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Sistemas de Produção Inkjet
Tecnologia inovadora de jato de tinta sem água, cria cores vivas em papel 
comum mais económico.

Xerox® CiPress® 500 
Xerox® CiPress® 325 

Sistemas de Produção Inkjet
Brochura
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Este sistema de jato de tinta sem água permite-lhe produzir mais trabalhos 
com consistência, fiabilidade e previsibilidade, fazer crescer o seu negócio com 
aplicações a cores de alta qualidade e uma produtividade com que pode contar, 
enquanto reduz os custos pois utiliza papel comum mais económico. Os Sistemas 
de Produção Inkjet Xerox® CiPress® 500 ou Xerox® CiPress® 325 oferecem-lhe uma 
combinação distinta de opções de papel comum económico, tintas exclusivas 
patenteadas sem água, tecnologia de cabeça de impressão piezo e um processo de 
impressão inovador. 

Maravilhe os seus clientes com 
trabalhos a cores inigualáveis em 
papel comum mais económico.
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Aumente o seu nível de 
desempenho. Reduza os seus 
custos.
Com a impressora Xerox® CiPress®, consegue 
obter extraordinários resultados a cores 
em papel comum sem revestimento e 
sem tratamento, incluindo papel offset 
económico. 

As nossas avançadas tintas sem água e 
processo de impressão direto para o papel, 
permitem criar trabalhos excecionais em 
suportes desde pouca gramagem 29 g/m2 até 
160 g/m2. É ideal para aplicações de Correio 
Direto Transacional e TransPromo, Catálogos 
e Manuais que utilizam papel comum sem 
tratamento.

Estas são algumas das vantagens do papel 
comum:
•	 Utilização de suporte de impressão offset 

mais económico
•	 Mais facilidade na gestão do inventário
•	 Utilização de suportes de impressão de 

menor gramagem com maior rendimento 
por rolo

•	 Não é necessário esperar por papel com 
tratamento especial para inkjet

•	 Evita o custo elevado dos papeis tratados 
para inkjet

•	 Não haverá perturbação na atual cadeia 
de fornecimento

Com os Sistemas de Produção Inkjet Xerox® 
CiPress® pode continuar a usar o seu papel 
habitual -até mesmo o offset litho - para 
otimizar a produtividade, melhorar o tempo 
de espera e obter maiores vantagens nos 
custos.

•	 Reduza na aplicação e nos custos 
com papel. Pode tirar partido de papel 
alternativo de baixo custo e de gramagem 
reduzida, tal como o offset, utilizando-o 
em muitas das suas aplicações, e ainda 
assim obter ótimos resultados e uma ótima 
produtividade. As nossas tintas assentam 
sobre o papel muito à semelhança do 
toner e das tintas litográficas, em vez de 
ensopar as fibras do papel como acontece 
com as atuais tecnologias inkjet à base 
de água. Com as nossas tintas sem água 
patenteadas, é possível uma elevada 
saturação e cobertura da área em suportes 
com apenas 29 g/m2, sem que a impressão 
se veja à transparência. Como resultado 
disso, poderá gerir mais eficientemente 
as despesas com correio ou incluir mais 
folhas por envelope, para transmitir uma 
mensagem de marketing melhorada e 
mais personalizada.

•	 Elimine as pré-impressões. Reduza o 
custo de fabrico eliminando os custos 
associados à cadeia de fornecimento 
de pré-impressões, tais como 
armazenamento, transporte, mão de obra, 
obsolescência e tratamento dos materiais. 
Pode imprimir dados estáticos e variáveis a 
cores em papel comum sem revestimento 
tal como faturas, estratos, e correio direto 
personalizado. 

•	 Produza mais trabalhos com maior 
fiabilidade. Desenhado para a indústria 
da impressão e mail, assim como para 
os mercados de publishing, o sistema 
Xerox® CiPress® gera trabalhos mais 
fiáveis em folhas planas, melhorando 
o desempenho do equipamento pós-
processamento, permitindo uma maior 
eficiência, produtividade e tempo de 
atividade do seu equipamento de 
finalização, inserção e mailing. Mesmo 
quando se trata de áreas com grande 
cobertura, a curvatura da folha e o 
enrugamento são significativamente 
reduzidos ou eliminados pois não é 
utilizada água no nosso processo de 
impressão nem nas nossas tintas.

