
Xerox® Versant® 80 Press
Simplifique. Automatize. Faça mais.

Com uma impressora digital – fácil, precisa e 
automatizada – está a fazer um investimento 
à prova de futuro em desempenho, qualidade, 
versatilidade e resultados.  

Melhore as capacidades.  
Aumente a produtividade. 
A Xerox® Versant® 80 Press oferece uma combinação inovadora 
no mercado em funções e funcionalidades que irão colher 
mais benefícios do que qualquer outro investimento simples 
realizado na sua empresa – o que lhe irá permitir produzir 
trabalhos com qualidade mais elevada mais rapidamente e em 
mais tipos de suportes e ainda com a potente automatização 
que permite melhores trabalhos e menos resíduos. 

Quer pretenda construir o seu negócio, aumentar a 
produtividade ou adicionar qualidade e variedade às  
suas ofertas, a Xerox® Versant® 80 Press é ideal para si.

É mais rápida.
A Xerox® Versant® 80 Press imprime mais rapidamente 
(80 ppm) e oferece a vantagem da inovação Xerox com 
mais funções standard, uma potente opção de desempenho 
e workflows que melhoram os workflows para manter os 
trabalhos em movimento com menos desperdício de tempo  
e de materiais.

É flexível.
Irá obter e manter mais trabalhos com a capacidade para 
imprimir em tipos de suportes novos e excitantes, para chegar 
facilmente a novos mercados e conquistar uma reputação de 
alta qualidade e finalização especializada junto dos seus atuais 
clientes. 

Está repleta de funcionalidades.
A Xerox® Versant® 80 Press não só imprime mais rapidamente 
e em mais tipos de suportes, com a nossa Resolução Ultra HD, 
como o faz com um nível superior de qualidade que nunca 
pensou ser possível numa impressora digital. Irá obter tudo 
isto, assim como menos operações manuais e tecnologias 
integradas que representam décadas de inovação e excelência 
da Xerox, assim como avanços tecnológicos.

Pacote de Desempenho Opcional
• Realiza todos os trabalhos à velocidade de 80 ppm  

e gramagem até 350 g/m²

• Xerox Automated Colour Quality Suite calibra 
e cria com precisão perfis de destino de 
cor automaticamente, trabalhando com o 
espectrofotómetro inline
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Produtividade/Velocidade de impressão
 • Impressão/cópia/digitalização
 • Ciclo de trabalho: 460 000
 • Volume de Impressão Médio Mensal: até 80 000
 • Até 80 ppm (A4)
 • 80 ppm (A4) com o Package de Desempenho 

opcional
 • Até 44 ppm (A3)
 • 44 ppm (A3) com o Package de Desempenho 

opcional

Qualidade de Imagem
 • 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS para nitidez ultra HD, 

sombras detalhadas e destaques luminosos
 • Tramas meios-tom para resolução mais suave e 

nítida
 – 150, 175, 200, 300, 600 Clustered Dot
 – 150, 200 Rotated Line Screen
 – Trama FM Estocástica

Tecnologia 
 • Package de Desempenho opcional aumenta a 

velocidade e a automatização da cor em todos os 
suportes a 80 ppm

 • Resolução Ultra HD cria imagens detalhadas e reais 
e gradientes ultra suaves

 • Sistema de monitorização com Controlos de 
Processo em Loop Fechado fazem ajustes de 
qualidade em tempo real

 • Cinta do Fusor Compacta permite maior velocidade, 
consistência de imagem e aceita suportes de 
gramagem elevada e mistos

 • Funções automáticas Simplified Image Quality 
Adjustment (SIQA): 

 – Ajuste do alinhamento da imagem no suporte
 – Uniformidade da Densidade permite uma 

densidade consistente da tinta  
em toda a página 

 – Transferência de Imagem ajusta o 
enviezamento para melhor qualidade 

 • A Tinta Seca Xerox® EA de Fusão a Baixa 
Temperatura com pequenas partículas uniformes, 
para linhas finas e qualidade geral da imagem

 • Rolos da Carga Bias com tecnologia de limpeza 
automática melhoram a produtividade da 
impressora

 • O Smart Decurler calcula a cobertura, papel e 
humidade para obter folhas planas 

 • Alimentação e finalização modular criam uma 
solução personalizada

 • Elementos substituíveis pelo cliente aumentam o 
tempo de atividade do equipamento

 • Xerox® Connect Advantage tecnologia de 
diagnóstico

Papel 
Formato/Dimensões

 • Dimensão máxima da folha: 330 mm × 488 mm
 • Dimensão mínima da folha: 140 mm × 182 mm

Flexibilidade/Gramagens
Com revestimento, sem revestimento, separadores, 
envelopes, poliéster/sintético, texturado, colorido, 
suporte personalizado e suportes mistos

 • 52-350 g/m² com e sem revestimento (varia por 
bandeja/opção)

Capacidade/Alimentação
 • Base:

 – 1900 a 90 g/m²
 – Bandejas 1-3: 550 folhas cada
 – Bypass: 250 folhas

 • Máximo: 
 – 9900 folhas de 90 g/m2

 – Dois OHCF Avançados Opcionais: 8000 folhas
 – Bandejas 1-3: 550 folhas cada
 – Bypass: 250 folhas

