IMPRESSORA XEROX ® PRIMELINK ®
A impressora colorida de produção básica
nº 1* no mundo ficou ainda melhor.

C9065 E C9070

*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q2 2019, em remessas de unidades no segmento de produção leve colorida.

Impressora Xerox® PrimeLink ® C9065 e C9070
A Xerox® PrimeLink ® C9065/C9070 oferece os recursos mais adaptáveis no mercado.
Da qualidade de imagem superior e flexibilidade de materiais incomparáveis ao
acabamento, automação e segurança de nível profissional, ela eleva o nível básico
a um nível superior.
SERVIR E PROTEGER
A PrimeLink aplica uma abordagem estratégica
à segurança para manter sua rede e seus projetos a
salvo de olhares indiscretos. Interrompa atividades
suspeitas assim que surgirem, com nossa abordagem
abrangente de segurança:
• Camadas múltiplas de proteção que incluem

criptografia de dados, controles de acesso,
sobregravação de disco e certificações da indústria.
• O Registro de Auditoria garante o rastreamento dos

principais eventos dos operadores. Esses registros são
imperativos para os administradores/operadores
principais usarem na solução de problemas,
otimização de recursos e auditorias de segurança.

MELHORE SUA IMAGEM

T R A B A L H E D E M O D O M A I S FÁC I L

Faixa de preço de nível básico não deve significar

E INTELIGENTE

qualidade de imagem de nível básico. Com a PrimeLink,

Prazos iminentes são a norma. Agora, não há motivo

para liberação até que você esteja pronto para

você pode sempre oferecer resultados impressionantes

para colocá-los em risco. A adição de uma PrimeLink

coletá-los.

em todos os trabalhos.

ao seu parque de impressão permite que você melhore

Tudo começa com a resolução: 2400 x 2400 dpi significa
que você obtém excelentes detalhes de linhas finas e de

sua produtividade de uma forma que nem pensaria ser
possível.

texto com imagens nítidas e transições suaves de cores –

Projetada para promover multitarefas e colaboração,

a velocidades de até 70 ppm! Os servidores EFI com

é personalizável para se adequar ao seu estilo de

tecnologias PANTONE incorporadas, como PANTONE
®

®

trabalho. O Servidor de Cores Integrado Xerox ® é

GOE e PANTONE® PLUS, garantem que as cores

oferecido por padrão. Ou você pode escolher um dos

desejadas sejam as cores obtidas.

três servidores EFI opcionais para mais recursos e mais

Com uma combinação de toner Xerox Emulsion
®

Aggregation (EA) com tecnologia de derretimento
ultrabaixo, registro de +/- 1,5 mm da frente para trás

volume. Tudo o que você tem a fazer é selecionar o que

digitalização para e-mail.
AC ABAMENTO FORTE
A PrimeLink oferece uma ampla variedade de materiais
e opções de acabamento que são os melhores da
categoria e sem paralelo para um dispositivo básico.
Imprima em papéis especiais e papéis de alta
gramatura até 350 g/m². Imprima até 660 mm

você obtém qualidade consistente da primeira

Gallery. Com aplicativos que se conectam aos

à última impressão.

principais aplicativos, incluindo Box ®, Microsoft ®
OneDrive ®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office

(26 pol.) com o recurso de Folha Extralonga (XLS) até
220 g/m². E imprima tiragens longas sem reabastecer
a bandeja de papel usando opções de alimentação
de alto volume.

365™, você pode imprimir e digitalizar diretamente

As opções de acabamento são de nível profissional,

de e para a nuvem, simplificar fluxos de trabalho

fáceis de navegar e quase infinitas. Aproveite as

e automatizar tarefas complexas.

opções que variam de livretos cortados com sangria

Além disso, a conectividade móvel integrada com
o @PrintByXerox permite que sua equipe permaneça
produtiva quando estiver em movimento. Com esse
recurso, a PrimeLink pode aceitar com segurança
envios de impressão de qualquer dispositivo habilitado
para e-mail – sem a necessidade de um software extra.
Isso tudo com o toque de um botão. Aceite mais

* I dealliance, Fogra e Adobe PDF Print
Engine obtidas com o servidor EFI opcional

para PDFs e pastas, assim como criptografia para

de automação e precisão de cores que você precisa.
A impressora também tem acesso ao Xerox App

EM QUALIDADE DE IMAGEM*

• A Digitalização Protegida inclui proteção por senha

melhor se ajusta às aplicações do seu negócio e o nível

e Ajuste de qualidade de imagem simples (SIQA),

CERTIFICAÇÕES DO SETOR

• A Impressão Protegida retém os documentos

propostas e a Xerox ® PrimeLink C9065/C9070 ajudará
você a dar conta do trabalho.

