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Sistema Multifuncional a cores
Cor com impacto, grandes economias

Todas as empresas de
sucesso necessitam de
reduzir custos onde podem,
ao mesmo tempo que
continuam a proporcionar
as ferramentas necessárias
para se manterem à frente
da concorrência. O ideal seria
que a tecnologia escolhida o
ajudasse a promover a sua
empresa ao mesmo tempo
que oferecesse um significativo
retorno do investimento.
Necessita de uma solução
completa que o ajude a resolver
problemas, gerando eficiências
como nunca imaginou. Trata-se
de ajudar o seu trabalho a
distinguir-se do da concorrência,
utilizando impressão a cores de
baixo custo que valoriza os seus
esforços de sustentabilidade.
A Impressora Multifuncional
a Cores Xerox® ColorQube®
9303 assenta na Tecnologia
Xerox® ConnectKey®. Problemas
resolvidos.

Cor que atrai a atenção, por menos.
Para ser bem sucedido, o seu trabalho precisa de impressionar. É por isso que
a impressão a cores é fundamental – para que a sua empresa seja claramente
superior, não só na perspectiva dos seus atuais clientes, mas também daqueles que
espera vir a conquistar. Permita que a sua empresa trabalhe de forma mais eficiente,
ao mesmo tempo que imprime documentos a cores impressionantes com uma
incrível redução de custos.
Cor que conta
A Xerox® ColorQube® 9303 permite que os
documentos que saem do seu escritório sejam
notados através das cores vivas e brilhantes.
• Faça com cada documento se destaque
dos demais. Ao contrário das impressoras
laser, o processo de impressão com tinta
sólida preenche todos os espaços para criar
uma nova superfície de superior qualidade
de impressão – mesmo em papel mais
económico ou em papel reciclado.
• Velocidades de impressão flexíveis.
Escolha a combinação perfeita de
velocidade, economia e qualidade de
imagem para qualquer trabalho – desde
rascunhos até fotografias e material de
marketing.

Plano Híbrido de Cores
Se gosta da simplicidade da faturação
“metered”, tire partido da cor de elevado
impacto utilizando o Plano Híbrido de Cores.
Este classifica os documentos com base na
real quantidade de cor usada – deixe de
pagar o preço de cor total quando se trata de
documentos com pouca cor!

Distribuição de cor em documentos típicos
do escritório
Os documentos a cores do escritório podem
ser classificados pela quantidade de cor
utilizada. De acordo com um estudo realizado
pela Xerox, os documentos a cores num
escritório típico dividem-se do seguinte modo

Os três escalões do Plano Híbrido de Cores:
• Preto + Cor Útil. Faturação ao preço apenas
da cor preta.
• Cor quotidiana. Faturada a uma fração do
custo da cor integral.
• Cor expressiva. Faturação à atual taxa de
mercado para cor.

30%

Cor Útil

40%
30%

Cor Quotidiana

Cor Expressiva

• Permissões de utilizador Limitam o acesso
a funções de impressão por utilizador, por
grupo, por hora do dia e por aplicação.
Por exemplo, permita que os trabalhos de
impressão a cores apenas sejam realizados
durante certas horas do dia, ou que os
e-mails sejam sempre impressos a preto
e branco.
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Facilidade de utilização que é verdadeiramente fácil.
O seu escritório, simplificado. Experimente a conveniência e facilidade de
utilização sem igual, ao mesmo tempo que trabalha mais rapidamente com funções
e capacidades que simplificam a forma como realiza as tarefas diárias no escritório.

