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Mais uma cor. Possibilidades 
infinitamente maiores.



A cor permite fazer muito mais do que apenas melhorar o aspecto dos seus 
documentos. Permite ajudá-lo a cumprir os seus objectivos comerciais. Adicionar 
cor permite-lhe chamar a atenção do seu público, conseguindo assim que cada uma 
das páginas do seu documento cumpra a sua função mais rápida e eficazmente. Os 
DocuTech 155/180 HighLight Colour Systems multiplicam essa oportunidade, através 
da impressão de alta velocidade a preto e a uma cor. Os resultados? Índices de 
resposta mais elevados e mais inscrições.

Obtenha resultados. 
Comparativamente ao preço do preto 
e branco, os Xerox DocuTech 155/180 
HighLight Colour Systems oferecem-lhe  
a capacidade e a flexibilidade para criar 
aplicações de elevado valor e de grande 
impacto. Quer pretenda revitalizar docu-
men tos existentes ou optimizar documentos 
novos, a cor de destaque no sítio certo irá 
torná-los mais eficazes do que nunca. Já  
para não falar do aumento do retorno do  
seu investimento.

Direccione o olhar. 
O preto e branco perde o impacto de uma  
aplicação com cor. O documento não fornece 
quaisquer indicações relativamente às infor-
mações mais importantes.

A cor integral é, obviamente, atractiva,  
mas não faz uma utilização estratégica  
da cor para que o leitor se foque num 
elemento específico.

Veja a diferença. 
A cor de destaque torna os seus pontos-chave 
(preço de venda, descontos, etc.) ime dia ta-
mente claros. Também chama a atenção 
para mensagens essenciais (incluindo datas-
limite, etiquetas de aviso e instruções), que 
constituem o enfoque da página.

Acrescente uma cor;  
multiplique a capacidade.
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Uma cor incentiva. 
Adicionar uma única cor permite-lhe melhorar 
a experiência do leitor. Direccionando o 
olhar do leitor para onde pretende, poderá 
incentivá-lo a:

• Comprar o produto que pretende que 
ele compre, ao destacar um óptimo preço 
ou um desconto válido por um período 
limitado 

• Pagar mais atempadamente, chamando 
a atenção para um saldo pendente ou data 
de pagamento de uma factura

• Agir de forma mais decisiva, destacando 
a urgência da sua mensagem

• Ver a resposta mais rapidamente em 
documentos de formação, e compreender 
imediatamente a sua mensagem chave

• Recordar algo, como a sua marca, os seus 
produtos, os seus contactos, entre outros

Em muitos casos, a cor integral poderá não 
ter tantas capacidades como uma única cor, 
colocada no sítio certo. Poderá conseguir 
obter um impacto mais persuasivo ao utilizar 
um documento a preto e branco e uma cor 
do que um documento em cor integral – a um 
melhor preço.

Uma cor passa a mensagem. 
Todos os dias somos bombardeados  
por milhares de mensagens. Publicidade, 
facturas, avisos, posters, folhetos de vendas, 
booklets, brochuras, entre muitos outros, 
procuram chamar a nossa atenção. Aqueles 
que conseguem são estrategicamente 
concebidos, e executados de uma forma 
atractiva. A cor de destaque permite-lhe:

• Destacar as suas imagens das demais, 
e dar-lhes a atenção que elas merecem

• Tornar mais fácil ao leitor focar-se 
nas informações-chave

Uma cor alarga as 
oportunidades. 
Os DocuTech 155/180 HighLight Colour 
Systems são, simplesmente, as impressoras 
de cor de destaque em folhas soltas mais 
rápidas do mundo. Oferecem-lhe as capa-
cidades de velocidade e produtividade 
de nível de produção. Com um sistema, 
poderá aumentar as suas aplicações, as 
suas opor tunidades e os seus lucros. Pode, 
ainda, acrescentar-lhes a flexibilidade e a 
robustez do conjunto de software Xerox 
FreeFlow® para complementar e optimizar o 
seu workflow. É o poder da cor de destaque 
Xerox.