O Sistema de Produção Inkjet Xerox® 
CiPress® vem na sequência da nossa 
história de inovação e do nosso 
compromisso para com o mercado 
da alimentação contínua. Somos 
uma empresa que disponibiliza várias 
tecnologias, temos mais de 5.000 
cientistas e engenheiros de nível 
mundial a trabalhar constantemente 
para expandir as tecnologias e 
soluções que oferecemos aos nossos 
clientes. Ao longo da última década, 
desenvolvemos um portfólio de 
soluções de alimentação contínua 
que vão desde as 400 até às 2.052 
imagens por minuto e desde 1977 
comercializamos Controladores 
de Impressão de Produção de alta 
velocidade para dados variáveis. 
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As nossas tintas sem água patenteadas, geram cores vivas e brilhantes e uma 
excelente qualidade de imagem – tudo isto em papel comum mais económico. 

Pode contar com imagens de cores 
vivas quando utiliza os Sistemas de 
Produção Inkjet Xerox® CiPress® 500 ou 
Xerox® CiPress® 325.

A nossa tecnologia de jato de tinta sem 
água oferece vantagens significativas, 
especialmente em contraste com outras 
tintas aquosas e respetivos processos de 
impressão que exigem a adição de elevadas 
quantidades de água ao papel. 

As vantagens das tintas Xerox® sem água 
são:

•	 Elevada qualidade de imagem 
garantida. Os Sistemas de Produção 
Inkjet Xerox® CiPress® 500 e 325 oferecem 
resoluções de 600 x 400 ou 600 x 600 dpi 
com uma vasta gama de cores para as 
aplicações mais exigentes. Os pontos 
precisos e bem controlados mantêm a 
sua forma produzindo rebordos nítidos e 
códigos de barras com excelente leitura e 
ainda fontes, imagens e gráficos nítidos. 
O nosso patenteado processamento de 
imagem em loop fechado, garante–lhe 
resultados consistentes e previsíveis 
em cada trabalho, rolo após rolo e mês 
após mês, melhorando a sua eficiência e 
capacidade para cumprir os Contratos de 
Nível de Serviço (SLAs).

•	 Fiabilidade contínua do sistema. As 
nossas exclusivas tintas sem água fazem 
parte do segredo da alta fiabilidade e 
tempo de operação da Xerox® CiPress®. As 
cabeças de impressão e as tintas não são 
afetadas pela evaporação, que é a maior 
causa de entupimento e falha das cabeças 
de impressão. Com a nossa inovadora 
tecnologia, a nossa tinta permanece sem 
ser utilizada nas cabeças de impressão 
durante semanas e as cabeças continuam 
operacionais não sendo necessário tapar 
as cabeças de impressão nem preocupar-
se se estas ficam abertas durante muito 
tempo. Isto também representa um 
arranque rápido, mais tempo de utilização 
e fiabilidade, menos interrupções e ciclos 
de limpeza e, por fim, maior produção, 
menos desperdício e mais trabalhos por 
turno.

•	 Fácil de manusear, gerir e armazenar. 
As nossas tintas sem água são grânulos 
secos que são facilmente alimentados, 
se derretem facilmente e são fáceis 
de guardar e reabastecer. Não precisa 
de mover ou reciclar os tambores 
dispensadores de tinta pois estes são 
permanentes. Pode também reabastecê-
los de imediato, enquanto o sistema 
está a funcionar, a partir de pequenos 
recipientes fáceis de manusear e leves 
com apenas 10 quilogramas. Evita assim 
que os operadores lidem com grandes e 
pesados tambores com tubos estranhos 
e líquidos que geram sujidade, o que 
aumenta a produtividade e o tempo de 
operação. Não necessita preocupar-se 
com o armazenamento pois estas tintas 
sem água não têm quaisquer restrições de 
armazenamento. 
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Tintas Consistentemente 
Excelentes 
Desde há duas décadas que vimos 
a desenvolver a tecnologia de jacto 
de tinta e já fabricámos milhares de 
toneladas de tintas sem água, do 
tipo resina. Tirando partido dessa 
experiência, compreendemos as 
economias de escala e os controlos 
de qualidade exatos que garantem 
que os nossos produtos oferecem um 
excelente desempenho na primeira vez 
que são usados e em todas as vezes 
futuras. O nosso rigoroso processo 
de fabrico assegura-lhe que as cores 
da nossa tinta são consistentes e 
uniformes de um lote para o outro, 
mês após mês.

