
•A
 utomatic Meter Reads (AMR)
(Leitura Automática do Contador)
assegura uma faturação exata
(onde se encontre disponível).

Rápida, simples e atempada:
impressão transacional
A Impressora Xerox® D110/D125 proporcionalhe a capacidade, a velocidade e a flexibilidade
para obter uma máxima produtividade e
processar elevados volumes, bem como para
oferecer um desempenho seguro e consistente
em todos os seus documentos transacionais.
Com as capacidades do nosso servidor de
impressão FreeFlow® e com o apoio de uma
gama completa de opções de finalização,
terá à sua disposição a flexibilidade para gerir
todos os trabalhos. Por exemplo:

Fluxos de dados, envio de
trabalhos e processamento
de trabalhos
O servidor de impressão FreeFlow processa
todos os fluxos de dados de que necessita, se
necessário, em simultâneo, sem necessidade
de intervenção dos operadores, para aumentar
as suas aplicações e oportunidades. A
submissão de trabalhos é fácil. O servidor
aceita, por exemplo:
• Fluxos de dados de transação LCDS e
IPDS nativos. A impressora D110/D125
recebe aplicações LCDS e IPDS diretamente
a partir de um computador host, através de
uma ligação TCP/IP ou de uma ligação ao
canal. Processe dados vitais do computador
central sem qualquer obstáculo, obtendo
documentos precisos e corretos.
• Padrões de dados variáveis como VIPP®
e PPML. Transforme os seus documentos
transacionais em peças de marketing
profissionais, com informações direcionadas
e personalizadas. O FreeFlow Variable
Information Suite opcional oferece-lhe todas
as ferramentas de design e de composição
de que necessita para criar um workflow de
informações variáveis eficiente e de elevado
desempenho.

• Confie no FreeFlow Makeready e nos
Scanners Xerox® DocuMate opcionais
para combinar alimentação digital
e alimentação em papel. E os nossos
FreeFlow Web Services opcionais oferecemlhe um portal disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana, através do qual os
clientes podem enviar trabalhos para si.
• Fluxos de dados de utilização comum,
como PostScript, PCL e PDF. Utilize uma
gama de suportes versátil para satisfazer as
necessidades dos clientes.
A impressora D110/D125 processa várias
tarefas em simultâneo, dando andamento ao
seu volume de trabalho.
 eceção, rasterização e impressão de vários
• R
trabalhos ou streaming de um grande
trabalho para maximizar a produtividade.
• Processamento de trabalhos complexos,
com suportes de impressão mistos,
inserções e finalização de subconjuntos,
que lhe permitem oferecer aos seus clientes
trabalhos mais sofisticados.
• J unção rápida de páginas de exceção,
especificando uma lista de vários intervalos
de página para uma determinada exceção,
sem necessidade de exceções individuais
para cada intervalo de páginas. Esta função
permite-lhe economizar tempo e aumentar a
produtividade.

Acrescentar valor aos
documentos transacionais:
imagem e finalização de
qualidade superior
Acrescente valor aos seus documentos
transacionais com as opções de finalização
e a excecional qualidade de imagem da
impressora D110/D125. Como o Toner EA
tem um elevado rendimento, facilita as
longas tiragens transacionais com menos
intervenção do operador. Os tipos de papel
com revestimento melhoram a impressão
quotidiana, criando uma produção de alto
impacto. Além disso, a excelente produção
de fotografias permite-lhe produzir materiais
de marketing topo de gama, com imagens a
preto e branco de qualidade superior, graças
às tramas de meios tons de 156 lpi.

• P rodução de tiragens mais longas, com
uma menor intervenção, graças à elevada
capacidade de papel e às capacidades de
alimentação em funcionamento.

de passos típicos do processo
• Automatização
com o FreeFlow Process Manager opcional, e
automatização de aplicações como agendas
de faturação, extratos e reimpressões com
o FreeFlow Output Manager opcional para
aumentar a eficiência, maximizar as suas
impressoras e reduzir os custos.

Ferramenta FreeFlow®

O que faz

Vantagens para si

FreeFlow Process Manager

Automatiza muitos dos passos comuns de préimpressão que decorrem nas reprografias.

Workflow sem qualquer intervenção, processamento
mais rápido de mais trabalhos a um custo mais
reduzido, e maximização de impressoras

FreeFlow Output Manager

Automatiza o equilíbrio de volume e agendamento
dos trabalhos

Aumenta a eficiência e automatiza a produção de
aplicações.

