
Servidor de Cópia/Impressão  
Integrado Xerox®

para o Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125

Utilizando o mais recente Servidor de Cópia/
Impressão Integrado Xerox®, o Copiador/
Impressora Xerox® D95A/110/125 oferece 
o portefólio com as funções e capacidades 
mais inovadoras da indústria. Irá obter um 
workflow simples, com um ecrã tátil fácil de 
utilizar, integração com o FreeFlow®, funções 
excelentes e pequenas dimensões.

•  Fácil utilização. Interface gráfica de utilizador fácil de usar, rica e com 
funções facilmente acessíveis com um grande ecrã tátil a cores de 
10,4 polegadas.

•  Digitalização de qualidade superior. Crie ficheiros com texto 
pesquisável no equipamento para fácil recuperação – a tecnologia 
de compressão reduz a sobrecarga da rede permitindo uma rápida 
transmissão.

•  Faça a gestão do seu equipamento remotamente. Xerox® 
CentreWare® Software IS Embedded Web Server automatiza a 
instalação, possui funções para resolver problemas, configurar e fazer 
upgrade.

•  Diversos conjuntos de cópias com separadores. Produza diversos 
conjuntos separados ou não separados, com divisórias para uma 
distribuição mais fácil.

•  Segurança. Um grande conjunto de funções de segurança vem 
incluído num único dispositivo compacto. Entre estas incluem-se 
Impressão Segura, encriptação/sobreposição de dados do disco e 
discos rígidos opcionais amovíveis.

•  Modos de cópia, gravação/impressão e eliminação. Selecione 
"copiar e guardar" no ecrã tátil e, à medida que vai produzindo as 
cópias, as imagens do documento e as definições são guardadas na 
caixa de correio/pasta no servidor interno.

•  Pré-visualização de miniaturas. Veja uma miniatura de um trabalho 
de cópia/digitalização no próprio ecrã tátil.

•  Carimbos Bates (sequenciais). Os carimbos Bates integrados 
permitem-lhe produzir cópias com uma descrição alfanumérica 
personalizada em cada página.

•  Extensible Interface Platform®. Trata-se de uma plataforma de 
software que permite que as soluções que melhoram a produtividade 
sejam acedidas facilmente diretamente na interface tátil do copiador/
impressora. Obtenha mais informações sobre as nossas variadas 
ofertas de soluções, visitando www.xerox.com/software-solutions

•  Programação de páginas de exceção. Programação fácil dos seus 
trabalhos a partir do driver de impressão PC ou MAC®, como por 
exemplo capas a cores e inserções, separadores e dobragem em Z.
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Especificações do Hardware
• Disco rígido de 250 GB, 2 GB RAM
•  Ecrã tátil planos a cores de 10,4 polegadas
•  Interface Ethernet (10 MBTX/sec,  

100 MBTX/sec e 1000MBTX/sec)

Ambientes de cliente suportados
•  Windows XP SP1 e superior (32 e 64-bit), 

Server 2003/2008 (32 e 64-bit), Vista (32 e 
64-bit), Windows 7 (32 e 64-bit)

•  Mac OS 10.4 e superior
•  Citrix
•  Driver personalizado para Unix: AIX 5 v5.3, 

HP-UX® 11.0/11i v2
•  Oracle Solaris® 8/9/10
•  Linux® Fedora Core 1/5
•  Red Hat® ES4, SUSE 10/11
•  Certificação Citrix e WHQL* 

* Depende da configuração, da versão do software

Formatos de Ficheiro Suportados
• Adobe® PostScript® 3™
• PDF
• PCL® 5e e 6
• TIFF
• HP-GL, HP-GL2

Protocolos/Ambientes de Rede
•  TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, 

IPP
• Copiar e Gravar para caixa de correio/pastas
•  Pré-visualizar documentos a partir da caixa 

de correio antes de imprimir
• Backup e recuperação da caixa de correio
• Conformidade com IPv6

Funções de impressão
• Frente e verso automático
• Impressão segura
• Impressão retardada
• Conjunto de prova
• Criação de booklets
• Seleção de capas
• Seleção de papel por atributo
• Várias imagens numa folha
• Marcas de água
• Faixas
• Adaptar a novo formato de papel
• Seleção da bandeja de saída
• Imprimir de e Digitalizar para USB

Contabilização
• Auditron
•   Xerox® Standard Accounting  

(cópia, impressão, fax, digitalização)
• Ativar controlo de acesso a cor
•  Kit opcional de ativação de Contabilização 

em Rede
• Contabilização Baseada em Trabalhos

PDLs e Formato de Dados
•  PDF, XPS®, emulação PCL 6, HP-GL2 

(submissão direta), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™

Digitalização e Cópia
•  Conjunto robusto de funções de 

digitalização/cópia - mais digitalização para 
email, digitalização para pasta, para PC para 
caixa de correio (privada e pública)

•  As opções incluem FTP, SMB, Desk, PDF 
com texto pesquisável, PDF/A, XPS, pré-
visualização de miniaturas, copiar e 
armazenar ficheiros para fácil recuperação e 
reimpressão

• Digitalizar para e Imprimir de USB

Outras opções
•  Leitor de cartões de memória
•  Kit de Ativação para Common Access Card
•  Optimizado para Xerox Extensible Interface 

Platform®

•  Interface para Dispositivos Externos
• Impressão móvel / Smartphone

Segurança de dados
•  Impressão segura standard
•  Autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC
•  PDF protegido por palavra-passe
•  Encriptação FIPS 140-2
•  Encriptação de email S/MIME
•  IPsec
•  802.1X
•  SNMP v3.0
•  E-mail sobre SSL
•  Sobreposição da imagem do disco (3x ou 1x, 

imediata, agendada, a pedido) 
•  Encriptação do disco rígido
•  Registo para Auditoria
•  CAC Opcional
• Preparado para IPv6
• Encriptação 256-bit
• Certificação Common Criteria

Requisitos Elétricos
• Motor de impressão:
 –  208 a 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp 

service
 –  Classificação KVA: Consumo máximo de 

energia: 2,8 a 3,1 KVA
• Alimentação/Finalização opcional:
 –  Cada um dos módulos requer alimentação 

elétrica de 100 a 240 VCA, 60/50 Hz

Dimensões
Motor de impressão: 
 – Largura: 711 mm
 – Profundidade: 787 mm
 – Altura: 1460,5 mm
 – Peso: 275 kg

Aprovações de Agências
ENERGY STAR®, CSA,
Europa: conformidade com CE, NEMKO, RoHS, 
WEEE
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