Xerox® Colour C75 Press

Xerox Colour C75 Press
Uma solução versátil para
um negócio mais sólido.
®

Esteja pronto para tudo –
especialmente para o sucesso..
Numa época em que os negócios são cada vez mais complexos, a
versatilidade é uma ferramenta excelente que deve ter ao seu dispor.
Quando a tem, poderá ser mais proativo e menos sujeito aos altos e baixos do seu
negócio. Pode alargar a sua base de clientes pois pode oferecer trabalhos do tipo
que estão a ser procurados - mesmo trabalhos que os clientes pretendem mudar
de um tipo para outro.

A versatilidade é também uma forma excelente de se diferenciar num
mercado já muito concorrido. A Xerox® Colour C75 Press tem grandes
capacidades de produção numa pequena dimensão. Oferece-lhe a
flexibilidade que lhe permite produzir os trabalhos de impressão mais
exigentes. É suficientemente simples para que possa gastar menos
tempo a imprimir e mais tempo a gerir o seu negócio.
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Oferece-lhe ainda mais capacidades ao mesmo tempo que reduz os custos.
Se pretende trabalhar de uma nova forma - e realizar trabalhos que
os outros não conseguem, a Xerox® Colour C75 Press é a solução
adequada de que estava à espera.

A resposta a algumas
questões essenciais.
Procura uma forma de realizar mais trabalhos de forma rentável?
Procura uma solução adequada ao seu negócio e que seja igualmente
potente e fácil de utilizar? Está a iniciar-se na impressão digital de
produção? Ou esta já é parte importante do seu negócio e pretende
simplesmente expandir as opções que pode oferecer aos seus
clientes?
Qualquer que seja a sua resposta a estas perguntas, a Xerox® Colour
C75 Press será a sua resposta a uma solução de impressão mais
eficiente e a um negócio mais sólido.

Mais - opções, eficiência, trabalhos,
oportunidade
Então, porque deve comprar a Xerox® Colour C75 Press? Porque ela
lhe oferece a si - e aos seus clientes - mais. Mais trabalhos do tipo que
tem mais procura. Maior variedade de suportes de impressão que
se transformam em aplicações finalizadas que geram grande valor.
E mais oportunidades à medida que passará a ser um parceiro para
uma grande variedade de clientes.
No caso da Xerox® Colour C75 Press, menos também significa
mais. Obtém a mais recente solução digital e menos custo numa
menor dimensão.

O peça central de uma solução mais flexível.
A Xerox® Colour C75 Press é o centro de uma solução de impressão
digital completa, desenhada para o tornar a si mais produtivo e
rentável. A solução C75 integra tudo aquilo de que precisa para
começar - e prosperar - no mercado da impressão digital.
Suportes especiais que aumentam as suas capacidades. Soluções
de workflow que agilizam os seus processos. E Serviços para
o Desenvolvimento do Negócio que o ajudam a encontrar
oportunidades e a construir um negócio mais sólido.

É fácil começar, rápido a dominar.
Mas esta não é uma solução limitada apenas a alguns. Uma das
características mais potentes é a sua facilidade de utilização, para
que todos possam tirar o máximo partido das suas tremendas
capacidades.
Tal como tudo na Xerox® Colour C75 Press, a interface de utilizador
foi desenhada tendo em conta a flexibilidade. Os utilizadores
inexperientes podem digitalizar, copiar e imprimir com facilidade.
Os veteranos do digital podem ainda utilizar as suas capacidades
para produzirem os trabalhos mais complexos com extraordinária
produtividade.

A Xerox® Colour C75 Press proporciona uma grande versatilidade
numa pequena dimensão, equilibrando a capacidade de criar um
negócio sólido com a capacidade de controlar os custos.

