
Εκτυπωτής Χρώματος Τονισμού  
DocuTech 155/180

Διαμόρφωση για Ταξινόμηση μεγάλης 
χωρητικότητας (χωρητικότητα φύλλων 80 g/m²)
Είσοδος:

Εύρος μεγέθους μέσων εκτύπωσης:  
203 mm x 254 mm έως 356 mm x 432 mm

• Δίσκος 1: 1.100 φύλλα, 203 mm x 254 mm έως 229 mm x 363 mm
• Δίσκος 2: 600 φύλλα, 203 mm x 254 mm έως 229 mm x 363 mm

Προαιρετικά: 

• Δίσκοι 3, 4 (τροφοδότες μεγάλης χωρητικότητας):  
2.600 φύλλα έως 363 mm x 432 mm για τον καθένα

Έξοδος: 

• Δύο ταξινομητές μεγάλης χωρητικότητας, 2.500 φύλλα ο καθένας
• Δοκιμαστικός δίσκος: 100 φύλλα
• Δίσκος αποβολής: 100 φύλλα 

Προαιρετικά:

• Δύο επιπλέον ταξινομητές μεγάλης χωρητικότητας,  
2.500 φύλλα ο καθένας

• Μεταφορά με παράκαμψη: καθιστά δυνατή τη σύνδεση με 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή τελικής επεξεργασίας, συμβατή 
με την αρχιτεκτονική DFA. Για μια πλήρη λίστα με τις άλλες 
διαθέσιμες συσκευές τελικής επεξεργασίας επικοινωνήστε  
με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.

Εκδοτικό Σύστημα Χρώματος Τονισμού  
DocuTech 180

Διαμόρφωση για Συρραφή και Βιβλιοδεσία  
(χωρητικότητα φύλλων 80 g/m²)
Είσοδος:

Εύρος μεγέθους μέσων εκτύπωσης:  
203 mm x 254 mm έως 356 mm x 432 mm 

• Δίσκος 1: 1.100 φύλλα, 203 mm x 254 mm έως 229 mm x 363 mm
• Δίσκος 2: 600 φύλλα, 203 mm x 254 mm έως 229 mm x 363 mm
• Δίσκος 3: 2.600 φύλλα έως 363 mm x 432 mm
• Δίσκος 4: 550 φύλλα έως 363 mm x 432 mm
• Δίσκος 5: 2.600 φύλλα έως 363 mm x 432 mm

Έξοδος: 

• Ταξινομητής: 3.000 φύλλα
• Συρραπτικό: 2–70 φύλλα, ένα ή δύο μεταβλητά σημεία συρραφής
• Βιβλιοδέτης: 15–125 φύλλα

 – Χρώματα ταινίας: μαύρο, μπλε, κόκκινο, γκρι, άσπρο και ειδικά 
χρώματα

 – 400 Α4 δεσίματα ανά καρούλι ταινίας

Προαιρετικά:

• Διατίθεται ενδιάμεση μονάδα (Ιnterposer) δύο δίσκων 
• Έως δύο επιπλέον ταξινομητές μεγάλης χωρητικότητας,  

5.000 φύλλα ο καθένας
• Τελική επεξεργασία από τρίτη συσκευή (όπως ο Δημιουργός 

φυλλαδίων Xerox SquareFold® με μεταφορά με παράκαμψη. 
Για μια πλήρη λίστα με τις άλλες διαθέσιμες συσκευές τελικής 
επεξεργασίας επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της 
Xerox. 

Xerox® DocuTech® 155/180 
Προδιαγραφές συστημάτων χρώματος τονισμού
Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας στην  
ασπρόμαυρη εκτύπωση με ένα επιπλέον χρώμα.
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Xerox DocuTech® 155/180 Προδιαγραφές συστημάτων χρώματος τονισμού

Μηχανή ελέγχου συστήματος 
και εκτύπωσης
Ποικιλία μέσων εκτύπωσης:

• Βάρος κομμένου χαρτιού 60 έως 200 g/m²
• Ειδικά μέσα: ετικέτες, καρτέλες, αυτοα

ντιγραφικά χαρτιά, διάτρητα χαρτιά,  
μέσα ασφαλείας, προεκτυπωμένες  
φόρμες offset, και άλλα μέσα

Μονάδα ελέγχου συστήματος:

• Xerox FreeFlow® Print Server 
Πλατφόρμα υπηρεσιών εγγράφων

• CPU Διπλού πυρήνα 2.53 GHz
• Μνήμη 2 GB
• Σκληρός δίσκος 250 GB
• Μονάδα CDRW/DVDRW
• Έγχρωμη επίπεδη οθόνη
• Πληκτρολόγιο και ποντίκι
• Διασύνδεση Ethernet (10/100/1000 BaseT)
• FreeFlow Print Server Βάση 
• Προαιρετικά εξαρτήματα:

 – Κάρτα σύνδεσης με το διαδίκτυο  
(IBM® Κανάλι Bus και Tag)

 – Μονάδα ταινίας LTO

Μονάδα εκτυπωτή:

• Ξηρογραφική μηχανή με σύστημα 
απεικόνισης ράστερ με λέιζερ για το 
μαύρο και με φωτοδίοδο για το χρώμα

• Εκτυπώνει σε μία ή σε δύο όψεις
• Μηνιαίος κύκλος εργασιών:  

έως 4,5 εκατομμύρια (DT155 HLC), ή  
6 εκατομμύρια (DT180 HLC) ανατυπώσεις

• Ασπρόμαυρη εκτύπωση με ένα επιπλέον 
χρώμα

• Μόνιμη θήκη για μαύρο γραφίτη, συν μια 
μονάδα που μπορεί να αλλάξει ο πελάτης 
(CCU) για έγχρωμο γραφίτη

• Προειδοποιητικό φως για τον χειριστή

Υποστήριξη ροής δεδομένων:

• Adobe® PostScript® επιπέδου 3, PDF, HP 
PCL6, VIPP®, TIFF, PPML, RDO, και ASCII

• LCDS, IPDS (προαιρετικά)

Δυνατότητα σύνδεσης:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk® 
• IBM® Κανάλι: Bus και Tag

Υποστήριξη εργασιακής ροής:

• Σουίτα μεταβλητών πληροφοριών 
FreeFlow®, FreeFlow® Makeready®, 
Υπηρεσίες Διαδικτύου Freeflow®, 
Freeflow® Process Manager™, Διαχειριστής 
Εκτυπώσεων Freeflow® (προαιρετικό)

Ταχύτητα:

• Το σύστημα χρώματος τονισμού 
DocuTech® λειτουργεί στην ίδια 
ταχύτητα με τη μονόχρωμη εκτύπωση

 – DocuTech® 155: Έως 155 ppm 
(216 mm επί 356 mm ή μικρότερο)

 – DocuTech® 180: Έως 180 ppm 
(216 mm επί 356 mm ή μικρότερο)

Γραφίτης:

• Διατίθενται γραφίτες χρώματος μαύρου 
συν μπλε, μπλε ρουά, κυανού, κόκκινου, 
γκρενά, πράσινου, ματζέντα, κίτρινου,  
και βιολετί

• Για τα διαθέσιμα ειδικά χρώματα 
επικοι νωνήστε με τον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο

Ανάλυση:

• 600 x 2.400 dpi για το μαύρο
• 600 x 600 dpi για το χρώμα

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις:

• Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας:  
22° ±2°C (72° ±4°F)

• Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας: 10° έως 29°C (50° έως 85°F)

• Ελάχιστη/μέγιστη σχετική υγρασία:  
45% ± 15% (χωρίς συμπύκνωση)

• Μέγιστο κανονικό υψόμετρο: έως  
1.830 m πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας (διατίθεται προαιρετικό  
κιτ μεγάλου υψόμετρου έως 2.743 m)

• Επίπεδο θορύβου που ακούγεται: 
ικανοποιεί το όριο έκθεσης σε  
θόρυβο των 82 dB

• Διασκορπισμός θερμότητας,  
σε BTU ανά ώρα:

 – Μονάδα ελέγχου συστήματος:  
3.074 BTU

 – Μονάδα εκτυπωτή: 4.454 σε  
αναμονή, 32.770 σε λειτουργία

Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας:

• Μονάδα ελέγχου συστήματος:  
100–240 VAC, 47–63 Hz, 12 amp

• Σύστημα καλωδίων εκτυπωτή:50 Hz 
διαθέσιμα προς χρήση:

 – 30amp αποκλειστικά διαθέσιμα 
προς χρήση (σύνδεση Υ):  
220/380 VAC, 230/400 VAC ή  
240/415 VAC (3 φάσεις)

• Πιστοποίηση αντιπροσωπείας: UL, cUL, 
διακριτικό CE, FCC, ICES–003, 89/336/EEC

Φυσικά χαρακτηριστικά:
Όλες οι διαμορφώσεις:

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Ύψος 
mm

Βάρος 
kg

Διακομιστής εκτυπώσεων

235 470 535 23

Μονάδα εκτυπωτή

1.963 1.067 975 716

Μονάδα HLC

556 1.029 975 166

Διαμορφώσεις για Συρραφή/Βιβλιοδεσία:

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Ύψος 
mm

Βάρος 
kg

Συσκευή παρεμβολής

1.181 838 1.244 322

Τελικός επεξεργαστής

1.422 953 1.219 485

Διαμορφώσεις για Ταξινόμηση  
μεγάλης χωρητικότητας:

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Ύψος 
mm

Βάρος 
kg

Τροφοδότης/Ταξινομητής μεγάλης 
χωρητικότητας με αναστροφέα

1.060 719 1.466 301

Επιπλέον Τροφοδότες/Ταξινομητές 
μεγάλης χωρητικότητας με  
αναστροφέα (ο καθένας)

822 719 1.513 237

Μεταφορά με παράκαμψη 
(προαιρετικό)

518 719 1.425 80

www.xerox.com


