
Xerox DocuColor 7002/8002 
Digital Presses 
Descrição Geral

Xerox® DocuColor® 
7002/8002 Digital Presses
Elevada consistência de cor,  
automaticamente



Cor óptima consistentemente –  
impressão após impressão.
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As Xerox® DocuColor® 7002/8002 Digital Presses utilizam o novo toner 
“Low Gloss” para produzir impressões com um agradável acabamento mate 
que fica óptimo em qualquer página. Criando neutros equilibrados, sombras e 
destaques detalhados e excelentes fotografias, as DocuColor 7002/8002 Digital 
Presses proporcionam o máximo detalhe com um aspecto offset e a velocidade e 
facilidade de utilização do digital. A nossa tecnologia de calibração de cor inline e 
automatizada, assegura que as DocuColor 7002/8002 Digital Presses criem cores 
consistentes repetidamente em imagens da mais elevada qualidade.  

Para criar mais trabalhos todos os dias, as nossas DocuColor 7002/8002 
Digital Presses aceitam todas as gramagens de papel à velocidade nominal   
– 70/80 ppm, respectivamente. Pode imprimir trabalhos simples em papel 
comum rapidamente, ou imprimir trabalhos complexos em papel mais grosso. 
Utilizando ainda a nossa vasta gama de opções de finalização inline, pode dar ao 
seu trabalho um aspecto profissional.  
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Cor melhor – mais rapidamente
As DocuColor® 7002/8002 Digital Presses incluem o Automated Colour Quality Suite (ACQS) 
com espectrofotómetro inline, que lhe permite transformar tempo em lucros e obter maior 
qualidade e consistência, tornando-se assim um parceiro indispensável para os seus clientes. 
Este equipamento foi desenhado com automatização de processos integrada, o que permite 
obter cor exacta e repetidamente de trabalho para trabalho, operador para operador ou entre 
vários equipamentos de forma rápida e fácil, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade 
e o tempo de operação. 

Um espectrofotómetro, várias melhorias na produtividade
No coração das DocuColor 7002/8002 Digital Presses – e das nossas ferramentas de melhoria 
da qualidade de imagem – encontra-se um espectrofotómetro inline. O nosso Automated 
Colour Quality Suite – ou ACQS – é um conjunto de ferramentas de gestão de cor que utilizam 
os dados do espectrofotómetro para melhorar a exactidão da cor e as suas repetições. Ao 
colocar o espectrofotómetro avançado no interior do percurso de papel e ao automatizar os 
processos tais como a calibração,  spot colour e profiling, as DocuColor 7002/8002 Digital 
Presses simplificam drasticamente o workflow e aumentam a produtividade total. 

Spot Colour – simples de programar
Os clientes que utilizam aplicações para imprimir colaterais de marketing e correios directos 
por exemplo, são sensíveis à consistência da spot colour em logotipos ou padrões de cor 
corporativos, sendo para muitos, a facilidade de repetição tão essencial ou mesmo mais 
importante que a exactidão.  O FreeFlow® Print Server realiza a calibração de Spot Colour 
para as corrigir de acordo com os valores de referência oficiais (Pantone® licensed), num nível 
de qualidade especificado pelo utilizador. Ele lê automaticamente os dados do motor de 
impressão e altera a receita CMYK de cada spot colour, de forma a minimizar a diferença da 
cor relativamente ao valor de referência e criar trabalhos finais de qualidade spot-on.

Profiling Avançado – bastando tocar um botão
O Profiling Avançado cria automaticamente um Perfil de Destino em Conformidade com ICC 
para as aplicações onde a cor é crítica, tais como fotografias que exigem um elevado grau de 
exactidão de cor e detalhe assim como um aspecto agradável. Mapeia imagens de origem 
RGB e CMYK para um resultado desejado semelhante a prensa - facilitando a emulação de 
espaços de cor de origem e produção de uma cor mais agradável. O Profiling Avançado emula 
os padrões de cor tais como GRACoL e ISO para uma extraordinária exactidão de cor.