Xerox® Production Waterless Ink

Tinta Aquosa

As imagens abaixo representam papel 
offset de 75 g/m2 ampliado 10X.

•	 Desperdice menos tinta. A programação, 
registo, alinhamento e procedimentos de 
limpeza são automatizados, poupam-lhe 
tempo e dinheiro ao mesmo tempo que 
reduzem os resíduos de tinta e de papel.

•	 Otimização da tinta. Existem agora doze 
novas escolhas para a gestão da tinta 
desde a mais elevada qualidade para 
aplicações de elevado valor até tanto 
como 54% de economias em tinta nas 
aplicações menos exigentes. Flexibilidade 
instantânea trabalho a trabalho, ajuda 
a gerir os custos com tinta o que lhe 
permite tirar partido das margens ao 
mesmo tempo que permite opções para 
uma máxima qualidade de imagem em 
aplicações de correio direto ou catálogos. 
Para além disso, a potente função de 
edição PANTONE, pode proteger e 
identificar objectos em cada página para 
obter uma cor ótima. Isto é ideal para 
manter a máxima qualidade de impressão 
em logos e marcas de clientes, ao mesmo 
tempo que permite reduzir tinta no resto 
da página.

•	 Nova suavidade melhorada. Isto 
beneficia algumas aplicações que 
exigem um nível extra de suavidade, tais 
como fotos com tons de pele, tintas ou 
gradientes.

•	 Estimativa e monitorização da tinta. 
A estimativa de tinta gasta com base na 
área coberta é muito imprecisa. Utilizando 
a Xerox® Ink Measurement Press Tool, 
podemos determinar a quantidade exata 
de tinta usada medindo o ficheiro após a 
rasterização após ter sido aplicada toda a 
gestão de cor para uma exata utilização 
de tinta, o que permite uma estimativa do 
trabalho mais precisa. A produtividade é 
aumenta com a capacidade de criação de 
provas eletrónicas o que retira a criação de 
provas da impressora.

•	 Meios-tons vetoriais – gestão 
patenteada da gota de tinta e seu 
posicionamento. Processa os quatro 
canais de cor em simultâneo para otimizar 
a posição da gota. Reduz ocorrências de 
gota sobre gota, para preencher de forma 
eficaz os espaços em branco antes de 
adicionar mais gotas de tinta umas sobre 
as outras. O resultado será a utilização 
de menos tinta, ao mesmo tempo que 
mantém uma qualidade de imagem viva 
com um vasto gamute equivalente a offset 
em papeis sem revestimento.
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O processo de impressão dos sistemas de Produção Inkjet Xerox® CiPress® 
500 e Xerox® CiPress® 325 é robusto e no entanto simples. Baseando-se num 
transporte resistente, este oferece controlos térmicos e um movimento exato com 
monitorização em loop fechado que permite a correção e registo automatizados 
da tinta em falta. O processo de impressão utiliza o movimento exato da rede e 
os controlos térmicos com um processo "reflexo" patenteado para gestão da rede, 
monitorização e correção do alargamento e movimento do papel. Isto garante um 
registo muito exato pixel-a-pixel, cor-a-cor e posicionamento da gota, trabalho a 
trabalho, rolo a rolo, mês após mês. 