Quer imprima a preto e branco ou a preto e branco com uma cor, 
os Sistemas Highlight Colour da Xerox são as impressoras Highlight 
Colour em papel comum mais rápidas do mundo.



HighLight Colour Systems  
com as capacidades DocuTech.

Uma robustez fantástica, desde a raiz. Utilizando como base o sistema de cor 
de destaque DocuTech, construimos equipamentos que lhe oferecem capacidades 
de impressão e de edição melhores do que nunca. Imprimindo a 155/180 ppm, a 
velocidade nunca será um problema. As opções de agrafamento, encadernação, 
interposição e empilhamento de alta capacidade, oferecem-lhe as capacidades de 
finalização com que apenas sonhou.

A

Potente software, adequado  
ao seu workflow.
As capacidades de software de workflow 
FreeFlow Print Server, juntamente com  
os DocuTech HighLight Colour Systems, 
oferecem-lhe uma gestão de trabalhos  
sem paralelo, incluindo: 

• Um potente servidor, para um 
funcionamento eficiente

• Permite rasterizar (RIP), imprimir e 
programar, tudo ao mesmo tempo

• Um processador inovador, com capacidade 
para executar mesmo os trabalhos mais 
com plexos, nos ambientes de produção  
mais exigentes

B

Aceite mais trabalhos,  
com mais formatos.
Os HighLight Colour Systems possuem flexi-
bilidade para aceitar trabalhos através de:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• Canal IBM®: Bus e Tag

• Suporte nativo para Adobe® Postscript® 
nível 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, TIFF, PPML, 
RDO e ASCII

• Suporte nativo para LCDS, IPDS (opcional)

• Componentes FreeFlow integrados:  
FreeFlow Variable Information Suite,  
FreeFlow Makeready®, FreeFlow Web 
Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (opcional)

C

Resultados surpreendentes, 
graças a uma combinação de 
duas tecnologias de impressão.
Os HighLight Colour Systems baseiam-se 
em duas tecnologias de imagem: um motor 
xerográfico com um sistema de imagem laser 
para preto e branco e um sistema de imagem 
com díodo de emissão de luz para imprimir a 
cores. As imagens a preto e branco e a cores 
são construídas no fotorreceptor numa única 
passagem e transferidas para o papel à velo-
cidade integral da impressora.

Resolução:

• 600 x 2400 dpi a preto e branco

• 600 x 600 dpi a cores
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Velocidades de acordo com as suas necessidades. Os sistemas com Highlight 
Colour estão disponíveis em duas velocidades – 155 ou 180 ppm. À medida que 
as necessidades da sua empresa vão mudando e crescendo, poderá aumentar 
facilmente a sua velocidade, através das nossas actualizações no local. Também 
ofereceremos duas configurações com opções de finalização.

D

Introduza uma nova cor para  
obter ainda mais impacto.
Alterar a cor é tão simples como trocar as 
unidades substituíveis pelo utilizador (CCU).  
É extraordinariamente rápido e fácil adicionar 
o impacto do azul, ciano, vermelho, vermelho 
cardinal, magenta, violeta, verde, azul forte 
ou amarelo aos seus documentos a preto e 
branco. Ajuste Automático da Qualidade de 
Impressão sem papel (PQA) garante uma 
qualidade de imagem surpreendente e  
consistente.

E

Qualidade consistente,  
que chama a atenção. 
A tecnologia de imagem SmartPress™ 
garante a qualidade da imagem em cor  
de destaque. Este processo de imagem sem 
contacto expõe uma núvem de toner junto ao 
fotorreceptor carregado, reduzindo potenciais 
danos do papel e optimizando a qualidade de 
imagem.