Calibração auto – totalmente 
sem assistência do operador
Ao tirar partido do espectrofotómetro 
inline, integrado no percurso de papel, 
automatizámos tarefas morosas de 
manutenção de cor e conseguimos 
uma excepcional qualidade de imagem 
consistentemente.  Ao criar amostras 
de cor em folhas seleccionadas, 
ao alinhar as folhas para que as 
amostras sejam lidas com precisão, ao 
processar os dados e realizar as acções 
apropriadas, reduzimos o tempo de 
espera e automatizámos as tarefas de 
manutenção de cor que envolvem muito 
trabalho. Ao automatizar por completo 
as tarefas de calibração, ajudámos 
a reduzir o tempo não produtivo da 
impressora e facilitámos uma rápida 
execução do trabalho. Através do 
agendamento automático, o operador 
deixa de perder tempo em manutenção 
podendo utilizá-lo na produção de cor, 
eliminando potenciais erros humanos 
e permitindo que os operadores se 
foquem na realização dos trabalhos de 
impressão. 

Espectrofotómetro  
Inline

Spot ColourCalibração auto Profiling Avançado
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Produtividade avançada  
de dentro para fora.
Baseado numa herança rica. Baseadas numa plataforma já com milhares de 
instalações em todo o mundo, produzindo mil milhões de páginas todos os anos, as 
DocuColor® 7002/8002 Digital Presses possuem tecnologia inovadora de imagem, 
com um desempenho comprovado com que pode contar.

Módulo de alimentação 
de papel é constituído 
por duas bandejas de 
papel com capacidade 
para 2.000 folhas, 
permitindo-lhe utilizar 
gramagens de papel 
mais pesadas ou mais 
leves, entre 60-300 g/m2. 
Poderá ser acrescentado 
um segundo módulo 
de alimentação que 
aumenta a capacidade 
de papel para um 
total de 8.000 folhas, 
permitindo executar 
trabalhos utilizando até 
4 tipos diferentes de 
suportes de impressão.

1
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A configuração de 
papel personalizada 
permite-lhe criar, 
armazenar e recuperar 
características de papel 
exclusivas, baseando-se 
em características de 
um papel que podem 
ser utilizadas vezes sem 
conta. 
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Programação de 
Modos

 • Modo de todas 
as gramagens 
permite utilizar 
todos os suportes 
de impressão à 
velocidade de 
70 ppm/80 ppm em 
A4, qualquer que 
seja o seu tipo e 
gramagem 

 • Modo de suportes 
mistos optimiza 
a velocidade 
de produção de 
trabalhos com 
gramagens de papel 
mistas.  
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Alinhamento ajustável 
pelo cliente com controlo 
electrónico de deslocação, 
perpendicularidade e 
ajuste da margem de 
alimentação, mantém o 
alinhamento dentro de 
margens de tolerância 
controladas. 
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Percurso do papel, 
incluindo os percursos 
de inversão e frente e 
verso em aço inoxidável, 
desempenha um papel 
importante no suporte 
de uma qualidade de 
imagem, fiabilidade e 
velocidade de referência. 
As configuraçõas 
ajustáveis pelo cliente 
permitem-lhe ajustar 
o posicionamento da 
imagem. 
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Reabastecimento 
de toner em 
funcionamento 
melhora a produtividade 
pois não terá que parar 
a DocuColor 7002/8002 
para reabastecer toner.  
Um reservatório tem 
capacidade suficiente 
para produzir até 
5.000 impressões 
enquanto insere novos 
cartuchos de toner. 
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Motores sem caixa de 
velocidades oferecem 
consistência na qualidade 
de imagem global.

4
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Excelência Xerográfica 
produz uma 
extraordinária resolução 
de 2400 x 2400 dpi e 
tramas de meios tons 
digitais que são obtidas 
atrés da Tecnologia 
VCSEL avançada.  
 