Conjunto de Informação Variável FreeFlow

Cria documentos personalizados de alto impacto ou
adiciona conteúdos variáveis a materiais existentes
utilizando os métodos de impressão personalizada
mais rápidos atualmente disponíveis.

Aumente os seus negócios com as capacidades
da personalização e aproveite ao máximo a sua
produtividade através da composição dinâmica e
eficiente de ficheiros variáveis.

Opções FreeFlow Makeready e Scanner Xerox®
DocuMate

Agiliza os processos de preparação de documentos
e permite a integração de documentos digitais e em
papel.

Prepara todos os documentos para impressão,
arquivo e acesso fácil.

FreeFlow Express To Print

Simplifica e automatiza a preparação de trabalhos
de pré-impressão através de uma interface visual
fácil de utilizar e de modelos predefinidos.

Aumenta a produtividade e economiza tempo
e recursos a clientes de light production e que
estejam a iniciar-se na impressão digital – um valor
excecional, a um preço acessível.

Flexibilidade para todos os ambientes

Crie aplicações adequadas às suas
necessidades específicas de negócio ou
orientadas para uma gama abrangente de
setores com a Impressora Xerox® D110/
D125. As suas potentes capacidades de
manuseamento de papel, de alimentação e de
finalização oferecem-lhe a flexibilidade de que
necessita para produzir produtos acabados
dinâmicos – precisamente onde necessita – e
satisfazer os seus requisitos internos, cativar os
seus clientes e captar para si novos negócios e
mais lucros.
Pode também escolher entre uma grande
variedade de suportes de impressão com
gramagens e dimensões variadas, incluindo
suportes de impressão com revestimento
aprovados.
Destaques sobre a alimentação e o
manuseamento de papel:
• Aumente

a produtividade através
da produção de tiragens longas
ininterruptamente, acrescentando um
alimentador de alta capacidade A4 opcional,
ou optando por um alimentador de alta
capacidade com uma ou duas bandejas
para grandes formatos, com capacidade
para papel de formato comum, de grandes
formatos e personalizado.

• Chame
a atenção e maximize o impacto
dos seus documentos de elevado valor
adicionando capas ou inserções totalmente
a cores (até 200 folhas) através do módulo
standard de inserção pós-processamento
comum.
• Utilize

a bandeja bypass para imprimir
em formatos e gramagens adicionais (até
250 folhas).
Aumente as suas capacidades com as
opções de finalização in-line da impressora
D110/D125:
•A
 separação ajuda-o a organizar
rapidamente os seus trabalhos.
• Agrafamento

em comprimentos variáveis
(até 100 folhas) – 24 escolhas de agrafos
para conjuntos agrafados da mais alta
qualidade.

– 2/4 – poupa tempo e dinheiro.
• Perfuração
•O
 Módulo de Interface funciona como uma
"central de comunicações" sempre que optar
por ter mais do que um finalizador ligado à
sua impressora. Permite executar funções
essenciais como arrefecimento de suportes
de impressão, redução da curvatura e
comunicação com o módulo de finalização.
•O
 GBC® AdvancedPunch™1 oferece uma
gama versátil de estilos de perfuração, para
que possa criar documentos internamente,
prontos para uma encadernação profissional.
Integra facilmente impressão, separação

e perfuração para economizar tempo,
maximizar a produtividade e reduzir os
custos.
• O empilhador de alta capacidade1 empilha
impecavelmente até 5000 folhas em formato
A4. É fornecido um carrinho amovível para
um transporte e uma descarga mais fácil.
Aceita mesmo os seus trabalhos maiores.
• Bi-fólio,

dobragem em C, dobragem em
Z e dobragem em Z para Engenharia (A3
dobrado para se encaixar em conjuntos de
documentos em formato A4) poupam tempo
e aumentam a sua produtividade.
• As
 opções de finalização de booklets são
ideais para calendários e booklets grandes –
até 25 folhas (100 páginas com imposição):
– O Finalizador do Booklet Maker oferece
uma excelente alimentação de suportes de
impressão com revestimento aprovados.
Oferece capacidades de agrafamento na
lombada e bi-fólio.
•O
 módulo de corte SquareFold® vinca
as capas e apara as folhas na perfeição,
de modo a garantir um acabamento
profissional. Controle o acerto e o grau
da lombada quadrada, criando booklets
com lombada quadrada, que podem ser
completamente abertos e que são fáceis de
manusear, empilhar e armazenar.
• O Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker1, 2
permite-lhe dobrar uma única folha ou
agrafar na lombada e dobrar entre 2 e 35
ou 50 folhas, produzindo booklets até 140
ou 200 páginas (75 g/m²). Aumente as
suas capacidades de criação de booklets
adicionando o módulo de corte SquareFold®
e o alimentador de capas (disponível apenas
nas configurações do finalizador standard
Plus).
• O Xerox® Tape Binder1, 2 permite encadernar
booklets até 125 folhas de papel de 75 g/m².
Crie documentos com um aspeto profissional
que geram bons resultados: propostas de
vendas, relatórios anuais, manuais de curso
ou quaisquer outros materiais publicados
pela sua empresa ou organização.
• Produza