3

Realize mais trabalhos do que nunca.
No final do dia, se conseguir realizar trabalhos que nunca tinha feito
antes, o seu negócio estará numa posição mais sólida. A Xerox® Colour
C75 Press oferece-lhe as ferramentas para produzir trabalhos de valor elevado
que normalmente não estavam ao seu alcance. Novas funcionalidades
descentralizadas - tais como acesso direto à digitalização e contabilização e a
outras aplicações integradas, incluindo impressão móvel - aumentam as suas
capacidades e também a sua eficiência.
Digitalização e Cópia avançadas, fáceis
e flexíveis.
Digitalizar e copiar estão a tornar-se uma arte essencial do seu
workflow. A Xerox® Colour C75 Press é uma solução ideal para o
tornar, a si e aos seus trabalhos, mais versáteis. A solução Xerox® C75
oferece-lhe várias opções de digitalização e locais de saída incluindo
digitalizar para PDF, email, USB ou para um servidor – praticamente
para qualquer local com simplicidade e segurança. A digitalização
automática em duas faces com uma resolução de 600 x 600 dpi
e cópia de 76 ppm a 2400 x 2400 dpi proporciona facilmente uma
cor fantástica – a velocidades até 200 ipm. É uma verdadeira solução
de digitalização que permite inclusivamente utilizar formatos de
papel maiores, até A3, poupando-lhe o tempo e o esforço de fazer
diversas digitalizações de um único documento ou imagem de
grandes formatos.

Simplificar o negócio com os Serviços Remotos
Um conjunto de Serviços Remotos facilita a forma como fazemos
negócio, pois ambos trabalhamos para tornar o seu negócio mais
sólido. Os Serviços Remotos integram sistemas e ferramentas e
junta-os a equipas de suporte altamente treinadas para proporcionar
resolução proativa de problemas e um conhecimento subjacente das
suas necessidades. Serviços Remotos:
• Transmitir dados do equipamento para proporcionar manutenção
preventiva, prever falhas da máquina e reduzir o tempo para
resolver problemas.
• Monitorar os níveis de consumíveis (tais como tinta seca) e
reabastecê-los automaticamente, poupando tempo e assegurando
que tem aquilo de que precisa para continuar a imprimir.
• Transmitir automaticamente contagens, poupando tempo e
melhorando a exatidão.
Controle

a qualidade e poupe tempo com o
Ajuste Simples da Qualidade de Imagem (SIQA).
Os trabalhos que os seus clientes pretendem exigem um excelente
alinhamento e registo. A Xerox® Colour C75 Press oferece um
controlo excecional no alinhamento e no registo com o conjunto de
ferramentas Ajuste Simples da Qualidade de Imagem.
4

Mas essa capacidade não é conseguida à custa da simplicidade. O
SIQA proporciona um controlo automático do registo, assegurando
que os trabalhos dos seus clientes satisfazem os padrões mais
exigentes. Para além disso, o processo de correção SMILE do SIQA
permite-lhe ajustar a uniformidade da densidade, gerando cor exata
de uma margem à outra e de página para página.

Impressão Móvel Versátil
Com a Xerox® Colour C75 Press, a impressão móvel é mais
fácil do que nunca através de um conjunto de ofertas de
soluções móveis.
Estas soluções permitem-lhe imprimir facilmente a partir do
smartphone, tablet, laptop ou desktop. Permite-lhe enviar
documentos através de email ou de outras aplicações. Os
workflows de impressão são fáceis o que lhe permite imprimir
quando e onde necessita. As Soluções Xerox® Mobile Print
possuem uma proteção robusta em todos os níveis, oferecendolhe o nível de segurança e controlo de que necessita.

Distinga-se
Xerox® Confident Colour
Nalguma medida, todas as impressoras digitais Xerox® incluem
Xerox® Confident Colour – um conjunto das melhores tecnologias de
gestão de cor, desenhadas e refinadas para proporcionar cor mais
extraordinária e mais trabalhos que podem ser vendidos. Desde a
experiência em consultoria até ferramentas para o desenvolvimento
do negócio, a Xerox® Confident Colour ajuda-o a maravilhar os
clientes, produzir mais trabalhos, reduzir os custos e fazer crescer o
seu negócio.

