
Os Sistemas de Produção Inkjet Xerox® 
CiPress™ 500 e 325 foram desenhados para 
produzir imagens a cores de elevado valor 
e de grande impacto por um preço baixo e 
em papel comum offset. Esta tecnologia de 
jacto de tinta sem água e de alimentação 
contínua a alta velocidade, está agora 
disponível como confi guração duplex com 
um único motor, utilizando controlos em loop 
fechado que o ajudam a reduzir os custos e a 
melhorar a produtividade, ao mesmo tempo 
que consegue uma excecional fi abilidade e 
desempenho num equipamento económico e 
de dimensões compactas. CiPress™ é a escolha 
ambientalmente responsável de que precisa 
para realizar um ótimo trabalho - todos os dias.

Xerox® CiPress™ Single Engine Duplex (SED)
Produza mais trabalhos num equipamento 
de dimensões compactas.

Sistemas de Produção Inkjet Xerox® CiPress™ 500 e 
CiPress™ 325 Confi guração Duplex com um só motor

Principais vantagens dos Sistemas Inkjet 
Xerox® CiPress™ 500 e 325 com Duplex em 
um só motor (SED)
• Duplex numa torre usando uma confi guração de motor 

único de impressão inline.

• Tintas patenteadas sem água geram cores vivas em papel 
de baixo custo e sem tratamento.

• As cabeças Piezo robustas e de longa duração são 
facilmente substituídas em alguns minutos, tendo sido 
criadas para aguentar volumes de produção muito elevados.

• Ambientalmente responsável – as tintas são seguras e 
atóxicas. Os documentos produzidos estão certifi cados pela 
INGEDE como “Good Deinkable”.

• Elevada fi abilidade – limpeza automática das cabeças, 
tecnologias previsíveis em loop fechado com deteção e 
correção automáticas de jactos em falta e ainda o registo 
das cabeças sem que seja necessário parar a impressora.

• Powered by FreeFlow® Print Server – RIPs paralelos 
evolutivos para satisfazer os variados trabalhos de impressão 
mais exigentes. Suporte para fl uxos de dados IPDS, PDF, 
Adobe® PostScript® e VIPP®.

• Fácil integração com os dispositivos utilizando arquitectura 
patenteada Xerox® Print Line Bus.
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Duplex numa única torre com 
uma dimensão mais económica.
Utilizando uma potente confi guração de 
motor simples, os Sistemas de Produção 
Inkjet Xerox® CiPress™ 500 ou CiPress™ 325 
imprimem trabalhos duplex, 1 imagem por 
folha em apenas 241 mm, a uma velocidade 
de 152 metros ou 100 metros por minuto. 
CiPress™ SED foi desenhado tendo em 
conta um espaço limitado, volumes mais 
baixos e pode ser atualizado no cliente. O 
SED também permite redundância duplex e 
backup quando instalado numa confi guração 
com dois motores duplex (TED). Os clientes 
podem alternar facilmente entre o modo 
SED e TED sem necessitarem de adquirir uma 
linha de impressão adicional de motor duplo.

Outra das grandes vantagens 
que acrescentam valor e 
o ajudam a realizar mais 
trabalhos ótimos.
•  Tecnologia de cabeças de impressão 

Piezo de longa duração e drop-on-
demand. Desenhadas tendo em conta 
a durabilidade necessária na impressão 
de produção e nos ambientes de correio. 
A construção em aço inoxidável, gestão 
automática dos orifícios de impressão 
e registo automático das cabeças, 
proporcionam uma qualidade de imagem 
consistente e previsível  que já espera da 
Xerox, suportando os seus contratos de 
nível de serviço (SLAs).

•  Tintas sem água patenteadas com 
fórmula adequada à produção. Estas 
tintas de resina polimétrica produzem 
imagens vivas em papel comum, - 
offset. Produzem pontos precisos e 
bem controlados que se fi xam de forma 
instantânea na superfície do papel  e 
que não derramam mesmo em papel 
de gramagem reduzida. O desempenho 
e consistência da cor são mantidas rolo 
após rolo e mês após mês. 

•  A fi abilidade é conseguida graças 
a tecnologias de software e imagem 
patenteadas, controlos de auto-
correção em loop fechado integrados e 
automatizados e à nossa reconhecida 
liderança em serviço e suporte global. As 
cabeças e tintas da impressora CiPress™ 
,desenhadas e fabricadas pela Xerox, 
asseguram a fl exibilidade da tecnologia 
do futuro.

Especifi cações
• Motor de Impressão: Duplex em 

Motor Simples, CMYK 4 cores

• Cabeças de impressão: Xerox Piezo 
DOD

• Tintas: Xerox® sem água, resina 
polimérica, tinta

• Resolução: 600 x 400 dpi e 
600 x 600 dpi 

• Velocidade de impressão: 500 fpm 
(152 m) e 325 fpm (100 m)

• Produção: 1027 impressões 
@152 m, 667 impressões @100 m 
(1-up duplex A4)

Largura da Rede:

• 178 mm a 241 mm

• Tipos de papel: Com/sem banda de 
arrasto, couché, offset, reciclado, 
bond, jornal

• Gramagem do papel: 50 – 160 g/m2

• Servidores de Impressão: FreeFlow® 
Print Server, RIP paralelo escalável, 
IPDS, PDF, Adobe® PostScript®, 
Xerox® VIPP®

Sistemas de Produção Inkjet Xerox® CiPress™ 500 e CiPress™ 325 com 
Confi guração Duplex de um só motor

www.xerox.com
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