documentos impressos e
encadernados premindo apenas um botão
com o GBC® eBinder 2001, 2. Esta solução
automatizada permite produzir livros
encadernados de forma "plana" e com estilo.
O eBinder 200 permite perfurar e encadernar
uma diversidade de suportes de impressão,
incluindo capas e separadores até 216 g/m².
As pequenas dimensões do sistema também
o transformam numa solução que se adapta
perfeitamente a qualquer ambiente.
1 Requer o Módulo da Interface
2 Requer o Finisher Plus standard

Papel e Suportes
Especiais Xerox®
See the difference quality makes™
Os nossos papeis otimizados digitalmente
e suportes de impressão especiais, foram
especificamente criados em conjunto com
a Impressora Xerox® D110/D125 para lhe
oferecer uma produtividade, fiabilidade e
flexibilidade superiores. Escolha entre uma
vasta seleção de papel e suportes especiais
(DocuMagnets™, auto-colantes para janela,
imagens em acordeão, e muitos mais),
numa gama completa de gramagens e
dimensões, para criar várias aplicações de
impressão e documentos finalizados. Para mais
informações, visite-nos em www.xerox.com ou
contacte o seu Revendedor Autorizado Xerox®.

Opções de alimentação

Alimentador de alta capacidade com 2
bandejas 2000 folhas por bandeja (total de
4000 folhas): formato A4

Alimentador de alta capacidade para
formatos maiores 2000 folhas: Até SRA3

Alimentador de alta capacidade com
2 bandejas 2000 folhas por bandeja (total
de 4000 folhas): Até SRA3
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FreeFlow® Print
Server
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Módulo interface

2

Alimentador de alta
capacidade com
2 bandejas para
grandes formatos
9

GBC®
AdvancedPunch™

3

Bandeja bypass com
capacidade para 250
folhas

10

Empilhador de Alta
Capacidade

4

Resolução de
impressão até
2400 x 2400 dpi

11

Módulo de
Dobragem: em C, Z,
e Z de engenharia

5

Bandeja A4 com
capacidade para
1100 folhas

12

Módulo de inserção
pós-processamento
standard com
capacidade para
200 folhas

6

7

Bandeja A4 com
capacidade para
1600 folhas

13

2 bandejas para
550 folhas de
formato standard e
personalizado até
SRA3

Finalizador Booklet
Maker

14

Módulo de corte
Xerox® SquareFold®

Perfuração
Bandeja superior
para 500 folhas

Opções de finalização

Finalizador standard com
dobragem C/Z opcional

Finalizador do Booklet Maker com
dobragem C/Z opcional

• 2/4 furos, empilhador com
capacidade para 3000
folhas, interposição com
capacidade para 200 folhas,
agrafamento simples ou duplo
com comprimento variável e
capacidade para 100 folhas

• Todas as funções do finalizador
standard, e ainda uma bandeja
do finalizador com capacidade
para 2000 folhas, criação
de booklets até 25 folhas
(100 páginas)

Módulo de Interface e GBC®
AdvancedPunch™

Módulo de Interface e
Empilhador de Alta Capacidade
• E mpilhador com separação em
espinha e com capacidade para
5000 folhas

Xerox® SquareFold Trimmer
• Disponível com finalizador do
Booklet Maker, SquareFold
até 25 folhas (100 páginas)
aparando as faces entre 2 e
20 mm

Opções de finalização avançadas

Finalizador Standard Plus.