Novo Processo de Impressão Inovador

F   Granulos de tinta são derretidos ao estado 
líquido

G   A tinta derretida é injetada diretamente na 
rede e endurece instantaneamente 

H   Impressão da face dois

I  A rede é arrefecida

J   Face um em branco com face para baixo volta 
para imagem na face dois

K   O sensor Intelligent Scan Bar passa na rede 
verificando a consistência da qualidade de 
imagem e a uniformidade e detetando falhas 
de tinta

L   A rede é aquecida com um aquecedor de 
cerâmica de baixa temperatura

M   A tinta é fixada por pressão na rede

A   Os grânulos de tinta são alimentados a partir 
dos tambores

B  A rede em branco entra na impressora 

C  A rede de limpeza remove a poeira e resíduos 

D  A rede é aquecida

E   Impressão da face um

Xerox® CiPress® Single Engine 
Duplex (SED)
Impressão duplex numa estrutura.
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Novo Sistema de Revestimento 
Inline Anilox
O sistema de revestimento aquoso inline 
Megtec permite aplicar fluidos múltiplos 
de revestimento automaticamente inline à 
velocidade total da máquina. Quer seja pelo 
valor extra do aspecto com brilho elevado 
ou pela maior durabilidade e proteção 
em correio, o sistema de aplicação de 
revestimento inline Megtec, permite mais 
aplicações com total automatização e menos 
mão de obra do que os métodos tradicionais 
de revestimento offline pós-processamento.

Novo Modulo de Impressão 
Opcional MICR para impressão 
de cheques 
Combine a eficiência da impressão de alta 
densidade da linha MICR com as vantagens 
do conteúdo a cores numa única passagem. 
Pode ser adicionado um módulo inkjet inline 
único MICR na fábrica ou atualizado nas 
instalações aumentando as suas capacidades 
e protegendo o seu investimento. O módulo 
está disponível em configurações de 4 
cabeças e 8 cabeças para areas de impressão 
A4 para impressão de cheques comerciais a 
2 imagens por folha e impressão de cheques 
pessoais a 12 imagens por folha.

Configurações flexíveis desde 
o nível de entrada até à 
maxima produção
As várias configurações dos Sistemas 
de Produção Inkjet Xerox® CiPress® 500 
ou Xerox® CiPress® 325 permitem-lhe 
adotar a tecnologia de jacto de tinta 
e configurar um sistema acordo com 
as suas necessidades de produção e 
com a disposição das suas instalações 
para maximizar o fluxo de pessoas e de 
materiais. O nosso mais recente sistema 
Duplex de Motor Simples (SED) permite 
a impressão duplex económica numa 
estrutura, reduzindo o espaço ocupado 
e o investimento de capital, ao mesmo 
tempo que produz 1.026 impressões A4 
com 1 imagem por folha por minuto. 
As várias escolhas de layout para um 
sistema duplex com dois motores, 
inclui inline, 90 graus ou lado a lado em 
paralelo quer face a face ou frente para 
verso. As configurações de motor duplex 
duplo (TED) permitem imprimir 2.052 
impressões A4 com 2 imagens por folha 
por minuto. A flexibilidade não termina 
aqui. Começa com um motor simples 
para impressão simplex ou duplex e 
pode adicionar um segundo sistema em 
qualquer altura – à medida que o seu 
negócio cresce. Pode também ativar 
backup do duplex com o kit Duplex de 
Motor Simples instalado em ambas as 
impressoras de uma configuração dupla 
permitindo-lhe passar para SED em 
qualquer uma das impressoras, caso seja 
necessário.

A   Xerox® CiPress® Frente para Verso

B   Xerox® CiPress® Configuração 
Inline com Módulo MICR

C   Xerox® CiPress® 90 Graus
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Tecnologia de gota a pedido piezo elétrica, proporciona fiabilidade, durabilidade, 
densidade e uniformidade consistente da cor em cada rolo, em cada semana. Até 
à data já foram fabricadas e instaladas mais de um milhão destas cabeças de 
impressão modulares, duradouras e que exigem menos manutenção, produzindo 
mais tempo de impressão real em cada turno. 