 • Troca auto de bandeja/Capacidade de abastecer  
em funcionamento

 • Duplex automático 300 g/m2 (impressões 4/4)
 • Simplex/Duplex Manual 350 g/m2 

Opções de alimentação
Alimentador de alta capacidade
Uma bandeja 2000 folhas, A4, 64-220 g/m2  
(apenas sem revestimento)

Alimentador de alta capacidade uma bandeja  
para formatos maiores
Capacidade para 2000 folhas, dimensão mínima: 182 
x 210 mm, dimensão máxima:  
330 mm x 488 mm; 52 g/ m2 sem revestimento;  
ou 106 g/ m2 com revestimento até 300 g/ m2 

Alimentador de alta capacidade avançado com 
duas bandejas para formatos maiores 
Capacidade 4000 folhas, dimensão mínima:  
182 x 210 mm (4” x 6” com Bandeja de Inserções), 
dimensão máxima: 330 mm x 488 mm; 52 g/ m2 sem 
revestimento ou 106 g/ m2 com revestimento até 
350 g/ m2 

Dois Alimentadores de Alta Capacidade 
Avançados para formatos maiores 
Quatro bandejas, capacidade para 8 000 folhas, 
dimensão mínima: 182 x 210 mm (4” x 6” com 
Bandeja de Inserções), dimensão máxima: 330 x 
488 mm; 52 g/m² sem revestimento ou 106 g/m²  
com revestimento até 350 g/m²

Opções de finalização
Bandeja de recepção offset
Empilhamento para 500 folhas

Empilhador de alta capacidade
Empilha e separa em espinha 5000 folhas, com 
carrinho amovível, bandeja superior para 500 folhas 
de saída

GBC® AdvancedPunch™ Pro*
Padrões de perfuração/furação intercambiáveis, 75 
a 300 g/m², com revestimento e sem revestimento, 
aceita folhas maiores e separadores para criar 
aplicações perfuradas, encadernamento offline
*Disponível a partir de outubro de 2015

Finalizador Business Ready 
Agrafamento de 50 folhas sem revestimento ou 15 
com revestimento, perfuração, bandeja superior para 
500 folhas, bandeja do empilhador para 3000 folhas 
para trabalhos separados em espinha/agafados/
perfurados

Finalizador Business Ready Booklet Maker 
Todas as funções do Finalizador Business mais três 
bandejas de saída, dobra dupla, booklets agrafados 
na lombada 16 (64 com imposição/90 g/m2 sem 
revestimento), 7 (28 com imposição) 106-176 g/m2 
com revestimento, 5 (20 com imposição)  
177-220 g/m2 com revestimento

Finalizador Standard
100 folhas agrafadas com/sem revestimento, 
perfuração, 500 folhas bandeja superior, empilhador 
para 3 000 folhas com saída separada em espinha/
agrafada/perfurada, 200 folhas na bandeja de 
entrada do interposer para inserções, módulo 
de dobragem em C/Z opcional, eliminador de 
curvatura integrado para suporte com revestimento/
alta gramagem através de ICM/IFM para ligar à 
impressora

Finalizador Booklet Maker 
Todas as funções do Finalizador Standard mais três 
bandejas de saída, booklets agrafados na lombada 
até 25 folhas (100 com imposição/80 g/m2), 10 folhas 
(40 com imposição), 106-176 g/m2 com revestimento 
5 folhas (20 com imposição) 177-220 g/m2 com 
revestimento, opcional Módulo de Dobragem em C-Z

Dobra em C-Z
Módulo opcional para dobragem A4, Tri, Envelope,  
64-90 g/m2 sem revestimento

Xerox® SquareFold® Trimmer 
Dobragem em quadrado torna planas as lombadas de 
booklets até 25 folhas (100 páginas com imposição) e 
acerta o rebordo do booklet

Xerox® 2-Knife Trimmer
Liga-se ao Xerox® SquareFold Trimmer para acerto 
das margens superior e inferior e finalização com 
impressão até à margem

Finalizador Standard Plus
As mesmas funções do Finalizador Standard, 
empilhador para 2000 folhas, Document Finishing 
Architecture (DFA) integrado ligando-se a diferentes 
opções de finalização inline de terceiros 

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker
Necessita do Finalizador Standard Plus, permite 
produção de booklets em volume, agrafamento e 
dobragem, com Rotate Crease and Bleed Trim, Face 
Trimmer, Square Folder and Cover Feeder opcionais

Scanner Integrado
Alimentador Automático Duplex de passagem única, 
até 200 ipm a cores/preto e branco, capacidade para 
250 folhas, até A3, 38 g/m2 a 200 g/m2, cópia ou 
digitalização para várias opções de saída

Pacote de Desempenho Opcional
 • Realiza todos os trabalhos a 80 ppm, até 350 g/m2

 • Xerox Automated Colour Quality Suite calibra e cria 
com precisão perfis de cor de destino, trabalhando 
com o espectrofotómetro inline

Opções do Servidor de Impressão
 • Xerox® FreeFlow® Versant 80 Print Server
 • Xerox® EX 80 Print Server Powered by Fiery®

 • Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery

Requisitos elétricos
 • Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 amps/necessita de um 

circuito de 20A, mating socket PCE Shark 023-6
 • Eletricidade adicional necessária para o servidor de 

impressão, dispositivos de alimentação/finalização:
 – 220-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Europa)

Dimensões/Peso
 • Altura: 1212 mm
 •  Largura: 840 mm
 •  Profundidade: 831 mm
 •  Peso: 295 kg
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