F

Digitalização descentra lizada  
ou sem digitalização.  
A escolha é sua. 
Digitalização opcional descentralizada, 
através do Scanner FreeFlow 665, facilita 
todas as funções de pré-impressão execu-
tadas nos seus documentos digitais. Esta é 
a solução de digitalização descentralizada 
adequada ao seu workflow, oferecendo 
uma tecnologia makeready flexível e uma 
qualidade de imagem surpreendente a  
600 x 600 dpi para digitalização a cores e a 
preto e branco, com resolução de impressão 
até 1200 x 1200 dpi interpolado. 

Independentemente das opções de finalização e de encadernação 
que escolher, os DocuTech HighLight Colour Systems utilizam a 
mesma tecnologia potente e versátil para documentos a duas 
cores de alta qualidade, numa série de suportes.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Consulte o seu representante Xerox para mais informações acerca das capacidades de outros fabricantes.

Publisher Highlight Colour DocuTech.  
As suas necessidades, a sua configuração.

Destinada ao sucesso. Agrafar e encadernar acrescenta valor. Com a 
configuração de encadernação com cor de destaque, obtém mais formas de criar 
documentos com um grande impacto, ao mesmo tempo que melhora realmente os 
seus processos de workflow.

A

Grande capacidade de papel 
permite criação contínua  
de trabalhos.
Graças à capacidade de papel por bandeja 
e opções de alimentação contínua os seus 
trabalhos não param.

Capacidade de papel:
(80 g/m²)

• Bandeja 1: Capacidade para 1.100 folhas

• Bandeja 2: Capacidade para 600 folhas 

• Bandeja 3: 2.600 folhas cada

• Bandeja 4: 550 folhas cada  
(apenas inserção pós-fusão)

• Bandeja 5: 2.600 folhas cada

Opções de rolo de alimentação:

• Opções de rolo de alimentação de outros 
fabricantes suportadas através da Arqui-
tectura de Acabamento Digital (DFA) de 
nível 1. Verifique a disponibilidade junto  
do seu representante Xerox.

B

Os suportes de que necessita  
para fazer o seu trabalho.
Tipo – Etiquetas, separadores, papel auto co-
pia tivo, papel perfurado, papel de segurança 
e outros materiais para aplicações especiais

Tamanho – Entre 203 mm x 254 mm e 
363 mm x 432 mm, incluindo A4, A3, B4

Gramagens – Folhas soltas entre 60 e 
200 g/m² 

C

Mais formas de empilhar  
os resultados.
Opção de finalização do encadernador 
standard, com um empilhador com capa-
cidade para 3.000 folhas de 80 g/m². Mas 
este é apenas o princípio. Poderá escolher 
empilhadores opcionais, incluindo:

• Empilhador com capacidade para  
5.000 folhas

• Disponíveis empilhadores com capacidade 
para 5.000 folhas adicionais

Acrescenta valor e diversidade  
aos seus documentos.
O módulo de interposição de 2 bandejas 
permite-lhe inserir capas e inserções a cores 
após a fusão, aumentando a produtividade, 
pois elimina a separação manual dos 
trabalhos após a impressão, e permite a 
finalização inline.

D

Agrafamento na lombada  
com opções adicionais.
O novo módulo de agrafamento agrafa 
2–70 folhas, com uma ou duas definições 
personalizáveis. 

Encadernação com fita, de acor
do com as suas necessidades.
Com capacidade entre 15 e 125 folhas, e  
uma série de cores de fitas à sua escolha 
(preto, azul, vermelho, cinzento ou branco, 
com ca pa cidade para 400 encadernações 
A4 por cada bobina de fita), a encadernação 
com fita proporciona às suas aplicações mais 
valor, impacto e qualidade.

E

Xerox DocuTech Highlight Colour System 
Configuração com agrafamento/encadernação



Aproveite todas as oportunidades. Seja qual for a sua especialidade, as soluções 
flexíveis oferecem-lhe a possibilidade de tirar partido de mais oportunidades,  
quando estas surgirem. Com uma configuração de empilhamento ágil, estará  
pronto para realizar mais tipos de trabalhos do que nunca.
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*Consulte o seu representante Xerox para mais informações acerca das capacidades de finalização de outros fabricantes.