A 39.000 gotas por segundo, a tinta sai a velocidades muito elevadas com 
produção de 152 metros ou 100 metros por minuto. O sistema de quatro cores 
CMYK possui 56 cabeças de impressão e todos os 50.000 jactos são geridos 
individualmente e controlados para um posicionamento exacto do pixel na página. 
Os nossos jactos podem ser ajustados, o que significa que o software e os controlos 
do processo podem gerir a forma da onda, o comportamento e o desempenho de 
cada cristal piezo que orienta cada jacto. Cada jacto é ajustado e calibrado para 
ser uniforme e consistente na exacta dimensão da gota e seu posicionamento. Este 
ajuste exclusivo também aumenta a vida da cabeça de impressão ajustando os 
jactos fracos ou excessivos até ao nível normal. Em conjunto, estes factores geram 
uma qualidade de imagem altamente previsível e trabalhos consistentes e muito 
fiáveis rolo após rolo, de local para local e mês após mês.

Cabeças de impressão inteligentes 
cumprem a promessa de produtividade.
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Aumente o tempo de operaçãoe 
reduza os custos com a 
automatização inteligente.
A manutenção da cabeça de impressão é 
automática para poupar tempo e trabalho 
aos operadores. Também aumenta a vida 
da cabeça de impressão e aumenta a 
produtividade e tempo de actividade. 

•	 Limpeza automática da cabeça de 
impressão. O processo de limpeza é 
controlado roboticamente e completado 
em minutos, não há necessidade de 
intervenção do operador. O sistema 
monitoriza e detecta automaticamente 
quais as cabeças de impressão que 
necessitam de limpeza e determina 
quando é necessária essa limpeza. A 
quantidade de tinta sem água eliminada 
na limpeza é mínima, reduzindo a 
quantidade de tinta desperdiçada e o 
papel que elimina. Como a tinta é segura 
e atóxica, não necessita de licença para 
eliminação de resíduos.* 

•	 Detecção e correcção automática de 
jactos em falta. O Intelligent Scan Bar 
do Sistema de Produção Inkjet Xerox® 
CiPress®, detecta os jactos em falta e 
compensa automaticamente com jactos 
adjacentes – de imediato, em tempo 
real e a toda a velocidade da máquina 
– assegurando que a sua qualidade de 
impressão permanece consistente. A 
barra de leitura (que é também usada na 
tecnologia da Xerox® iGen4® Press é tão 
sensível que consegue detetar e corrigir 
um único jato que não esteja a funcionar 
em muitos casos antes que o olho humano 
o consiga detetar. Pode confiar no nosso 
sistema automático em loop fechado de 
deteção e correção para o desempenho 
e fiabilidade da cabeça de impressão na 
impressora Xerox® CiPress®. O operador 
pode monitorar toda esta atividade na 
Interface Gráfica do Utilizador (GUI). 

Mais tempo de operação = mais 
produtividade.
Irá descobrir produtividade associada a 
cada área do Sistema de Produção Inkjet 
Xerox® CiPress®. Automatizamos muitos 
processos para reduzir ao mínimo a 
intervenção do operador, poupando tempo 
e dinheiro. O resultado foi um sistema que 
lhe oferece mais tempo de operação e mais 
oportunidade para gerar mais trabalhos 
em cada turno. As características de 
produtividade incluem:

•	 Velocidades de 152 metros ou 100 metros 
por minuto

•	 Grande largura da rede, 229 mm  
a 520 mm

•	 Monitorização em loop fechado Intelligent 
Scan Bar Manutenção automática da 
cabeça de impressão, incluindo limpeza da 
cabeça de impressão controlada por robot 

•	 Programação rápida Registo e 
alinhamento automático das cabeças

•	 Deteção dos jatos de tinta em falta e 
correção auto imediata

•	 Fabrico modular para instalação e serviço 
mais fácil e mais eficiente

•	 Otimização da tinta para gerir a qualidade 
e os custos da impressora poupa tempo e 
dinheiro

•	 Não é necessária a criação de perfis de 
papel

* Consulte os regulamentos locais relativos a uma 
eliminação adequada. 