total a perfuração, vincos e dobras.
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Impressora Xerox ® PrimeLink ® C9065/C9070

1 A limentador de alta capacidade
superdimensionado de duas bandejas:
Adiciona 4.000 folhas nos tamanhos de 4 x 6 pol./
100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (até
350 g/m²). Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm por meio
da Bandeja 5 (até 220 g/m²).
2 R ecurso de folha extralonga (XLS): Imprima faixas,
sobrecapas de livros, calendários e outras aplicações
até 660 mm (26 pol.) de comprimento e até 220 g/m²
por meio da Bandeja 5 (Manual).
3 P ainel de controle: Uma interface de usuário
intuitiva simplifica o acesso às funções gerais
de impressão, cópia, digitalização e fax, servidor
de cores integrado, aplicativos úteis da Xerox App
Gallery, controles de cores, recursos de segurança
e muito mais.
4 S canner integrado: Alimentador Automático de
Originais de Frente e Verso de Única Passagem
digitaliza até 270 impressões por minuto; 600 pontos
por polegada em cores até 11 x 17/A3. Digitalize para
uma variedade de opções de saída: área de trabalho,
USB, caixa postal, FTP, SFTP, SMB e digitalização
multidestino de fluxo de trabalho.
5 Impressora Xerox ® PrimeLink C9065/C9070:
Imprime, copia, digitaliza e envia faxes, ao mesmo
tempo em que oferece uma impressionante qualidade
de imagem colorida, com alta produtividade de
65 ppm em cores e 70 ppm em preto e branco
(C9065) ou 70 ppm em cores e 75 ppm em preto
e branco (C9070).
6 C inco bandejas internas (Padrão): Inclui uma
bandeja 12 x 18 pol./SRA3 e Bandeja 5 (Manual)
gramatura máxima até 350 g/m² e tamanho de
folha até 26 pol./660 mm.
7 M ódulo eliminador de curvatura da interface
Xerox ®: A unidade de resfriamento e eliminação de
curvatura do papel em linha melhora o rendimento e
a eficiência, conectando os módulos de acabamento
Production Ready e garantindo folhas planas para
proporcionar confiabilidade e velocidade.

8 M ódulo de Inserção Xerox: Insere materiais
pré-impressos ou em branco em documentos
impressos com uma bandeja com capacidade
para 250 folhas, tamanhos de folha até 13 x 19,2 pol.
(330 x 488 mm) e 350 g/m².
9 G BC® AdvancedPunch Pro™: Permite que você crie
documentos encadernados na sua própria empresa
combinando impressão, perfuração e alceamento
em uma etapa conveniente. Escolha a perfuração
que atenda às suas necessidades.
10 A
 parador dupla face e de pregas Xerox ®:
Apara de 6 a 25 mm do cabeçalho e rodapé das
impressões ou livretos para produzir uma borda
e lombada de pregas uniformes. Disponível nos
Módulos de Acabamento Production Ready.
11 D
 obrador em C/Z Xerox ®: Produz dobra em Z,
dobra em C e dobra em Z de desenho técnico.
12 C riador de livretos do módulo de acabamento
Xerox ® Production Ready: Confere consistência
e alta qualidade a conjuntos grampeados de
pequenos ou grandes documentos com grampeador
de comprimento variável, opção de grampeamento
único ou duplo e capacidade para 100 folhas. Além
disso, cria livretos grampeados até 30 folhas ou
120 páginas impostas (sem revestimento) ou
15 folhas ou 60 páginas impostas (revestidas).
13 M
 ódulo aparador Xerox ® SquareFold ®: Aumenta
a potência do Módulo de acabamento Production
Ready com dobras quadradas de folhas de rosto
e aparagem do corte dianteiro na produção de
livretos.
O P Ç Õ E S A D I C I O N A I S D E A L I M E N TA Ç Ã O
E AC ABAMENTO NÃO ILUSTR ADAS

Adiciona 2.000 folhas nos tamanhos de 4 x 6 pol./
100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (até
350 g/m²). Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm por meio
da Bandeja 5 (até 220 g/m²).
• Bandeja coletora de deslocamento — empilhamento

de 500 folhas.
• Módulo de acabamento Xerox ® Business Ready – uma

opção mais leve para acabamento e empilhamento
com grampeamento de até 50 folhas não
revestidas/15 revestidas.
• Módulo de acabamento com criador de livretos Xerox ®