A

Grande capacidade de papel 
permite criação contínua  
de trabalhos.
Maior capacidade de papel por bandeja e 
opções de alimentação contínua mantêm-no 
a funcionar.

Capacidade de papel:
(A 80 g/m²)

• Bandeja 1: Capacidade para 1.100 folhas

• Bandeja 2: Capacidade para 600 folhas 

Opções de rolo de alimentação:

• Bandejas 3 e 4 (alimentadores de alta 
capacidade): 2.600 folhas cada (opcional)

• Opções de rolo de alimentação de 
outros fabricantes suportadas através 
da Arquitectura de Acabamento Digital. 
Verifique a disponibilidade junto do  
seu representante Xerox.

B

Os suportes de que necessita 
para fazer o seu trabalho.
Tipo – Etiquetas, separadores, papel auto co-
pia tivo, papel perfurado, papel de segurança 
e outros materiais para aplicações especiais

Tamanho – Entre 203 mm x 254 mm e 
363 mm x 432 mm, incluindo A4, A3, B4

Gramagens – Folhas soltas entre 60 e 
200 g/m² 

C

Mais opções de finalização  
do que nunca.
O módulo de finalização de base inclui dois 
empilhadores de alta capacidade (standard), 
com capacidade para 2.500 folhas cada um 
(suporte de 80 g/m²). Até dois empilhadores 
de alta capacidade opcionais.

Procura uma maior capacidade de fina liza-
ção? Veja as nossas opções alargadas.*

Xerox DocuTech Highlight Colour System
Configuração com empilhamento de alta 
capacidade

Impressora Highlight Colour DocuTech



Um conjunto preciso de  
tecnologias de referência. 
Os Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
integram a tecnologia das impressoras de 
produção monocromática da Xerox, de refe-
rência no sector, com um sistema de imagem a 
cores completamente novo. Possui dois sistemas 
de imagem separados, e no entanto totalmente 
integrados, que se combinam para produzir 
até 180 páginas por minuto e um ciclo de 
produção até seis milhões de impressões 
por mês. Esta produtividade intensiva é 
opti mi zada por um processo patenteado 
de impressão a preto e a cores numa só 
passagem, o que representa impressão de 
imagens apenas a preto e branco ou a preto 
e branco e a uma cor a nível de produção. A 
impressora não diminui a velocidade quando 
imprime cor de destaque ou utiliza materiais 
de impressão de gramagens superiores.

Tudo isto ao seu alcance. Acrescentar a qualidade, a velocidade, as opções e o ser-
viço da Xerox a uma nova linha de aplicações, poderia parecer uma proposta dispen-
diosa. Mas não é. Adicionar a oportunidade da cor de destaque é mais aces sí vel do 
que julga. E em termos de retorno do investimento, é uma verdadeira pechincha.

A sua gama de oportunidades  
diversificou-se.



Tirar o máximo partido da cor. 
Os Xerox DocuTech HighLight Colour 
Systems aproximam o custo da cor do custo 
do preto e branco mais do que aquilo que 
imagina. As tecnologias exclusivas utilizadas, 
transformam a cor de destaque numa grande 
oportuni dade, oferecendo-lhe:

• Uma fantástica produtividade para gerir 
volumes de trabalho a nível de produção

• Documentos mais eficazes, com cor de 
destaque, para clientes mais satis feitos  
e fiéis

• Gama mais alargada de aplicações, 
incluindo conteúdo adaptado e per-
sonalizado, com dados variáveis

• Capacidade de produção para 
documentos complexos, incluindo 
integração de cor, capas a cores, 
separadores, diferentes suportes  
de impressão e uma vasta gama  
de possibilidades de finalização

A velocidade para se manter  
à frente da concorrência.
Os sistemas de Highlight Colour Xerox 
DocuTech estão disponíveis em duas 
velocidades –155 e 180 ppm. As opções 
de finalização alargadas encontram-se, 
também, disponíveis a 155 e 180 ppm. 
Por isso, comece com a velocidade de que 
necessita actualmente e aumente-a no  
futuro através de upgrades de velocidade 
fáceis, realizados no local.