GBC® eBinder 200™

Xerox® Tape Binder

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

• Inclui as funções do finalizador
standard com dobragem
C/Z opcional e ainda DFA
(Document Finishing
Architecture) necessário
para suportar uma opção de
finalização avançada adicional

• Empilhamento, perfuração e
encadernação de booklets GBC

• Encadernação de booklets até
125 folhas de papel de 80 g/m²


opções disponíveis, incluindo SquareFold, alimentador de
• Diversas
capas, módulo de aparamento e unidade Bleed Trim

• Recargas individuais de fita
para 425 encadernações de
297 mm

•A
 grafamento na lombada e dobra de 1 a 50 ou 1 a 35 folhas de
papel (80 g/m2)

Separação

Separadores

• Compatível com Plockmatic
Pro50/35™ Booklet Maker

Booklet com acerto
Squarefold

Bifólio, dobragem em
C, dobragem em Z

 ombine com o Xerox® Tape Binder para obter ainda mais
•C
capacidades na criação de booklets

Perfuração Die Set

Inserções a cores,
agrafamento e dobragem
em Z para engenharia

Publicação elegante e profissional

Com a impressora Xerox® D110/D125,
poderá oferecer livros, booklets, manuais,
apresentações, brochuras e outras aplicações
de elevado valor mais atraentes e mais
profissionais – em maior diversidade – no
local. Oferece-lhe capacidades de publishing
extraordinárias, como uma qualidade de
imagem distinta e vastas opções de finalização
in-line, juntamente com uma alta velocidade.
Aceite trabalhos mais complexos, com
conteúdos gráficos e personalizados. Poderá
criar trabalhos estáticos e variáveis utilizando
vários tipos de papel, incluindo separadores,
capas a cores e inserções a cores. Possui
enormes capacidades de publishing e, no
entanto, a sua pequena dimensão exige um
espaço mínimo. Adicione ainda um registo
preciso da frente para o verso e poderá
realizar até os seus trabalhos de maior valor
diretamente quando necessário, sem precisar
de recorrer ao outsourcing.

Uma maior produtividade e uma
excelente qualidade de imagem
Velocidade, fiabilidade e a capacidade de
processar elevados volumes são características
importantes a ter em conta para imprimir
aplicações como livros, manuais e booklets. A
impressora D110/D125, com as capacidades
do nosso servidor de impressão FreeFlow®,
oferece-lhe estas capacidades, e ainda uma
extraordinária qualidade de imagem. Os seus
clientes podem ainda enviar-lhe trabalhos
24 horas por dia, 7 dias por semana, através
da Internet, graças aos nossos FreeFlow Web
Services opcionais.

Qualidade de imagem
A impressora D110/D125 oferece:
• Resolução de impressão de referência a
2400 x 2400 dpi. Pode contar com linhas
nítidas, gradações suaves e preenchimentos
consistentes; tanto texto, como gráficos,
terão um aspeto fantástico.
• T
 oner EA. Com o toner EA, a sua produção
resume-se a folhas planas e suaves, com um
aspeto polido e que podem ser facilmente
acabadas.
• Fotografias com uma produção excelente
de meios tons. A capacidade melhorada de
reproduzir fotografias em escala de cinzento
permite-lhe criar materiais de marketing
topo de gama, com imagens a preto e
branco de qualidade superior.

Suportes de impressão
Para além de uma enorme capacidade para
suportes de impressão, a impressora D110/
D125 permite utilizar uma gama enorme de
tipos de papel, incluindo os nossos produtos
especiais e tipos de papel otimizados
digitalmente.
Por exemplo, escolha um papel com
revestimento para produzir um booklet com
estilo, de topo de gama. Utilize suportes de
impressão de tamanho personalizado para
criar uma brochura de formato maior. Ou
escolha suportes especiais como separadores e
etiquetas como complementos de um manual.
Irá melhorar o perfil dos seus clientes, e o seu
também, com estas escolhas fora do vulgar
para as suas aplicações de publishing.

Finalização
Um conjunto robusto de opções de finalização
inline aumentam as suas capacidades
em termos de aplicações. Desde livros
encadernados e booklets com lombada
quadrada até aparamento especializado,
passando pela capacidade de adicionar
inserções de capa totalmente a cores, a
impressora D110/D125 oferece-lhe as
capacidades para criar mais produtos como
aqueles que os seus clientes pretendem.

Melhore o seu perfil com
aplicações de publishing
de grande impacto
Pode aumentar a eficácia das suas
comunicações, os índices de resposta
e a satisfação dos clientes oferecendo
aplicações verdadeiramente
apelativas.
A vantagem: Pode fazer com que a sua
audiência pare e preste atenção.
• Integre gráficos de alta qualidade e
capacidades de personalização com
as potencialidades do VIPP® e PPML
para melhorar as suas aplicações
de publishing. O nosso FreeFlow
Variable Information Suite opcional
oferece-lhe todas as ferramentas
de design e de composição de que
necessita para criar um workflow de
informações variáveis eficiente e de
elevado desempenho.
• I nsira capas a cores para dar o
impacto da cor integral por apenas
uma pequena parte do custo.
Permite-lhe criar peças com estilo
para complementar o seu trabalho
offset a preto e branco e a cores.