Principais atributos das 
cabeças de impressão 
patenteadas 
•	 Design modular patenteado

•	 Inteligência na placa pois os 
valores são gravados na memória 
não volátil (NVM)

•	 Múltiplas matrizes sobrepostas até 
520 mm da largura da rede Catorze 
cabeças de impressão por cor

•	 Controlo térmico exato

•	 Gestão individual de todos os 
jactos Controlos acústico e fluido 
do processo

•	 O registo automático ajusta 
as cabeças de impressão 
posicionando-as para cor a cor 
e registo da frente para o verso 
automaticamente e de imediato e 
em tempo real

•	 Substituição fácil da cabeça de 
impressão. Embora as cabeças de 
impressão inteligentes piezo sejam um 
componente duradouro do sistema, 
quando elas eventualmente necessitam 
de substituição, o operador pode parar 
a produção e substituir a cabeça de 
impressão de forma rápida e fácil. As 
cabeças de impressão são um consumível, 
por isso terá sempre algumas disponíveis.
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O poder por detrás dos Sistemas de Produção Inkjet Xerox® CiPress® 500 e Xerox® 
CiPress® 325 é o Xerox® FreeFlow Print Server. O FreeFlow Print Server oferece 
servidores e RIPs escaláveis com a capacidade para lidar com os trabalhos mais 
complexos e a confiança de que irá satisfazer os seus SLAs mais exigentes. Com mais 
de 40.000 instalações, o FreeFlow Print Server possui a herança e a experiência que 
espera. 

Xerox® FreeFlow® Print Server – Uma 
plataforma aberta de soluções

•	 Rasterização escalável para coincidir 
com a complexidade dos seus 
trabalhos e com a máxima velocidade 
da impressora. Criara para uma 
rasterização escalável, e paralela em 
vários computadores, o FreeFlow Print 
Server também utiliza tecnologias cache 
integradas. Irá tirar o máximo partido 
dessas tecnologias ao escoher os vários 
servidores RIP. Isto permite-lhe esclar RIPs 
para coincidirem com a complexidade das 
suas aplicações para que possa maximizar 
a velocidade do motor de impressão sem 
congestionar. 

•	 O suporte a fluxos de dados nativos 
proporciona-lhe flexibilidade. O FreeFlow 
Print Server suporta fluxos de dados 
nativos, incluindo IPDS™, PDF, PostScript® 
e Xerox® VIPP®, sem transformações ou 
formatos de dados intermédios. Oferece 
suporte a fluxos e dados nativos e RIP 
paralelo para lhe dar mais controlo, o que 
lhe permite otimizar o seu workflow e tirar 
partido do máximo desempenho sem 
impacto na velocidade anunciada. 

•	 FreeFlow VI Compose: impressão 
de dados variáveis que acompanha 
o passo. O Xerox® FreeFlow® VI 
Suite, destacando o VI Compose, 
podem melhorar substancialmente 
a sua produtividade na impressão de 
comunicações personalizadas. O VI 
Compose utiliza um método de “Dynamic 
Document Construction” (DDC) na 
composição do documento, o que significa 
que envia o documento e os dados e 
variáveis directamente associados para a 
impressora sem qualquer pré-composição. 

Isto poupa recursos valiosos na rede, 
elimina congestionamentos e reduz 
significativamente o tempo necessário 
para imprimi ro trabalho. Maximize as 
capacidades das impressoras Xerox® 
CiPress® com o FreeFlow Print Server e 
produza trabalhos com dados variáveis que 
inigualável velocidade e eficiência.

•	 Um ambiente fiável e previsível. O 
FreeFlow Print Server tem cerca de 20 anos 
de herança de desempenhos comprovado 
no processamento de dados variáveis e 
conteúdo de aplicações estáticas. Suporte 
nativo para padrões da indústria, tal como 
JDF e JMF, asseguram que a sua solução 
se irá integrar sem problemas no seu atual 
workflow workflow FreeFlow Print Server.

•	 Cor consistente significa cor com 
confiança. O FreeFlow Print Server possui 
funções avançadas e integradas para 
gestão de cor, assegurando trabalhos 
a cores fiáveis e previsíveis em todos os 
fluxos de dados. Xerox® ConfidentColour 
é entregue através de perfis de origem 
e de destio, gestão de cor baseada em 
objetos, rendering com controlo de cor 
em loop inteligente e fechado. Toda esta 
automatização oferece cor consistente e 
sem problemas logo de início, de rolo para 
rolo, máquina para máquina em qualquer 
parte do mundo.