Imagens consistentemente vivas – impressão
após impressão.
A Xerox® Colour C75 Press atinge uma qualidade de imagem
avançada que satisfaz os clientes mais exigentes através de um
conjunto inovador de opções - todas desenhadas para gerar uma
qualidade extraordinária, exata e repetida. É reconhecida pela
fantástica qualidade da cor com certificação Fogra, sendo também
licenciada pela PANTONE® em spot colour correspondendo com o
PANTONE® Matching System, PANTONE GoeTM e PANTONE PLUS.
A nossa tecnologia de tinta sólida Xerox® EA (Agregação em
Emulsão) com fusão a baixa temperatura, também contribui para
uma qualidade de imagem que agrada ao cliente. As suas pequenas
partículas consistentes que aumentam quimicamente, originam uma
ótima qualidade com menos tinta seca obtendo transições suaves e
finalização semelhante à do offset.

Gramagens elevadas e suportes de impressão
especiais, formam uma combinação vencedora.
Não há dúvida de que os suportes de gramagem elevada criam um
grande impacto em aplicações que vão desde cartões de visita até
brochuras. Com a Xerox® Colour C75 Press, obtém a mesma qualidade
de imagem excecional nos suportes de gramagens mais elevadas e
nos suportes de gramagens mais leves, permitindo-lhe ter a certeza
de que as suas impressões têm o aspecto que pretende. E quando
combina suportes de impressão especiais de gramagem elevada,
pode produzir as aplicações de elevado valor que anteriormente não
era possível.

Os suportes especiais são uma das nossas
especialidades.
Para tirar o máximo partido da excecional latitude de suportes de
impressão da Xerox® Colour C75 Press, a Xerox oferece suportes
especiais para uma grande variedade de aplicações personalizadas
tais como separadores e etiquetas, papel para aplicações fotográficas,
DocuMagnets e outros. E com os suportes de impressão especiais da
Xerox®, poderá dar vida nova às aplicações existentes ou alargar as
suas ofertas.
O nosso duplex automático em 300 g/m2 permite-nos trabalhar com
fiabilidade, não só em papel de gramagem elevada, mas também em
suportes especiais como os sintéticos Xerox® Premium Never Tear.
Adicionar conteúdo criativo e personalizado ao suporte de impressão
de gramagem elevada especial, proporciona-lhe uma combinação
imbatível que cria o tipo de aplicações de alto valor que geram o ROI
que os seus clientes esperam.
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Funções que geram versatilidade,
eficiência e qualidade
1
8

3
2
5
9
4

6

10
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1 I nterface de Utilizador: Na Interface
de Utilizador terá acesso rápido e fácil
à Digitalização, Cópia, Contabilização e
aplicações integradas tais como Mobile
Printing.
de alta capacidade para
2 Alimentador

formatos maiores: Para suportes de
impressão maiores, escolha uma ou duas
bandejas de papel robustas, cada uma com
capacidade para 2.000 folhas de papel com
ou sem revestimento.
O fiável movimento do papel evita
encravamentos. Este alimentador de
produção possui quatro ventiladores, um
sistema de rolo avançado e um sistema de
registo central.
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 3 Abastecimento
de tinta seca durante

o funcionamento: Permite tiragens mais
longas e uma melhor produtividade.
Duas unidades SMart Kit® de tinta seca
preta substituíveis, mantêm a intervenção
de reabastecimento no mínimo e a
produtividade no máximo.
Unidades SMart Kit substituíveis em
termos de Tinta Seca, rolos do tambor,
fusor e receptáculos de resíduos de toner
aumentam o tempo de produtividade até
aos níveis mais elevados de sempre.
da frente para o verso: O
4 Registo

Contact Image Sensor fornece ajustes que
permitem um registo da frente para o verso
de ±1 mm.

de imagem: resolução
5 Qualidade

de 2400 x 2400 dpi. O conjunto do
corotron com auto-limpeza oferece uma
produtividade e qualidade de imagem
melhores. A nossa Tinta Seca Xerox® EA
(Agregação em Emulsão) de fusão a baixa
temperatura, cresce de forma química e as
suas partículas pequenas e consistentes
produzem uma ótima qualidade utilizando
menos Tinta Seca.
de papel: Percurso de papel
6 Percurso

direto e simples aumenta a fiabilidade.
bandejas de papel standard:
7 Três

Juntamente com a bandeja bypass, tem
capacidade para 1.900 folhas de papel.