• Crie
facilmente documentos planos
com encadernação profissional,
numa vasta gama de estilos de
encadernação ideais para reuniões,
eventos de clientes e apresentações,
entre outros.
• P roduza booklets atraentes com
lombada quadrada que são
acertados com precisão e se abrem
facilmente até ficarem planos.
• E scolha suporte de impressão
interessante ou diferente, como por
exemplo suporte de impressão com
revestimento, suporte de impressão
em formatos fora do vulgar ou
suporte de impressão especial.
 umente ainda mais as suas ofertas
• A
de aplicações enviando cadernos
para impressão através do FreeFlow
Print Server ou dos clientes, incluindo
conjuntos não separados com
divisórias.

Especificações da impressora Xerox® D110/D125
Motores de impressão

• Motor Xerográfico Monocromático
• Velocidades de Impressão
–– 110 / 125 ppm (A4)
–– 69 / 78 ppm (B4)
–– 55 / 62 ppm (A3)
–– 34 / 34 ppm (SRA3)
• Impressão de uma ou duas faces
• Resolução da rasterização até 1200 x 1200 dpi e
resolução até 2400 x 2400 dpi com trama de meiostons de 106 lpi (predefinição) ou 150 lpi (modo de
alta qualidade)
• Registo de +/- 1.0 mm da frente para o verso
(ajustável pelo cliente)

Armazenamento de documentos

• Disco de 250 GB ou superior com 14,6 GB para
armazenamento de documentos

Alimentação de Papel

Gramagens e capacidade:
• Bandeja 1*: 1100 folhas – formatos standard
selecionáveis: A4, JIS B5, Executive
• Bandeja 2*: 1600 folhas – formatos standard
selecionáveis: A4, JIS B5, Executive
• Bandeja 3-4*: 550 folhas cada – 140 x 182 mm (A5)
a 330 x 488 mm (SRA3)
• Bandeja 5 Bandeja Bypass: 250 folhas –
100 x 148 mm a 330 x 488 mm; 52 a 253 g/m2
• Alimentador Opcional de Alta Capacidade:
2 bandejas, 2000 folhas cada – A4; 52 a 216 g/m2
• Alimentador Opcional de Alta Capacidade com
1 bandeja para formatos maiores:
2000 folhas – 182 x 210 mm até SRA3; 64 a 253 g/m²
• Alimentador Opcional de Alta Capacidade com
2 bandejas para formatos maiores: 4000 folhas –
182 x 182 mm a SRA3; 52 a 253 g/m2
• Suportes Revestidos: Consulte o Documento de
Expectativas do Cliente para mais informações sobre
o papel com revestimento aprovado pela Xerox®

Finalizador standard

• Agrafamento em várias posições: simples ou duplo
com comprimento variável, com capacidade para
100 folhas
• 2 e 4 furos; perfuração Suíça com 4 furos
• Capacidade do empilhador: 3000 folhas (80 g/m²);
Bandeja superior: 500 folhas (80 g/m²)
• Interposer com capacidade para 200 folhas préimpressas e preenchidas – A4 a A3; 52 a 220 g/m2

Finalizador com criador
de booklets opcional

Inclui funções do Finalizador Standard com
empilhador para 2000 folhas mais:
• Cria automaticamente booklets até 25 folhas
(100 faces impressas, com agrafamento na lombada)
– A4, B4, A3, SRA3

Módulo de corte Xerox®
SquareFold® opcional

• Square fold até 25 folhas (100 páginas)
• Apara a face entre 2 e 20 mm em intervalos de
0,1 mm
• 64 a 300 g/m² (sem revestimento); 106 a 300 g/m²
(com revestimento)
• Formatos de papel aceites: 216 x 279 mm a
330 x 457 mm
• Disponível apenas com Booklet Maker Finisher

Empilhador de alta capacidade
opcional com carrinho deslizante

• Bandeja do empilhador para trabalhos separados em
espinha com capacidade para 5000 folhas; B5 LEF
até SRA3
• Bandeja superior com capacidade para 500 folhas,
inclui um carrinho deslizante; carrinhos adicionais
disponíveis