• Monitorização e gestão remotas.
O Painel de Controlo remoto permite-lhe
trabalhar com a interface de utilizador da
Xerox® ColorQube® 9303 a partir de qualquer
estação de trabalho existente no escritório
tal como se estivesse frente ao equipamento.
Treinar utilizadores remotamente e
configurar as definições do equipamento com
a tranquilidade de que a segurança integrada
apenas permite uma única operação
autorizada de cada vez para evitar vários
procedimentos remotos.
• Digitalização com um só toque. Utilize a
"Digitalização Com Um Só Toque" para criar
um botão de digitalização dedicado e fácil de
localizar, diretamente no ecrã tátil. Atribua ao
botão de "Digitalização Com Um Só Toque"
o seu próprio workflow de digitalização
para uma rápida distribuição e arquivo de
documentos.
• Úteis funcionalidades diretas. Vídeos de
ajuda integrados e suporte online a partir
da IU ou do driver, permitem uma resolução
rápida dos problemas diretamente a partir do
painel frontal.
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• Comodidade direta. Digitalize para e
imprima de qualquer dispositivo de memória
USB, permitindo uma maior portabilidade.
• Operações fiáveis. Um percurso de papel
simples e um mínimo de peças móveis,
permitem que a ColorQube 9303 se
mantenha a funcionar mesmo nos ambientes
mais exigentes. Tem até capacidade
para diagnosticar potenciais problemas e
solucioná-los antecipadamente, reduzindo as
chamadas de manutenção e assistência.

• Certificado pela Mopria™. A certificação
Mopria simplifica a experiência de
impressão móvel a partir de tablets e
smartphones para vários equipamentos de
impressão, incluindo a ColorQube 9303.

• Faturação fácil e rigorosa. A ColorQube
9303 liga-se à rede para submeter
automaticamente as leituras e encomendar
automaticamente os consumíveis.
• Apple® AirPrint. Imprima mensagens de
email, fotos e documentos importantes
do escritório, diretamente a partir do seu
iPhone® Apple ou iPad® sem necessidade
de instalar drivers nem de utilizar cabos
para se ligar. Com o AirPrint, o seu iPhone ou
iPad localizam automaticamente e ligam-se
ao equipamento ColorQube 9303 compatível
com AirPrint utilizando a rede Wi-Fi do
escritório.

Abastecimento fácil da tinta.
 ada stick de tinta de cor tem um
C
formato exclusivo para abastecimento
simples. Além disso, a tinta pode ser
acrescentada em qualquer momento
– mesmo que o equipamento esteja
a funcionar.

Segurança abrangente para completa proteção
dos dados.
É importante para o sucesso da sua empresa que a informação sensível
esteja protegida. Foi por isso que implementámos o conjunto mais completo de
funções, tecnologias e soluções de líderes da indústria em segurança, que reduzem
o risco protegendo pontos de acesso vulneráveis e informação crítica do negócio.
• Proteger a informação confidencial.
Salvaguarde todos os dados sensíveis
usando ficheiros PDF encriptados para
digitalização; encriptação completa do disco
rígido, conformidade com o padrão 256-bit
AES FIPS 140-2; Sobreposição da Imagem
em Disco com processo de 3 passagens que
assegura a total eliminação dos fragmentos
de dados.
• Prevenir o acesso não autorizado. Previna
o acesso não autorizado ao equipamento
usando autenticação de rede com ou sem a
cómoda autenticação através de leitores de
cartões Magstripe, cartões de proximidade
e cartões Smart (CAC/PIV/.Net), permissões
de utilizador Xerox® baseadas no cargo e
início de sessão e Filtro IP a nível de funções.
• Gestão proativa das ameaças Monitoriza
todas as novas vulnerabilidades,
proporcionando patches quando necessário
e assegurando que o equipamento se
mantém atualizado e os dados seguros.
Para além disso, pode receber atualizações
imediatas via RSS e manter-se informado
acendo a www.xerox.com/security.

• Mantenha-se em conformidade com
os regulamentos. A Xerox® ColorQube®
9303 é compatível com as mais recentes
normas de segurança de todos os mercados
incluindo governo, financeiro e cuidados
de saúde. Estes incluem Common Criteria,
HIPAA, Data Protection Act, COBIT e
outros. Estes dispositivos podem estar
em conformidade com qualquer padrão,
possuindo controlos disponíveis que
satisfazem as suas necessidades.
• Consiga uma total visibilidade. Evite o
roubo de IP e assegure a não rejeição pois
terá uma total visibilidade do dispositivo
e da rede. Com gestão da política de
segurança e supervisão de toda a atividade
no equipamento usando o Audit Log, saberá
quem acedeu ao quê e quando.