Um surpreendente conjunto de opções e uma versatilidade
sem paralelo, com um preço igualmente surpreendente.
Dê uma vista de olhos mais atenta, por dentro e por fora, e
verá como a Xerox® Colour C75 Press foi concebida para lhe
proporcionar um desempenho fiável, uma alimentação de
suportes excecional e uma qualidade que irá agradar aos clientes,
do princípio ao fim.
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O alimentador aceita originais
8 Scanner:

de formato A4 a A3. A digitalização duplex
automática com uma resolução de 600 x
600 dpi até 200 ipm e cópia a 2400 x 2400
dpi a uma velocidade de 76 ppm através
do Alimentador Automático Duplex.

10 Fusor
inteligente: Atribui uma dimensão

de folha dedicada ao fusor. A impressora
deteta o trabalho de forma inteligente e
as definições do fusor que não coincidem,
reduzindo os desperdícios e poupando
tempo.

redutor de curvatura
9 Módulo

inteligente: Irá obter uma produtividade
surpreendente no seu equipamento de
finalização porque este robusto redutor
de curvatura após a fusão com dois
rolos e barras assegura que as folhas
saem planas. O redutor de curvatura
“inteligente” integrado no percurso de
papel considera o lado, a cobertura de tinta
seca e a humidade, e aplica a pressão mais
adequada, de modo a garantir os trabalhos
mais planos.

11 Finalizadores
opcionais: Produza

aplicações que geram mais lucro, incluindo
papel revestido inline com um conjunto de
finalizadores opcionais, incluindo: Bandeja
de recepção offset, finalizador avançado,
finalizador profissional, Finalizador
Standard com dobragem em C/Z
opcional, Finalizador Booklet Maker com
dobragem em C/Z opcional, SquareFold®
Trimmer, Módulo 2-Knife Trimmer, GBC®
AdvancedPunch e empilhador de alta
capacidade.

de corte SquareFold: Junte-lhe
12 Módulo

o Finalizador Booklet Maker obtenha uma
maior versatilidade e produção otimizada.
Este módulo opcional permite fazer acertos
e dobragem em quadrado, obtendo
booklets e brochuras de qualidade mais
elevada.
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Versatilidade do início ao fim
A flexibilidade tem a ver com as opções. A Xerox® Colour C75 Press
proporciona-lhe todas as opções de que necessita para criar de tudo, desde
brochuras em papel couché, newsletters, apresentações, mailing direto e booklets.

Alimentadores

Empilhadores

3
1

4

2

1 Alimentador de Alta Capacidade: Tem capacidade para
2.000 folhas, numa série de gramagens
2 Alimentador de Alta Capacidade para formatos
maiores: Acrescenta capacidade, bem como dois pontos
de seleção para suportes maiores e de gramagens mais
elevadas, e aplicações de elevado valor.

3 Bandeja de Recepção Offset: Empilhador para
500 folhas.
4 Empilhador de alta capacidade*: Empilhamento
de 5.000 folhas para tiragens longas.
* Necessário módulo de interface.

À medida que os seus clientes precisem de se expandir, a Xerox® Colour C75 Press também consegue expandir-se, com configurações que
adicionam flexibilidade de aplicações e uma maior produtividade, para o ajudar a alcançar os seus objetivos.
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Opções que finalizam automaticamente
cada trabalho com clientes satisfeitos.
Finalizadores
Advanced: Ideal para encadernadores,
5 Finalizador

manuais, relatórios e apresentações básicos. Esta opção
de finalização oferece agrafamento de 50 folhas em
várias posições e perfuração com 2 ou 4 furos.
Professional: A escolha para manuais e
6 Finalizador

booklets com muitas páginas e sem revestimento, etc. Para
além das funções do Finalizador Avançado, este finalizador
inclui agrafamento na lombada com dobra central para
uma fácil criação de booklets para uma montagem fácil de
brochuras em bifólio e booklets até 60 páginas.
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6

7

®
AdvancedPunch*: Permite-lhe criar internamente
7 GBC

documentos com encadernação profissional, juntando
impressão, perfuração e separação num único passo
conveniente.