Dobragem opcional

• Dobra em C e dobra em Z A4
• Impressão no interior ou exterior do papel dobrado
• Dobra A3 em Z para inserção em conjuntos de
documentos A4 (dobragem em Z engenharia)
• Disponível com Finalizador Standard, Finalizador
Booklet Maker e Finalizador Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™ opcional

• Papel: A4 alimentado pelo lado maior (apenas lado
de 297 mm)
• 75 a 216 g/m²
• Disponíveis vários conjuntos de vincagem
substituíveis pelo cliente

Soluções de finalização
adicionais (DFA)
Finalizador standard Plus opcional

• Empilhador com capacidade para 2000 folhas
(80 g/m²)
• As mesmas funções que o finalizador standard com
a arquitetura Document Finishing Architecture
(DFA) integrada necessário para permitir realizar
uma série de opções de finalização inline de outros
fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

GBC eBinder 200™ Opcional

• Empilhamento, perfuração e encadernação de
booklets completamente planos (A4)
• Elementos de encadernação auto-ajustáveis (uma
dimensão para todos), disponíveis em preto, azul
marinho, branco e gelo/transparente
• A capacidade "pass-through" permite encadear outras
alternativas de finalização (disponível apenas nas
configurações do finalizador standard Plus)

Encadernador de fita Xerox® opcional

• Encadernação entre 15 e 125 folhas de papel de
80 g/m²
• Recargas individuais de fita para 425 encadernações
de 297 mm
• Pode ser combinado com o Plockmatic Pro50/35™
Booklet Maker

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

• Agrafamento na lombada e dobragem entre 2 folhas
e 35 ou 50 folhas, produzindo booklets até 140 ou
200 páginas (80 g/m²) ou simplesmente dobragem
de uma folha individual.
• Pode ser combinado com o Xerox® Tape Binder

Segurança de dados

• Impressão segura standard, autenticação com LDAP/
Kerberos/SMB/CAC, PDF com proteção por password,
encriptação FIPS 140-2, e-mail com encriptação
S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre SSL,
sobreposição de imagem (imediata, programada, a
pedido) encriptação dos dados do disco rígido, registo
de auditoria CAC opcional
• Preparado para IPv6
• Encriptação 256-bit
• Certificado com Common Criteria

*Capacidade baseada entre 52 e 216 g/m²
**Consulte o Documento de Planeamento da Instalação para obter dados sobre a instalação
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Requisitos Elétricos**

• Motor de impressão:
–– Alimentação 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
–– Classificação KVA: Consumo máximo de energia:
2,8-3,1 KVA
–– Certificação de agências: ENERGY STAR®, CSA,
Europa: conformidade com CE, NEMKO, WEEE
• Alimentação/Finalização opcional:
–– Cada um dos módulos requer alimentação elétrica
de 100 - 240 VCA, 60/50 Hz

Servidor de Impressão

Xerox® FreeFlow® Print Server
Especificações do Hardware
• Processador: 3.20 GHz Pentium G3420 2 Core CPU
• Tipo de processador: Processador Intel Pentium
• Disco rígido: 1 x 500 GB
• Memória: 4 GB
• Sistema Operativo: Solaris® 10
• Software/Fornecedor: FreeFlow Print Server
• Portas: 8 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 série
• Portas Ethernet 10/100/1000 BaseT
• Visor: ecrã de 19 polegadas
• Teclado e rato
• DVD-ROM/DVD-RW
• 10/100 switch
Suporte a Cliente e Suporte Remoto
• Escolha de drivers de impressão
– Suporte para Xerox® Global Print Driver®
– Drivers de impressão Xerox® repletos de
funcionalidades
– Drivers Windows® 2000/XPR/Vista/7 repletos de
funcionalidades
– Macintosh® OS 10.6 ou superior para os drivers
• Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)
• Compatível com submissão do browser HTTP e HTTPS
• IPP para submissão de trabalhos e estado do sistema
• Suporte a IPv4 e IPv6 (suportado dual mode)
Opções
• Base para o servidor de impressão FreeFlow
• VI Compose (VIPP® Interpreter)
• Capacidades LCDS e IPDS
Protocolos/Ambientes de Rede
• TCP/IP, IPP
• DHCP
• Suporte SNMP MIB II para ferramentas
administrativas de terceiros
Para obter especificações mais detalhadas do Xerox®
FreeFlow® Print Server, visite www.xerox.com/
freeflow-specs