Parcerias Poderosas.
A ColorQube 9303 inclui tecnologia
McAfee® integrada, o que resulta
na primeira linha de impressoras
multifuncionais da indústria que se
protegem a si próprias de potenciais
ameaças externas. A tecnologia da
McAfee garante que apenas ficheiros de
sistema seguros e previamente aprovados
são executados nos nossos dispositivos,
reduzindo a necessidade de atualizar
manualmente níveis de software face a
novas ameaças à segurança. A integração
sem problemas com o conjunto de
ferramentas Xerox® Managed Print
Services e com McAfee, permitem um
fácil controlo e monitorização.
A integração automática de Cisco®
TrustSec Identity Services Engine (ISE)
proporciona uma visibilidade abrangente
de todos os pontos terminais dos
sistemas multifuncionais Xerox® com
ConnectKey, reforçando as políticas de
segurança centradas em TI.
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Um enfoque na sustentabilidade.
Reduza mais do que apenas os custos com cor. Com tantas funções focadas na
preservação da energia e consumíveis, a Xerox® ColorQube® 9303 foi desenhada
para reduzir o impacto ambiental da sua empresa e impulsionar o resultado final.

Resíduos de tinta sólida vs.
resíduos laser
A Tinta Sólida sem cartucho é
um verdadeiro consumível; não
existem cartuchos de toner vazios
para eliminar ou reciclar. A Xerox®
ColorQube® 9303 produz menos 90 por
cento de resíduos durante a utilização
do que um equipamento laser de
características semelhantes.

Tinta Sólida
18 kg

Laser
151 kg

Total de resíduos produzidos com a
impressão de 12 500 páginas por mês
durante 4 anos.
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• Menos resíduos e menos impacto.
Os sticks de tinta sólida não utilizam
cartucho e a sua embalagem é menor,
produzindo até 90% menos resíduos
durante a utilização, quando comparados
com equipamentos laser comparáveis. Para
além disso, as impressões com Tinta Sólida
foram submetidas a uma avaliação de
acordo com o Método 11 da International
Association of the Deinking Industry e
foram certificadas com o resultado do teste
“good deinkability”, o que significa que as
impressões com tinta sólida podem ser
recicladas juntamente com outro papel.
• Tinta bioderivada. A tinta sólida da Xerox®
foi certificada pela Associação Nacional
de Fabricantes de Tinta para Impressão
como tendo 30% de material renovável
bioderivado.
• Opções de papel ambientais. A total
cobertura da tinta sólida permite uma
utilização efectiva de uma grande varidade
de papel, incluindo papel reciclado.

• Sempre disponível quando precisa. A
tecnologia Intelligent Ready aprende os
padrões de utilização do seu grupo de
trabalho, por isso está pronta a imprimir
quando você precisar.
• Imprima responsavelmente. O nosso
driver de impressão vem predefinido
para imprimir em duas faces e a função
Earth Smart permite-lhe selecionar outras
definições que encorajem uma utilização
responsável tal como não imprimir folhas
de identificação.
• Qualificado de acordo com Energy STAR®.
A ColorQube 9303 cumpre os rigorosos
requisitos ENERGY STAR em termos de
consumo energético.
• Menos consumíveis. A unidade de limpeza
com longo ciclo de vida – com um ciclo de
vida médio de 330 000 impressões – é o
único componente substituível, podendo ser
reciclada através do programa Xerox® Green
World Alliance. Para mais informações, visite
www.xerox.com/gwa.