Escolha as suas cores.
Os DocuTech HighLight Colour Systems 
oferecem-lhe uma escolha de toners comuns 
de preto e azul, ciano, vermelho, vermelho 
cardinal, azul forte, violeta, verde, magenta 
ou amarelo.

Cores personalizadas.
Nem todas as aplicações utilizam cores 
comuns. Alguns clientes podem consultá-lo 
à procura de uma cor que corresponda à 
sua marca. As cores de destaque com tintas 
personalizados da Xerox foram concebidas 
para o ajudar a satisfazer estas necessidades. 
Seja qual for a tonalidade, trabalharemos 
em conjunto consigo para criar uma cor que 
satisfaça os requisitos dos seus clientes – e  
que exceda as suas expectativas.

Introduza uma nova cor para 
obter ainda mais impacto.
Trocar os módulos de cor não poderia ser 
mais fácil. Os módulos foram concebidos para 
serem substituídos pelos seus operadores 
de impressão em apenas alguns minutos. 
Basta aproximar o contentor de tinta do 
equipamento, abrir o compartimento e 
trocar o módulo. E já está. E quando começar 
a utilizar mais cores, poderá trocar de cor 
com esta facilidade, alargando a gama de 
trabalhos e de aplicações que poderá aceitar. 
Independentemente de imprimir a preto e 
branco ou a cor de destaque, os HighLight 
Colour Systems imprimem às velocidades 
anunciadas mais elevadas. 



Todos os sistemas que 
desenvolvemos trabalham  
para optimizar o seu workflow. 
Os Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
trabalham em conjunto com o Xerox FreeFlow  
Digital Workflow Collection, um pacote cres-
cente de soluções de workflow, integrando-se 
facilmente no seu workflow. Desenvolvidos 
de acordo com padrões abertos, os produtos 
FreeFlow foram concebidos para lhe permitir 
maximizar os seus workflows existentes e  
possibilitar uma maior produtividade e ren-
tabilidade. Os produtos FreeFlow ajudam a 
construir soluções de workflow para gestão  
de impressão, processos e negócios, que vão 
desde impressão de escritório a impressão 
comercial. O FreeFlow suporta ainda os prin-
cipais equipamentos de workflow de produção 
digital – de nomes conhecidos na Xerox,  
como o VIPP, a software e equipamentos  
de fina li za ção desenvolvidos por mais de  
100 Business Partners da Xerox.

O seu processo.  
As nossas capacidades.
Os DocuTech HighLight Colour Systems 
oferecem-lhe as capacidades e a flexibilidade 
do Xerox FreeFlow Print Server. O FreeFlow 
corre sobre a mais recente tecnologia de 
processadores, de modo a oferecer-lhe as 
capacidades que necessita para executar 
mesmo os trabalhos mais complexos e 
enfrentar os ambientes de maior desafio. 
Poderá utilizá-lo para criar até 250 filas de 
impressão perso nalizáveis para preparar e 
gerir os trabalhos de forma mais eficiente. 
Poderá associar características às filas, de  
modo a executar funções potentes, que  
economizam tempo, substituindo, inclusi-
vamente, parâmetros de trabalho sem a 
intervenção dos operadores – e escolhendo 
os fluxos de dados de que ne ces sita actual-
mente, confiante de que poderá adicionar 
capacidades à medida que for neces si tan do. 
O FreeFlow optimiza ainda as suas capa ci-
dades de impressão, através de:

• Agendamento à base de recursos, que 
garante que os recursos de impressão se 
encontram disponíveis antes de agendar  
o trabalho.