Conjunto de Limpeza 
do Corotron permite 
limpar facilmente os fios 
corotron para obter uma 
qualidade de imagem 
consistentemente 
elevada.
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Espectrofotómetro 
inline automatiza a 
calibração para obter 
cores mais exactas e 
estáveis, compatíveis 
com Pantone e uma 
maior produtividade.
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Redutor de curvatura 
de papel totalmente 
automatizado 
proporciona uma 
qualidade de produção 
consistente e fiável. As 
definições programáveis 
permitem-lhe definir 
parâmetros de suportes 
de papel específicos, 
assegurando a saída de 
trabalhos planos prontos 
para finalização. 
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Empilhador de alta 
capacidade opcional  
proporciona capacidades 
de empilhamento de 
produção, aceitando 
todos os suportes de 
impressão qualquer 
que seja o seu formato 
ou gramagem. O 
peso máximo de 
empilhamento no 
carrinho é de 45 kg.
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Compatível com 
DFA A Arquitectura 
de Alimentação 
e Finalização de 
documentos (DFA), 
constitui a interface 
standard que define as 
ligações físicas e lógicas 
que permitem a ligação 
de dispositivos de outros 
fabricantes à DocuColor 
7002/8002.
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Empilhador/agrafador 
opcional optimiza a 
produtividade com a 
possibilidade de agrafar 
até 50 folhas (90 g/m2).

13
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Escolha os servidores.

Encontre aquilo que precisa. Os DocuColor® 7002/8002 Digital Presses permitem-
lhe escolher entre três servidores de impressão em rede. Cada um combina uma 
extraordinária gestão de cor com uma interface fácil de usar, proporcionando uma 
fantástica cor digital e integrando-se perfeitamente no seu ambiente de impressão. 

Xerox® FreeFlow® Print Server
Este servidor extremamente rápido, 
potente e fácil de utilizar, utiliza tecnologia 
ConfidentColor para uma melhor gestão 
de cor e capacidades de produção digital 
a pedido. Funcionalidades integradas tais 
como programação de páginas de excepção, 
encaminhamento de trabalhos e filas de 
impressão personalizadas, facilitam a gestão 
de trabalhos. 

Serviço e suporte  
da forma que você quer. 
Quer pretenda assistência e suporte 
a tempo inteiro, apenas treino para 
o ajudar a realizar algumas das suas 
próprias actividades de manutenção, ou 
uma combinação das duas, a Xerox tem 
programas adequado, tais como:

Xerox Productivity Plus: Este treino 
ensina o operador a realizar tarefas 
básicas que mantêm as impressoras a 
trabalhar e permitem cumprir os prazos 
dos clientes.  Estes passos básicos não 
exigem conhecimentos especiais. Ao 
aprender e realizar algumas actividades de 
manutenção de rotina, tal como limpeza 
de sensores e substituição do filtro, pode 
assegurar por si que o equipamento 
funciona na sua máxima capacidade. 

Qualquer que seja o treino ou serviço que 
escolha, pode ter a certeza de que iremos 
trabalhar consigo para encontrar a melhor 
solução que assegure que o equipamento 
funcione com o máximo desempenho. 

Xerox EX Print Server,  
Powered by Fiery® 
O EX Print Server possui funções novas e 
melhoradas que têm um impacto directo na 
sua produtividade. Ferramentas alargadas 
para gestão de cor ColorWise®, possibilitam 
a produção de trabalhos consistentemente 
brilhantes, quaisquer que sejam os conheci-
mentos do utilizador sobre gestão de cor.