Standard e Finalizador Booklet Maker*:
8 Finalizador

Este módulo de finalização permite produzir booklets,
brochuras e mailings bifólio, assim como empilhamento,
agrafamento e perfuração. Também inclui uma bandeja
de alimentação do interposer. Pode ser conseguida
uma versatilidade ainda maior com a adição do módulo
opcional de dobragem em C e em Z, e Engenharia em Z
ligado a este finalizador.
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®
SquareFold® Trimmer Module: Melhora as
9 Xerox

capacidades do Finalizador Booklet Maker, adicionando
funções muito desejadas, tais como lombada quadrada
nas capas e acerto da face na produção de booklets.
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®
10 Módulo Xerox 2-Knife Trimmer: acerta o topo e o fundo
da folha e foi desenhado para trabalhar em conjunto com
o módulo Xerox® SquareFold® Trimmer. Esta solução inline,
produz booklets inline com mancha total de impressão e
com aspeto profissional, acertando os três lados.

* Necessário módulo de interface.

Ordenar e
separar

Agrafamento

Perfuração

Booklet

Dobragem

Dobragem
em Z

Dobragem
em C

Dobragem
em Z de
engenharia

Acertos

2-Knife
Trim

Dobragem
em quadrado

Acrescentar a finalização perfeita a qualquer ideia criativa é fácil com uma vasta gama de opções.
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Servidores de impressão que
produzem mais trabalho com um
workflow mais fácil.
Temos disponíveis vários servidores de impressão, para que encontre de
certeza um que se adapte ao seu workflow. Cada servidor de impressão coloca
na ponta dos seus dedos uma série de ferramentas de cor, capacidades de workflow,
velocidades de processamento e controlos sofisticados de gestão de cor.

Software de Workflow a cores
Cada um dos servidores foi concebido para satisfazer um conjunto específico de requisitos de aplicações e workflow.
O seu técnico Xerox irá ajudá-lo a escolher a opção mais adequada às suas necessidades.

Xerox® FreeFlow® Print Server

Xerox® Integrated Fiery®
Colour Server

Xerox® EX Print Server,
Powered by Fiery®*
* O armário é opcional

Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Suportado pelos Xerox® FreeFlow® e Xerox® EX Print Servers.

Antes

Depois

A
Gestão de transparências
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A

Antes

Depois

PANTONE 158

Destaques spot colour

O Adobe PDF Print Engine – ou APPE – é
a norma de ouro do processamento PDF,
produzindo ficheiros PDF que percorrem a sua
reprografia com um mínimo de intervenção.
Sem mais problemas de transparência. Sem
mais desafios de correspondência de cor.
Em vez disso os tempos de execução serão
mais rápidos, os resultados mais exatos e a
fidelização dos clientes aumentará.

Soluções prontas para a sua empresa e
que respondem às suas necessidades.
Ao longo de anos de parceria com empresas como a sua, ouvimos quais eram
as suas necessidades. Que é preciso simplificar a forma como são geridas as
impressoras. Que é preciso controlar o acesso e os custos. E que é preciso simplificar
a forma como as tarefas e os trabalhos são realizados.

Oferecemos também o
FreeFlow® Digital Workflow
Collection e outras soluções
de parceiros que aumentam
a produtividade do workflow,
oferecem inovação e
automatização, e também
soluções de dados variáveis
desenhadas para fazer crescer
o seu negócio - e o dos seus
clientes.

Respondemos com a Xerox® Colour C75 Press e com soluções de uma
leque de parceiros líderes da indústria. Juntos, formam uma solução
totalmente integrada que o irá diferenciar e lhe permitirá destacar-se
de novas formas. Estas são apenas algumas:

Xerox® Standard Accounting
O software Xerox® Standard Accounting (XSA) é uma função standard
que reside localmente no equipamento. Proporciona funções
superiores de contabilização que lhe permitem controlar, analisar
e limitar a utilização do equipamento por serviço tal como Cópia,
Digitalização e Impressão. Permite-lhe saber de onde vêm os seus
custos para que os possa controlar.

Fantástico desempenho em cor
A Xerox® Colour C75 Press é aquela com que pode contar para os
clientes mais criativos. Reconhecida pela sua extraordinária qualidade
de cor com certificação Fogra e também licença da PANTONE®
para correspondência de spot colour com o PANTONE Matching
System® e PANTONE PLUS. Essa garantia é especialmente
importante para os clientes que utilizam spot colours como
identificação da marca, ou para ligar visualmente uma série de
materiais, tais como colaterais, correio direto e cartões de visita.
Com a Xerox® Colour C75 Press, irá conseguir resultados
extraordinários sempre.