A Xerox® ColorQube® 9303
está otimizada para:
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Sustentabilidade

Digitalização

Segurança

Funcionamento
em rede

Soluções

Wi-Fi
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1

2

1

Duas bandejas de formato universal para 550 folhas
que aceitam papel até ao formato A3.
2

A bandeja 3 tem capacidade para um total de 2 100
folhas de papel A4.
3

A Bandeja Bypass para 100 folhas tem capacidade
para suportes até 320 x 457 mm e gramagens até
220 g/m2.
4

5

6

Vídeos de ajuda integrados fornecem instruções
passo a passo para apoio na rápida resolução de
problemas diretamente no ecrã tátil.
6

Quatro opções de saída permitem-lhe escolher entre
funcionalidades básicas de separação em espinha
até funções de finalização, tais como agrafamento
e perfuração e capacidades avançadas incluindo
booklets com agrafo no vinco e brochuras com
dobragem em C e Z.

Para grupos de trabalho de volume elevado, junte
um alimentador de alta capacidade para 4 000
folhas de formato A4. Kits opcionais permitem uma
capacidade de até 2 000 folhas de formato A4 ou A3.

Bandeja de
recepção offset

Finalizador
Office

Finalizador
de Alto
Volume

Finalizador de
Alto Volume com
Booklet Maker

Soluções potentes que o ajudam com ligação no escritório ou em mobilidade.
Xerox® Mobile Print e mais.
A Xerox tem todas as opções que permitem uma
impressão segura e precisa a partir de quase
todos os dispositivos móveis para qualquer
impressora ou sistema multifuncional, qualquer
que seja a marca. Para além disso, a Xerox
oferece capacidades opcionais amigas de TI tais
como acesso com código PIN e vários sistemas
operativos móveis. Para mais informações, visite
www.xerox.com/mobile.
Personalize as suas soluções.
A tecnologia Xerox Extensible Interface
Platform® Sem Servidor, permite criar Apps
Xerox® ConnectKey® para utilizar em impressoras
multifuncionais com ConnectKey sem precisar de
infraestrutura adicional. Isto permite simplificar
e personalizar a utilização do equipamento com
um leque de capacidades desde aplicações de
suporte até digitalização.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® ou
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Digitalize ficheiros diretamente para Microsoft®
SharePoint® ou para Xerox® DocuShare® e
outras pastas do Windows®. Para além disso,
pode ir mais além do armazenamento básico
de ficheiros e criação de PDF, convertendo os
documentos automaticamente para dados
inteligentes e estruturados com ferramentas de
routing e que dão nome aos ficheiros.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Proporciona digitalização fácil, segura e
escalável para repositórios populares baseados
na cloud tais como Google Docs, SalesForce.
com, Office 365 e Dropbox™, usando workflows
personalizados que tiram partido da nossa
tecnologia Xerox Extensible Interface Platform®.
Obtenha mais informações sobre as Soluções de
Workflow Xerox® em
www.office.xerox.com/software-solutions.

Xerox® ColorQube® 9303
A Impressora Multifuncional a Cores Xerox® ColorQube® 9303 assenta na Tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com.
Especificações do
equipamento

ColorQube 9303

Velocidade

Até 55 ppm a cores / 60 ppm a preto e branco

Velocidades de impressão
flexíveis

De 38-85 ppm a cores /
De 38-95 ppm a preto e branco

Ciclo de trabalho¹

Até 300 000 páginas/mês

AMPV²

15 000 a 75 000 páginas

Disco rígido / Processador /
Memória

Mínimo 160 GB / 1.5 GHz Dual-core / 1 GB de sistema mais 1 GB de memória de página

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi opcional (com kit para conectividade sem fios)

Funções do Controlador

Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador), Clonagem da Configuração

Cópia e Impressão
Tempo de saída da primeira
página (apenas)

7,2 segundos a cores

Resolução de cópia e impressão

Até 600 x 600 dpi

Linguagens de Descrição de
Página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funçőes de impressão

Impressão de USB, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar definições do driver, Estado bidireccional em
tempo real, Escala, Monitorização do Trabalho, Color By Words

Mobile Printing

Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack, Certificado pela Mopria™

Digitalização

Fax
Segurança

Contabilização

Standard

Destinos: Digitalizar para Caixa de Correio; Digitalizar para USB, Digitalizar para Email, Digitalizar para Rede; Formatos de Ficheiro: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Funções Convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização Um Só Toque, PDF Pesquisável, PDF / XPS / TIFF Simples/Multi-Página, PDF Encriptado / Protegido com
Password, PDF Linearizado / PDF/A