• Programação a nível de página, que 
aplica uma programação específica a 
cada uma das páginas de um trabalho, 
pro por cionando ao operador um controlo 
absoluto, mesmo dos trabalhos mais 
complexos.

• Workflow remoto, que lhe permite con-
trolar qualquer número de impressoras à 
base de FreeFlow e gestão de trabalhos 
com base na web, a partir de qualquer PC, 
em qualquer parte do mundo.

• Rasterizar durante a impressão mantém 
os seus processos em movimento

• Reencaminhamento de trabalhos 
equilibra o seu volume de trabalho

Impressão variável, gráficos, 
ima gens e dados com cor 
estratégica.
A impressão variável é, agora, uma oferta 
standard. E é fácil e económico adicioná-
la as suas ofertas com os HighLight 
Colour Systems e com o FreeFlow Variable 
Information (VI) Suite. O FreeFlow VI Suite 
poderá oferecer-lhe todos os recursos de que 
necessita para adicionar gráficos, imagens 
e dados variáveis aos seus documentos, no 
seu workflow optimizado. O resultado final 
são comunicações de marketing de elevado 
valor e grande impacto, que optimizam as 
suas aplicações e aumentam os lucros. Com 
o workflow FreeFlow VI Suite, poderá esperar 
uma produção e eficiência optimizadas em 
todas as suas aplicações de VI. 

Os DocuTech HighLight Colour Systems abrem a porta a novas oportunidades. 
Acrescente cor de destaque, impressão de dados variáveis, uma gama de fluxos de 
dados e opções de finalização, e veja os seus horizontes a alargar. O Xerox FreeFlow 
Digital Workflow Collection põe tudo a funcionar, de modo a optimizar os seus 
processos de workflow.

Alargue as suas ofertas e  
aumente a sua produtividade.



Até quatro desafios.
Para satisfazer as necessidades de ambientes 
de produção, as suas soluções de impressão 
deverão estar preparadas e ser fiáveis, sempre  
que necessita. A nova tecnologia por detrás 
dos High Light Colour Systems permite-lhe 
uma fiabilidade excepcional e um máximo 
tempo de actividade, de forma a satisfazer  
as necessidades da sua empresa.

Destaque para a qualidade.
Os nossos tipos de papel e suportes especiais 
optimizados digitalmente, foram espe-
cifica mente concebidos, em conjunto com 
os Xerox DocuTech 155/180 HighLight 
Colour Systems, para lhe oferecer uma 
produtividade surpreendente, uma maior 
fiabilidade e uma excepcional flexibilidade. 

Com o nossa vasta oferta de papel e de 
suportes especiais, numa diversidade de 
gramagens e formatos, terá a possibilidade 
de personalizar as suas aplicações e destacar 
mensagens-chave em materiais como cartões 
de sócio, newsletters, expositores de 
prateleira, relatórios e manuais.

Com os nossos Xerox DocuTech 
155/180 HighLight Colour 
Systems, consumíveis Xerox 
e a sua imaginação, as possi
bilidades são intermináveis.
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Amigo dos negócios e do ambiente. Não existe qualquer razão para que a 
excelência tecnológica seja alcançada às custas do ambiente. E a nossa longa 
história de liderança ambiental ensinou-nos que, aquilo que é bom para o  
ambiente, também pode ser bom para os negócios e para os nossos clientes.

Concebidos a pensar no ambiente.
Os Xerox DocuTech HighLight Colour Systems:

• Redução de resíduos e de energia através do recondicionamento

• Utilização dos modos de baixo consumo e desligado para economizar energia

• Utilizam unidades substituíveis, concebidas para posterior devolução e reciclagem

• Fazem uma utilização eficiente do papel, utilizando papel reciclado, materiais 
impressos a pedido, e digitalizando documentos para ficheiros electrónicos

A Xerox e o nosso ambiente:  
a cor é verde.

www.xerox.com