Xerox CX Print Server,  
Powered by Creo® 
O CX Print Server, vai muito além da oferta de 
uma excelente produção a cores. Este servidor 
combina utilitários de gestão de cor que 
oferecem uma cor digital extraordinária e um 
fluxo de trabalho que se integra perfeitamente  
no seu avançado ambiente de produção offset 
ou digital a cores. 
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GBC® eBinder 200™
Produza booklets planos que abrem 360o 
utilizando o GBC eBinder 200. Ele permite 
empilhar, perfurar e encadernar, usando 
o mesmo dispositivo inline. Elementos de 
encadernação auto-ajustáveis em polyester 
para todos os fins (disponíveis em Preto, 
Azul Marinho, Branco e Transparente), 
permitem criar apresentações profissionais, 
calendários, documentos planos e mais, 
entre 2 a 100 folhas A4 sem os passos 
tradicionais offline morosos e que exigem 
muito trabalho associados a perfuração 
manual e encadernação.  

Xerox Tape Binder
Crie livros encadernados com fita inline 
compostos por entre 15 a 125 folhas A4 sem 
revestimento à velocidade nominal, usando 
uma fita adesiva térmica para encadernar as 
páginas de forma fixa. Os documentos tais 
como relatórios, propostas e manuais ficarão 
com um aspecto profissional e uma forte 
e flexível encadernação. Os documentos 
finalizados suportam uma utilização 
repetida sem estalarem ou se separarem.  
Os cartuchos de fita de encadernação 
(disponíveis em Preto, Azul Escuro e Branco) 
permitem alternar entre cores rapidamente.   

Xerox DB120-D Document 
Binder
O primeiro e único sistema de encadernação 
térmica de capas inline para impressoas 
digitais a cores, o DB120-D Document 
Binder cria documentos com encadernação 
profissional e finalizados, numa variedade de 
estilos, à velocidade nominal da DocuColor 
7002/8002. Encaderna até 120 folhas A4 
numa diversidade de capas atractivas, 
previamente criadas ou personalizadas. 

Escolha a finalização.

Consiga resultados profissionais com a certeza de que irão impressionar. 
As DocuColor® 7002/8002 Digital Presses são modulares e evolutivas para 
satisfazerem as suas necessidades de produção. Com opções inline que vão desde 
um encadernador lay-flat, empilhador de alta capacidade, encadernador de fita 
ou de capas, até um finalizador profissional, poderá fortalecer o seu resultado final 
adicionando novas aplicações.

Standard Horizon 
ColorWorks Document 
Finisher e ColorWorks 
PRO Document Finisher
Crie booklets impressionantes com 
dobragem inline, agrafamento no canto 
e no topo, capacidade de corte à face 
e empilhamento de forma rápida e 
fácil com a oferta standard modular. 
Adicione vincos em várias linhas e cortes 
precisos com o ColorWorks Professio-
nal Document Finisher. Os cortes são 
precisos, limpos e exactos. Este finaliza-
dor de produção cria documentos com 
finalização profissional sem  
pós-processamento adicional.  

GBC FusionPunch® II  
Inline Printer Punch
Combinando a impressão e perfuração 
num único passo sem custos adicionais 
com mão-de-obra, o FusionPunch II lida 
com aplicações difíceis e uma grande 
variedade de suportes de impressão, 
tais como suportes mistos, mais leves e 
mais pesados – tudo com a maior fiabi-
lidade. O papel perfurado é empilhado 
em espinha no empilhador anexo, 
tornando os separadores coloridos e a 
separação manual coisas do passado. 



Resolução 
 • 2400 x 2400 dpi (1-bit depth)
 • Lineaturas: 

 – 150 Clustered Dot
 – 200 Clustered Dot
 – 300 Clustered Dot
 – 600 Clustered Dot
 – 200 Rotated Line Screen
 – Estocástica 

Tecnologia 
 • Ajustes personalizáveis do alinhador electrónico 
 • Configuração de papel personalizada 
 • Conjunto de limpeza do Corotron de Carga
 • Sistema de imagem com tecnologia VCSEL 
 • Alimentação e finalização optimizadas 
 • Customer Service Platform®

 • Transporte flutuante do alinhador para um 
registo exacto frente e verso de +/- 0,5 mm