•	 Atinja mais rapidamente os seus 
objectivos de negócio. Escolhas os 
workflows que quer. Escolha a potência 
que quer. O FreeFlow Print Server irá 
proporcionar a produtividade de que 
necessiata para satisfazer os requisites dos 
clients exigentes. 
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Verde é a cor preferida desta 
impressora.

As funções e componentes ambientalmente responsáveis focam-se em 
sustentabilidade ambiental e são aparentes nos Sistemas de Produção Inkjet Xerox® 
CiPress® 500 e Xerox® CiPress® 325. 

•	 Tinta segura e atóxica. As impressoras 
Xerox® CiPress® utilizam tintas sem água, 
são seguras e atóxicas sem requisitos 
especiais de eliminação. Recomendamos 
que consulte as autoridades locais sobre 
eliminação de resíduos para obter mais 
informações.

•	 Trabalhos Certificados pelo INGED. 
Os trabalhos produzidos são certificados 
pelo INGEDE (International Association 
of the Deinking Industry) como “Good De-
inkable.” Esta é a classificação mais elevada 
possível em pontuações de destintagem do 
ERPC (European Recovered Paper Council). 
Os Sistemas de Produção Inkjet Xerox® 
CiPress® são os únicos equipamentos 
inkjet de alta velocidade no mercado que 
receberam esta certificação. Isto significa 
que os trabalhos das impressoras Xerox® 

CiPress®  podem ser reciclados de papel 
branco de novo para papel branco de  
escritório. 

•	 Design sem secador. 

 –  Como não é utilizada água na nossa 
tinta nem no processo de impressão, 
este sistema não necessita de secadores 
dispendiosos e consumidores de energia.

•	  O consumo de energia deste sistema não 
aumenta quando se trata de grandes áreas 
cobertas. 

•	 Sensibilidade reduzida no controlo 
ambiental em loja. O nosso processo de 
impressão é menos sensível a flutuações na 
temperatura e na humidade. É necessária 
pouca ou nenhuma aclimatização do 
papel, o que significa que pode desfrutar de 
um manuseamento mais fácil do papel e 
utilização mais flexível de suportes. 

•	 Reciclagem da cabeça de impressão.
Fabricada segundo os nossos mais elevados 

padrões usando técnicas patentadas 
e componentes resistentes em aço 
inoxidável, as cabeças de impressão são 
resistentes e duradouras sendo no fim da 
vida devolvidas à Xerox para reciclagem.

•	 Utilização eficiente do papel e 
da tinta. Os resíduos de papel e de 
tinta são reduzidos ao mínimo devido 
à programação eficiente, registo, 
alinhamento e procedimentos de limpeza 
e manutenção. 
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Especificações dos Sistemas de Produção Inkjet Xerox® CiPress® 500 
and Xerox® CiPress® 325

Impressora
•	 Motor de Impressão: Alimentação Contínua, 

Digital Web

•	 Configurações: Motor simples simplex (SES), 
motor simples duplex (SED), dois motores 
duplex (TED)

•	 Tecnologia de imagem: Inkjet Drop On 
Demand (DOD)

•	 Tintas: corante para CMY, pigmentada para K 
sem água

 – Capacidade: tambor permanente para  
80 quilos com recipientes de 10 quilos  
para reabastecer

•	 Saída: 600 x 400 ou 600 x 600

•	 Velocidade de impressão: 500 fpm (152 m) e 
325 fpm (100 m)

Alimentação de Papel
Largura da Rede 

•	  Com ou sem banda de arrasto: 

 – Motor Simples Simplex e Motor Duplo 
Duplex 229 mm a 520 mm

 – Motor Simples Duplex 178 mm a 241 mm

Área da Imagem
•	 Com/sem banda de arrasto: Imagem numa 

só página 

 –  Motor Simples Simplex e Motor Duplo 
Duplex  
Largura: 1 pixel a 495 mm  
Comprimento: 165 mm a 559 mm

 – Motor Simples Duplex  
Largura: 1 pixel a 233 mm na face um,  
216 mm na face dois  
O comprimento permanece o mesmo de 
165 mm a 559 mm

•	 Tipos de papel: com/sem banda de arrasto, 
couché, offset, reciclado, bond, jornal

•	 Gramagem do papel: 29 g/m2 – 160 g/m2*

•	 Pre- e Pós Processamento: O sistema de 
impressão não inclui dispositivos para input 
ou output web Estes devem ser adquiridos em 
separado aos Parceiros Xerox autorizados. 