Business Ready – fornece capacidade de criação de
livretos.
• Módulo de acabamento Production Ready Xerox ® –

produz acabamento e empilhamento de alta
qualidade com uma bandeja superior para 500 folhas
e uma bandeja do empilhador para 3.000 folhas
e eliminador de curvatura bidirecional integrado.
• Módulo de acabamento Xerox ® Production Ready

Plus – fornece a mesma função que o Módulo de
acabamento Production Ready. Usado para a conexão
de opções de acabamento de terceiros.
• Perfurador básico Xerox ® – uma opção para

perfuração 2/3, 2/4 e Sueca de quatro furos no Módulo
de acabamento e Criador de livretos Production Ready.
• Criador de Livretos Plockmatic Pro 50/35 – livretos

com produção da mais alta qualidade até 200 páginas
(até 50 folhas). Aparagem de faces, dobra quadrada,
rotação de prega e apara de sangramento.
• Grampeador de conveniência — Grampeia até

50 folhas de material de 20 lb./80 g/m².
• Módulo de encadernação por fita Xerox ® – combina

• Alimentador de alta capacidade Xerox ® de uma

bandeja – suporta 2.000 folhas de papel de 8,5 x
11 pol. (A4), 64–220 g/m2.
• Guia de alimentação de banner – uma opção para

a Bandeja 5 (Manual)/MSI/OHCF que aumenta
a confiabilidade ao alimentar material XLS ou 350 g/m².
• Alimentador de Alta Capacidade Superdimensionado

de Uma Bandeja com Gabinete de Armazenamento —

a encadernação por fita térmica em linha com a
velocidade, valor e conveniência da impressão de
produção. Funciona com o Módulo de acabamento
Xerox®. Production Ready Plus.
• G BC® eWire™ – combina impressão, perfuração,

alceamento e encadernação com duplo anel em um
processo integrado Funciona em linha com o GBC®
AdvancedPunch™ Pro e o Módulo de acabamento
Xerox® Production Ready Plus.

APLICAÇÕES COM ACABAMENTO
Classificar e
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Impressora Xerox ® PrimeLink ® C9065 e C9070
ESPECIFIC AÇÕES
DO DISPOSIT IVO

PRIMELINK C9065

V E L O C I DA D E S D E 1 FAC E

Em cores

Preto e branco

Em cores

Preto e branco

8,5 x 11 pol. / A4

Até 65 ppm

Até 70 ppm

Até 70 ppm

Até 75 ppm

11 x 17 pol. / A3

Até 33 ppm

Até 35 ppm

Até 35 ppm

Até 37 ppm

12 x 18 pol. / SRA3

Até 29 ppm

Até 30 ppm

Até 30 ppm

Até 33 ppm

VELOCIDADES DE FRENTE
E V E R S O A U T O M ÁT I C O

Em cores

Preto e branco

Em cores

Preto e branco

8,5 x 11 pol. / A4

Até 65 ppm 2 lados
32 folhas por minuto

Até 70 ppm 2 lados
35 folhas por minuto

Até 70 ppm 2 lados
35 folhas por minuto

Até 75 ppm 2 lados
37 folhas por minuto

11 x 17 pol. / A3

Até 32 ppm 2 lados
16 folhas por minuto

Até 35 ppm 2 lados
17 folhas por minuto

Até 35 ppm 2 lados
17 folhas por minuto

Até 37 ppm 2 lados
18 folhas por minuto

Dimensões da Impressora

Altura: 54,8 pol./1.391,5 mm; Largura: 62 pol./1.574 mm; Profundidade: 31 pol./787 mm

Ciclo de funcionamento mensal

Até 300.000 páginas (capacidade máxima de volume esperada em um mês, não se espera que seja mantida regularmente)

Volume Mensal Médio de Impressões
(AMPV)

de 10.000 a 60.000 páginas por mês

Flexibilidade de Papéis/Gramaturas

Capacidade Padrão de Papel: 3.260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1.140 folhas, Bandeja 5 (Manual): 250 folhas)
Capacidade Máxima de Papel: 7.260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1.140 folhas Bandeja de Alta Capacidade Superdimensionada 1 e 2: 4.000 folhas)
Tamanhos: Bandeja 1: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. / A5 a SRA3; Bandeja 2: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. / A5 a A3; Bandeja 3: 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / B5, A4;
Bandeja 4: 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / B5, A4