Produtividade/velocidades de 
impressão do 7002/8002 – AWM* 

 • 70/80 ppm (A4), 60 – 300 g/m2

 • 4200/4800 cor totalmente processada A4  
4/0 impressões por hora

 • 2100/2400 SRA3 4/0 impressões por hora

Formato/dimensão do papel 
 • Dimensão máxima da folha 320 x 488 mm
 • Dimensão mínima da folha 182 x 182 mm
 • Área máxima da imagem 315 x 480 mm

Flexibilidade/gramagens de papel 
 • Papel revestido e não revestido, papel brilhante, 

autocopiativo, DocuCard®, etiquetas, cartões de 
visita, brochuras brilhantes, decals de janela,  
papel resistente/sintético, cartões de felicitações, 
poliesters e soluções personalizadas 

 • Permite trabalhos em materiais mistos
 • 60 g/m2 até 300 g/m2
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Especificações das Xerox® DocuColor® 7002/8002 Digital Presses

*Modo todas as gramagens. 

Capacidade de papel e alimentação 
 • Bandejas de papel – 2.000 folhas cada, 

182 x 182 mm a 320 x 488 mm, 60 a 300 g/m2

Nota: capacidade da bandeja baseada em 
suporte de 90 g/m2

 • Troca automática de bandeja 
 • Bandeja de recepção com separação em espinha

 – 500 folhas com conjuntos automaticamente 
separados em espinha

 • Duplex:
 – Duplex automático (4/4 impressões)  

a partir de todas as bandejas até 300 g/m2

Opções
 • Módulo de alimentação secundário com 

capacidade para 4.000 folhas
 • Empilhador de alta capacidade (HCS9 para 

3.750 folhas
 • Agrafador do empilhador com capacidade para 

2.250 folhas
 • Xerox Productivity Plus
 • Xerox FreeFlow® Scanner 665
 • Xerox DB 120-D
 • GBC® FusionPunch® II
 • GBC® eBinder 200™
 • Xerox Tape Binder 
 • Standard Horizon ColorWorks 
 • Standard Horizon ColorWorks PRO 

Escolha de servidores de cor 
 • Xerox FreeFlow® Print Server 
 • Xerox EX Print Server, Powered by Fiery® 
 • Xerox CX Print Server, Powered by Creo® 

Electricidade 
 • Configuração base: 200 – 240 VAC, 50/60 Hz,  

30A (utilização exclusiva)
 • Alimentação eléctrica adicional necessária 

para servidor de impressão/dispositivos de 
alimentação/finalização e scanner:

 – 200–240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Europa) 

Dimensão
 • Sistema de impressão de base (sem RIP e/ou  

dispositivos de alimentação/finalização):
 – 2.540 mm (L) x 1.105 mm (C) x 1.413 mm (A)
 – Peso: 1.000 kg

Ciclo de Trabalho
DocuColor 8002

 • Volume médio mensal:
 – 100.000 a 400.000

 • Ciclo de trabalho:
 – 1,2 milhões

DocuColor 7002 
 • Volume médio mensal:

 – 75.000 a 300.000
 • Ciclo de trabalho:

 – 1,0 milhões

Automated Colour Quality Suite 
 • Aumenta a produtividade e a consistência 

através da calibração automática 
 • Assegura uma qualidade de imagem superior e 

capacidade para repetir  
 • Espectrofotómetro inline (standard) lê dados de 

cor à velocidade nominal
 • Inclui Spot Colour para ajustar automaticamente 

cores Pantone®, obtendo uma maior precisão 
 • Cria automaticamente perfis de destino para 

aplicações onde a cor é fundamental

Conjunto FreeFlow opcional 
 • FreeFlow Print Manager
 • FreeFlow Process Manager™
 • FreeFlow Output Manager™
 • FreeFlow Express to Print
 • FreeFlow Web Services, powered by Press-sense™
 • FreeFlow VI Suite
 • FreeFlow Makeready®

www.xerox.com