•	 Configurações do equipamento Pre/Pós 
suportadas: Rolo a rolo, rolo a dobra, rolo a 
folha solta

Xerox® FreeFlow® Print Server
Fluxos de Dados 
•	 Adobe® PostScript® (deve ser compatível com 

DSC)

•	 Adobe Acrobat ® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4

•	 Rendering nativo IPDS™

•	 Xerox® VIPP®

 – Modo Linha, Modo Base de Dados e Nativo

Especificações do Xerox® CiPress® 
MICR
•	 A linha MICR é distribuída através do canal de 

quinta cor no Xerox® FreeFlow Print Server DFE

•	 Fluxos de Dados – IPDS, Postscript, PDF

•	 Velocidades de impressão a 325 e 500 fpm

•	 Área da Imagem para a linha MICR  – Até 17", 
suportando cheques comerciais até 2 imagens 
na folha e cheques pessoais com 12 imagens 
na folha

•	 Força do sinal >80 (Canadá) por CPA Standard 
006 a 325 fpm

•	 Força do sinal >50 (E.U.A.) por ANS X9.100-20 a 
325 e 500 fpm

•	 Fontes E13-B e CMC7 

•	 Registo de +/- 0,5 mm de MICR para CMYK

•	 Alinhamento de caracter MICR no rebordo do 
chque +/- 1/16 pol. (+/- 1,6 mm)

•	 20–24 lb não revestido (normal ou pré-impresso) 
suportes de impressão e suprote de impressão 
de cheques com segurança 

•	 Com e sem banda de arrasto

•	 Impressão MICR ativada no motor upstream no 
sistema de motor duplo

•	 Características de Segurança Suportadas:

 – Micro texto

 – Copy Void Pantograph

 – Marca de água no documento original

•	 Consumíveis:

 – Garrafa de Tinta MICR de 2 litros

 – Garrafa de Jetfix flush fluid de 2 litros

 – Cabeça de impressão MICR

Ambiente de Instalação 
•	 Dimensões por Motor:

 – Largura: 6.126 mm

 – Profundidade: 2.444 mm

 – Altura: 2.774 mm

•	 Peso:

 – Motor de impressão (incluindo Controlador 
Térmico e 4 tambores de tinta) – 6.697 kg

•	  Temperatura ambiente: 

 – 15,6°C a 29,4°C 

•	 Humidade relativa:

 – 20% a 80%

•	 Libertação de calor: 91.800 BTU/hr

•	 Requisitos Elétricos:

 – América do Norte 
(1) 480V 75A trifásico 
(1) 208V 100A trifásico

 – Europa 
(1) 380V – 415V 75A trifásico 
(1) 380V – 415V 100A trifásico

 – Consumo elétrico  
Em Espera: 14.5 kWh 
Em Impressão: 27 kWh

Velocidade em 
Imagens por Minuto

Xerox® CiPress® 
500 Twin 
Engine

Xerox® CiPress® 
325 Twin 
Engine 

Xerox® CiPress® 
500 Single 
Engine Duplex 

Xerox® CiPress® 
325 Single 
Engine Duplex 

Simplex: A4 (210 mm x 297 mm)
Vertical uma imagem na folha
Vertical duas imagens na folha

513
1,026

333
667

513 325

Duplex: A4 (210 mm x 297 mm)
Vertical uma imagem na folha
Vertical duas imagens na folha

1,026
2,052

667
1,334

1,026 667

Ciclo máximo de trabalho 60M 42M 34M 24M

* Papel de gramagem mais elevada e revestimento 
mate são possíveis com base em testes bem sucedidos 
realizados pela Xerox. 

www.xerox.com
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