Qualidade de Imagem	Tecnologia
de impressão
Telas de linha
Registro

Recursos de impressão

PRIMELINK C9070

Qualidade de imagem incomparável com resolução de 2400 x 2400 dpi com VCSEL ROS e EA Eco com toner de tecnologia de fusão com temperatura ultrabaixa para um acabamento suave semelhante a offset
Tela de 150/200/300/600 pontos, tela de 200 linhas, texto e gráficos estocásticos e aprimorados

• Tecnologia de registro avançada para controle mais preciso
• Ajuste de Qualidade de Imagem Simples (SIQA) para redução da inclinação, registro e uniformidade de densidade (disponível em todas as configurações)
• +/- 1,5 mm. A variação ocorrerá com base no tamanho do papel, bandeja, etc.
• Impressão, cópia, envio de fax, digitalização, incluindo

• Tamanho de folha XLS (Bandeja 5 e AACS pela Bandeja 5) que suporta até 220 g/m²
• Até 350 g/m² (Bandeja 5 e AACS somente),

Digitalizar para PC, USB ou E-mail e impressão móvel

• A ampla faixa de materiais permite que você imprima tudo, desde cartões postais

frente e verso automático até 256 g/m² (Bandeja Manual e AACS)

até pôsteres, ambos em material revestido e sem revestimento, até 350 g/m²

• Unidades substituíveis Xerox® para toners, fotorreceptor de imagens, fusor, Corotron de carga,

• A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite que você se conecte a soluções

recipiente de resíduos, grampos

de software de terceiros

• Configuração para papel personalizado e catálogo de papéis
• Recurso de carregamento de papel e toner durante a tiragem

• As opções de acabamento em linha oferecem um retoque profissional com impressão
de banners, grampeamento, perfuração, dobra e criação de livretos para apresentações,
folhetos, relatórios e boletins informativos

• Sinta-se protegido com as funções de segurança integradas como filtro de IP, sobregravação
de imagem, impressão protegida, digitalizar para e-mail criptografado, autenticação e suporte
IPv6

• Recursos opcionais: Kit de ativação de cartão de acesso
comum , Opções de contabilidade, Dispositivo de interface externa

Servidores

Padrão
• Servidor de Cores Integrado Xerox®

Opcional
• Servidor de impressão Xerox® EX-c C9065/C9070 com tecnologia da Fiery ®
• Servidor de impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery ®
• Servidor de impressão Xerox® EX C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery ®

Scanner integrado

• Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem
• Scanner em cores e preto e branco
• Digitalização para PDF com texto pesquisável, PDF/A, visualização em miniatura,

• Até 270 ipm (em cores, até 200 g/m²)
• Até 270 ipm (em preto e branco, até 200 g/m²)
• Originais até 11 x 17 pol. (A3) em gramaturas de 38 g/m²

XPS ®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG

• Capacidade para 250 folhas

(bond 16 lb.) a 200 g/m² (bond 53 lb.)

Alimentação opcional

Alimentador de Alta Capacidade (AAC) opcional: 2.000 folhas; 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4);
bond 16 lb. a capa 60 lb. / 64 a 220 g/m² (sem revestimento e revestido)
Alimentador de alta capacidade superdimensionado (AACS) opcional: AACS de uma bandeja: 2.000 folhas mais Gabinete de armazenamento; Bandeja 6: 3,9 x 5,8 pol. /100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm
(até 350 g/m²) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m²).
AACS de duas bandejas: 4.000 folhas; AACS: Bandeja 6 e 7: 3,9 x 5,8 pol./100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol./ 330 x 488 mm (até 350 g/m²) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m²).