Opcional

Pacotes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e
Professional

Standard

Internet Fax, Fax Build Job, Ativação de Fax por Servidor de Rede

Opcional

Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN)

Standard

McAFee® Integrado, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição de Imagem do Disco Rígido, Encriptação 256-bit (compatível com FIPS 140-2), Common
Criteria Certification (ISO 15408), Impressão Segura com Eliminação Programada, Fax Seguro, Digitalização Segura, E-mail Seguro, Cisco® TrustSec Identity Services
Engine (ISE) Integration, Network Authentication, SSL, SNMPv3, Audit Log, Access Controls, Permissões do utilizador

Opcional

Controlo de Integridade McAfee, Kit para ativação de Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Secure Access Unified ID System®

Standard

Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement

Opcional

Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Alimentação de Papel

Alimentador automático duplex: 100 folhas; Formatos: 148 x 210 mm a 297 x 420 mm

Standard
Bandeja bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 104 x 210 a 320 x 457 mm
Bandejas 1-2: 550 folhas cada; Formatos personalizados: A5 a A3
Bandeja 3: 2.100 folhas; Formato: A4
Opcional

Saída de Papel /
Opcional
Finalização

Alimentador de alta capacidade (HCF): 4.000 folhas; Formato: A4 alimentação pela margem mais longa
Kits HCF (requer HCF): Kit de alimentação pela margem mais curta para 2.000 folhas A3 ou Kit de alimentação pela margem mais curta para 2.000 folhas A4
Bandeja de recepção offset (OCT): 500 folhas
Finalizador Office: Bandeja superior para 250 folhas, bandeja de empilhamento para 2.000 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas, furação de
2 ou 4 furos (opcional)
Finalizador de Alto Volume: Bandeja superior para 250 folhas, bandeja de empilhamento para 3.000 folhas, agrafamento em várias posições para 100 folhas,
furação de 2 ou 4 furos (opcional)
Finalizador de Elevado Volume com Booklet Maker: Bandeja superior para 250 folhas, bandeja de empilhamento para 3.000 folhas, agrafamento em várias
posições para 100 folhas, booklet maker com agrafo no vinco, dobragem em V, furação de 2 ou 4 furos (opcional)
Unidade de dobragem em Z / dobragem em C com HVF c/Booklet Maker: adiciona Dobragem em Z/C no formato A4
Sistema de Inserção Pós-processamento com HVF e HVF c/Booklet Maker: adiciona inserções pré-impressas
Agrafador offline: agrafa 50 folhas (baseado em 80 g/m2)

¹Volume máximo esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido numa base regular; ² Volume Médio de Impressão Mensal - Produção mensal regular esperada

Outros Prémios
BLI 2013 Outstanding
Achievement in
Innovation Award para
Xerox® ConnectKey®
Share to Cloud

BLI 2013 Pick of the Year
Award para Xerox® Mobile
Print Cloud – Outstanding
Small Business Mobile
Print Solution

BLI 2014 Pick of the
Year Award para Xerox®
Mobile Print Solution –
Outstanding Enterprise
Mobile Print Solution

Artigo

Artigo

Artigo

Certificado

Certificado

Certificado

Para obter mais informações sobre as especificações e capacidades, visite www.xerox.com/office/CQ9300Specs.
Para ver um vídeo do produto, visite www.xerox.com/index/ptpt.
©2015 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, ColorQube®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®, Xerox Extensible
Interface Platform® e Xerox Secure Access Unified ID Systems® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Mopria™ é
uma marca comercial da Mopria Alliance. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes ENERGY STAR
relativamente a utilização eficiente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. As informações incluídas nesta brochura podem ser
alteradas sem aviso prévio. Atualizado 01/15 BR8888
Q93BR-01ZE

BLI 2014 Document
Imaging Solutions
Line of the Year Award
Artigo

Certificado