Xerox Secure Access Unified ID System®
Secure Access integra-se com a solução existente de cartões
de identificação de empregado, permitindo que os utilizadores
desbloqueiem o acesso às funções do sistema aproximando ou
passando o cartão. Os dados podem então ser disponibilizados para
controlo, contabilização e fins regulamentares. Equitrac® Follow-You®
permite-lhe enviar um documento para uma fila de impressão
segura e usar o cartão de identificação para aceder ao documento
para impressão em qualquer impressora de rede equipada com
Secure Access.
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Especificações da Xerox® Colour C75 Press
Resolução

Formato/Dimensões de papel

•• Impressão/Cópia: 2400 x 2400 dpi
Digitalização: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 600
•• Lineaturas: 600, 300, 200, 150 Pontos*, Trama de
200 linhas*, Ecrã estocástico*

•• Tamanho máximo do papel todas as bandejas:
SRA3/330 x 488 mm
•• Área máxima de imagem impressa: 323 x 480 mm
•• Área máxima de imagem de cópia: 297 x 432 mm
•• Tamanho mínimo de papel bandejas 1-3:
140 x 182 mm
•• Tamanho mínimo de papel no bypass: 100 x 148 mm
•• Tamanho mínimo de papel no OHCF:
B5/176 x 250 mm

Tecnologia
•• Capacidade de abastecimento em funcionamento
•• Tecnologia de registo avançada para um controlo
mais apertado
•• Perfis personalizados de registo de papel
•• Ferramentas para Ajuste Simples da Qualidade de
Imagem (SIQA)
•• Tinta seca Xerox® EA de fusão a baixa temperatura
•• Unidades SMart Kit® substituíveis para Tinta Seca,
tambor, fusor, receptáculo de resíduos, agrafos
•• Redutor de curvatura ativo para suportes de
gramagens elevadas

Credenciais de cor/artes gráficas
selecionadas
•• Certificação Fogra, PANTONE Matching System®,
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print
Engine*

Scanner Integrado
•• Scanner a cores
•• Digitalização duplex numa só passagem
•• Digitaliza para várias opções de saída
•• Capacidade para 250 folhas
•• Até 200 ipm (a cores e a preto e branco)
•• Originais até A3 em gramagens desde 38 g/m2 até
200 g/m2
•• Alimentador de documentos automático duplex
(DADF)

Produtividade/Velocidades de
impressão
•• Ciclo de trabalho: 300.000
•• A4
–– 76 ppm (64 – 176 g/m2 sem revestimento)
–– 51 ppm (177 – 256 g/m2 sem revestimento)
(106 – 176 g/m2 com revestimento)
–– 35 ppm (257 – 300 g/m2 sem revestimento)
(177 – 300 g/m2 com revestimento)
•• A3
–– 39 ppm (64 – 176 g/m2 sem revestimento)
–– 25 ppm (177 – 256 g/m2 sem revestimento)
(106 – 176 g/m2 com revestimento)
–– 17 ppm (257 – 300 g/m2 sem revestimento)
(177 – 300 g/m2 com revestimento)
•• SRA3
–– 35 ppm (64 – 176 g/m2 sem revestimento)
–– 22 ppm (177 – 256 g/m2 sem revestimento)
(106 – 176 g/m2 com revestimento)
–– 15 ppm (257 – 300 g/m2 sem revestimento)
(177 – 300 g/m2 com revestimento)

Flexibilidade/Gramagens de papel
•• Bandejas internas 1-3: 550 folhas cada, 64-220 g/m2
sem revestimento; 106-220 g/m2 com revestimento
•• Bandeja Bypass: 250 folhas, 64-300 g/m2 sem
revestimento; 106-300 g/m2 com revestimento
•• Papel com revestimento, gramagens elevadas,
transparências, DocuMagnet, etiquetas, separadores;
todas as bandejas permitem utilizar papel com
revestimento