Acabamento opcional

Módulo de Acabamento Business Ready: Bandeja superior de impressão de deslocamento: 500 folhas 8,5 x 11 pol. / A4 não grampeadas. Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não
grampeadas ou 100 conjuntos (grampo duplo ou de 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (grampo de posição única) 8,5 x 11 pol. / A4. Tamanhos: Empilhamento; 4 x 6 pol. a 12 x 19,2 pol. /
A6 a SRA3, Grampeamento; 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. / B5 a A3. Outros; 5,5 x 8,5 pol. / A5 saída para bandeja superior; perfuração e deslocamento. Gramaturas do papel: Bandeja superior bond 16 lb. a capa
130 lb. / 60 a 350 g/m² (revestido e sem revestimento). Bandeja empilhadora bond 16 lb. a capa 96 lb. / 60 a 256 g/m² (revestido e sem revestimento).
Módulo de Acabamento Business Ready com Criador de Livretos: Bandeja superior de impressão de deslocamento: 500 folhas 8,5 x 11 pol. / A4 não grampeadas. Bandeja de grampeamento
e empilhamento: 1.500 folhas não grampeadas ou 200 conjuntos (grampeamento de posição única, duplo ou de 4 posições) ou 100 conjuntos grampeados de 11 x 17 pol. / A3 / SRA3. 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol.,
A3 ou 200 jogos (grampo de posição única) 8,5 x 11 pol. / A4. Tamanhos: Empilhamento; 4 x 6 pol. a 12 x 19,2 pol. / A6 a SRA3. Grampeamento; 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. / B5 a A3.
Outros; 5,5 x 8,5 pol. / A5 saída para bandeja superior; perfuração e deslocamento. Gramaturas do papel: Bandeja superior bond 16 lb. a capa 130 lb. / 60 a 350 g/m² (revestido e sem revestimento),
Bandeja empilhadora bond 16 lb. a capa 96 lb. / 60 a 256 g/m² (revestido e sem revestimento). Criador de livretos bond 16 lb. a capa 96 lb. / 60 a 256 g/m² (sem revestimento, 106 a 220 g/m² (revestido)).
Criador de livretos com grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 117 a 220 g/m² revestidas).
Módulo de Acabamento Production Ready (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Tamanho do livreto: 100 folhas (90 g/m²) sem revestimento, 35 folhas (90 g/m²) revestidas. Tamanho
do papel: 7,2 x 5,7 pol./182 x 146 mm a 11,7 x 17 pol./297 x 432 mm. Gramatura máxima: 350 g/m². Opções: Perfurador, Módulo de inserção ou Dobrador C/Z. Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior
para 500 folhas, bandeja de empilhamento para até 3.000 folhas de 5,83 x 5,75 pol./148 x 146 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm.
Módulo de Acabamento Production Ready Plus (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Oferece a mesma função do Módulo de acabamento Production Ready, com uma bandeja
superior para 500 folhas e uma bandeja do empilhador para 2.000 folhas. Usado para a conexão de opções de acabamento de terceiros. Inclui Módulo de interface de acabamento do Parceiro PFIM.
Módulo de Acabamento Production Ready com Criador de Livretos (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Tamanho do livreto: 7,17 x 7,17 pol./182 x 182 mm a 13 x 19,2 pol./330 x
488 mm até 256 g/m². Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 2.000 folhas, bandeja para grampeamento na lombada de livretos (até 120 páginas, 30 folhas/90 g/m² sem
revestimento, 15 folhas/106 g/m² revestidas).
Bandeja coletora de deslocamento: Empilhamento de 500 folhas.
Módulo Aparador Xerox® SquareFold®: Apara de corte dianteiro: 120 páginas (30 folhas). Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready, Criador de Livretos, Vinco e Aparador de Dois Lados.
Dobrador em C/Z Xerox®: Tamanho da folha: 8,5 x 11 pol. (A4). Tamanho da Folha para Meia Dobra em Z: Papéis maiores que reduzem para 8,5 x 11 pol. (A4). Faixa de gramaturas: 64 - 90 g/m².
Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready, Criador de Livretos.
Módulo de inserção Xerox®: Capacidade: 250 folhas. Recursos: Aparagem, perfuração, dobra, grampeamento, empilhamento. Tamanho do papel: 7,2 x 5,8 pol. (182 x 148 mm) a 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm).
Gramatura máxima: 350 g/m². Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready.
Aparador dupla face/de prega Xerox®: Alcance da apara: 0,236 pol. (6 mm) a 0,985 pol. (25 mm). Tamanho do papel: 7,7 x 8,3 pol./194 x 210 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm.
Gramatura máxima: 350 g/m². Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready e Criador de Livretos. Unidade de Buffer: Até cinco pregas personalizáveis de tipo montanha ou vale por folha.
Criador de livretos Plockmatic Pro 50/35: Capacidade do Livreto: 200 páginas (50 folhas). Recursos: Aparagem de faces, dobra quadrada, rotação de prega e apara de sangramento.
Tamanho do papel: Até 12,6 x 9 pol. (320 x 228,6 mm). Gramatura máxima: 300 g/m². Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready Plus.
Para mais opções de acabamento, consulte o Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO.

Xerox App Gallery

Acesse xerox.com/AppGallery para saber como você pode expandir os recursos da PrimeLink C9065/C9070 e trabalhar de novas maneiras com aplicativos dedicados para negócios, educação, saúde e muito
mais.

As configurações variam por localidade geográfica.

Para mais informações, acesse https://www.xerox.com/pt-br/solucao-impressao-digital/
insights/impressora-profissional-colorida.
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