Capacidade e Alimentação de Papel
•• 1900 folhas até SRA3 standard através das três
bandejas internas e da bandeja bypass
•• Capacidade máxima de papel: 5.900 folhas
SRA3 através das bandejas standard e dos dois
alimentadores de alta capacidade para grandes
formatos (opcional)
•• Duplex automático em papel de 300 g/m2 com e
sem revestimento (recomendado Alimentador de
Alta Capacidade para Formatos Maiores)

Opções
•• Alimentador de Alta Capacidade
–– A4
–– 2000 folhas até 220 g/ m2
•• Alimentador de grandes formatos de alta
capacidade
–– 64 – 300 g/m2 sem revestimento
–– 106 – 300 g/m2 com revestimento
–– B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
–– Módulo de uma ou duas bandejas: 2.000 folhas
ou 4.000 folhas
–– Aceita suporte de impressão pequeno incluindo
2-OHCF
•• Bandeja de recepção offset
–– Empilhamento para 500 folhas
•• Finalizador avançado
–– Bandeja superior para 500 folhas
–– Bandeja do empilhador para 3.000 folhas
–– Agrafamento em várias posições, em papel com
e sem revestimento, até 50 folhas
–– Perfuração
•• Finalizador profissional
–– Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do
empilhador para 1.500 folhas
–– Agrafamento, com e sem revestimento, até 50
folhas, perfuração
–– Bifólio, booklet maker agrafa na lombada até 15
folhas sem revestimento, 7 folhas de 106 – 176
g/m2 com revestimento, 5 folhas de 177 – 220
g/m2 com revestimento
•• GBC® AdvancedPunch
–– Configurações de perfuração disponíveis em A4
•• Finalizador Standard
–– Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do
empilhador para 3.000 folhas
–– Perfuração e agrafamento em várias posições
–– Agrafamento, com e sem revestimento, até 100
folhas
–– Interposer com capacidade para 200 folhas préimpressas e full bleed
–– Módulo de dobragem opcional para dobragem
em C e em Z
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•• Finalizador Booklet Maker
–– Todas as funcionalidades do Finalizador
Standard
–– Booklets com revestimento/sem revestimento
bi-fólio ou booklets com agrafamento na
lombada
–– Até 25 folhas (booklet de 100 páginas)
–– Módulo de dobragem opcional para dobragem
em C e em Z
• Módulo SquareFold® Trimmer
–– Dobragem em quadrado até 25 folhas
–– Apara a face entre 2 e 20 mm em intervalos de
0,1 mm
–– Gramagens de papel 64-300 g/ m2 com
revestimento e sem revestimento
•• Módulo 2-Knife Trimmer
–– Acerta com precisão o topo e fundo de um
máximo de 25 folhas/100 páginas
–– Acerta entre 2 – 35 mm por rebordo com corte
simétrico ou assimétrico
–– Gramagens do suporte de impressão:
64 – 300 g/m2 com e sem revestimento
•• Empilhador de alta capacidade
–– Bandeja superior para 500 folhas
–– 102 x 142 mm a SRA3
–– Bandeja principal para 5.000 folhas
–– 182 x 257 mm a SRA3
•• Agrafador de conveniência
–– Agrafe até 50 folhas de suportes de 90 g/ m2
•• Kit de Interface Externo
–– O kit de interface externo permite a ligação
de dispositivos externos, como auditrons ou
dispositivos de operação com moedas. Este
funcionará nos modos de cópia e impressão.

Standard
•• Xerox® Standard Accounting (XSA), Scan to Email,
Data Security Kit

Outras opções
•• Network Accounting Kit, USB, Common Access
Card
•• Impressão Mobile/Tablet/Smartphone

Escolha de Servidores de Impressão
•• Xerox® FreeFlow® Print Server
•• Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®
•• Xerox® Integrated Fiery® Colour Server

Requisitos eléctricos
•• Impressora: 200 - 240 VAC/50/60 Hz
•• Opções: 100 - 240 VCA 50/60 Hz

Dimensões da Impressora
•• Altura: 1.372 mm
•• Largura: 1.714 mm
•• Profundidade: 777 mm
* Depende do servidor de impressão

Xerox® Colour C75 Press
está certificada por Fogra

