
Xerox® Colour 800i/1000i Presses 
Descrição Geral 

Xerox® Colour 800i/1000i Presses
Qualidade de imagem em alta definição. Rápida. Viva. Flexível.
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Controlo digital para  
 uma qualidade de imagem 
perfeitamente ajustada. 
Através da utilização de tinta seca Xerox® 
EA (Agregação em Emulsão), que funde a 
baixa temperatura, e da nova tecnologia de 
fusão, as Xerox® Colour 800i/1000iPresses 
permitem-lhe criar uma gama de cores ainda 
mais vasta para produção de imagens  vivas 
com transições suaves que orientam e retêm 
a atenção. Imprimindo todas as gramagens 
à velocidade nominal de 80 ou 100 ppm, as 
Xerox ®Colour 800i/1000i Presses trabalham 
com o leque mais alargado de suportes de 
impressão desde gramagem leve de 55 g/m2 
até uns espessos 350 g/m2. 

Combinadas com uma disponibilidade líder 
de mercado, estas funções, e outras, tornam 
a Xerox® Colour 800i/1000i Press o parceiro 
de impressão perfeito para o ajudar a realizar 
mais trabalhos, à medida que reduz custos. 
Com a Xerox® Colour 800i/1000i Press, 
pode afinar as suas impressões digitais e os 
potenciais lucros com o digital.
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Qualidade de imagem tão 
fantástica que os seus clientes 
– e os clientes dos seus clientes 
– ficarão cativados.
A nossa tecnologia de Toner EA Xerox® 
de fusão a baixa temperatura, não utiliza 
óleo do fusor o que proporciona a todas as 
aplicações um acabamento liso semelhante 
a offset. As suas pequenas partículas 
consistentes que aumentam quimicamente, 
originam uma óptima qualidade com menos 
tinta seca EA, para transições suaves. As 
propriedades exclusivas da tinta seca EA 
também são ecológicas. 

Avançada tecnologia de gestão de cor 
Xerox® com controlos de processo em 
loop fechado, permite uma produção 
de cores vivas e consistentes. As Xerox® 
Colour800i/1000i Presses imprimem a 2400 
x 2400 dpi para obtenção de excelente 
nitidez e uniformidade. Geram meios-tons 
extraordinários, texto nítido, neutros puros, 
sombras com detalhe e destaques luminosos 
e uma produção de fotografias excelente, 
perfeitos para as actuais aplicações 
fotográficas de especialidade muito 
utilizadas. As ®Xerox Colour 800/1000 Presses 
mantêm também uma consistência de cor 
benchmark, de página para página e de 
trabalho para trabalho. 

Máxima produtividade e 
eficiência
Ouvimos os requisitos dos nossos clientes 
e tirámos partido da nossa experiência 
e herança na indústria da impressão de 
produção, para desenvolver este mais recente 
membro da nossa família. Partindo do nosso 
sucesso comprovado, incluímos inovações 
no design e na tecnologia das Xerox® Colour 
800i/1000i Presses, transformando-as nos 
equipamentos potentes, com produtividade 
e qualidade de imagem adequados aos seus 
prazos de produção e ao seu espaço. Por 
exemplo: 

•  Tecnologia de imagem avançada com 
novos fotoreceptores de longa duração e 
corotrons compostos por dois fios e limpeza 
automática, duram mais e permitem uma 
qualidade de impressão mais uniforme. 

•  A Cinta de Transferência Intermédia (IBT) 
proporciona uma maior versatilidade, 
velocidade e fiabilidade. 

•  O registo exacto da frente para o verso 
num intervalo de +/- 0,5 mm, através de 
controlos electrónicos e sensores que se 
ajustam automaticamente às condições da 
folha.

•  A altamente eficiente tecnologia da cinta 
de fusão, transfere de forma eficiente a 
energia e suporta uma grande variedade 
de tipos de papel, criando trabalhos 
suaves, nítidos e limpos à velocidade de 
impressão de produção. 

•  O nosso redutor de curvatura que actua 
num só passo, integra tecnologias de 
rolo e correia proporcionando folhas 
totalmente planas, que em conjunto 
com o módulo de refrigeração inline 
asseguram uma extraordinária qualidade 
no empilhamento.

Tintas secas e suportes de 
impressão especiais, permitem 
levar o valor de cada trabalho a 
um nível superior.
As Xerox® Cor 800i/1000i Presses produzem 
a melhor qualidade de imagem da sua classe 
numa variedade de suportes – para que você – 
e os seus clientes – possam continuar a alargar 
a perceção das capacidades da impressão 
digital.

Para complementar a imagem fantástica 
CMYK da impressora, a nossa estação opcional 
de Tinta Seca Especial, permite-lhe aplicar 
pontos ou manchas de efeitos criativos com 
a Tinta Seca Transparente – ou melhorar 
documentos com Tintas Metálicas Dourada 
ou Prateada – oferecendo um valor incrível aos 
seus clientes. 

Os suportes de impressão especiais tais 
como sintético e poliéster, ajudam-no a 
criar trabalhos atrativos e praticamente 
indestrutíveis tais como menus e sinalética 
para pontos de venda. As aplicações 
exclusivas para packaging também se 
encontram ao seu alcance, graças à 
amplitude de suportes de impressão da 
impressora, na realidade,a Xerox® Colour 
800i/1000i Press ajuda-o a realizar pequenas 
tiragens dos trabalhos digitais mais 
inovadores no mercado, tudo em prazos 
apertados. 

Ao criarem extraordinários meios 
tons, texto nítido, neutros puros, 
sombras detalhadas, destaques 
brilhantes e fotos excelentes 
numa gama variada de suportes, 
as Xerox® Colour 800i/1000i 
Presses são perfeitas para as 
atuais aplicações fotográficas.

Afine as suas impresses digitais e  
o seu potencial de lucro com o digital.
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Aumente a sua produtividade 
e obtenha uma cor precisa e 
consistente – rapidamente.

4

Dê mais tempo aos seus 
operadores com uma Matriz à 
largura total.
O sensor inline da matriz à largura total da 
Xerox® Colour 800i/1000i Press proporciona 
as funções chave que automatizam as 
tarefas de programação que de outro modo 
seriam morosas. Estes ajustes automáticos 
são fáceis, integrados e rápidos, ajudando os 
seus operadores a garantir que o sistema está 
pronto para um ótimo desempenho antes de 
começar a executar os trabalhos, reduzindo 
interrupções dispendiosas e maximizando o 
desempenho.

Imagine quanto tempo podem gastar as 
operações na produção do trabalho do 
cliente, se os operadores não tiverem que 
gastar tempo em tarefas manuais e críticas 
suscetíveis a erros:

Linhas de base da impressora
Para ajudar a começar corretamente cada 
turno, a Xerox® Cor 800i/1000i Press realize 
uma calibração de cor Tonal Reproduction 
Curve (TRC) e ajustes à uniformidade da 
densidade, para reduzir os desperdícios e a 
intervenção contínua do operador.

Alinhamento Image-to-media
Os seus operadores podem configurar 
rapidamente o melhor registo (frente para 
o verso) de imagem para o papel adequado 
ao seu suporte, gravá-lo no perfil do papel e 
utilizá-o vezes sem conta. 

Com a Matriz à largura total opcional, um 
operador inicia o alinhamento automático 
da imagem no suporte. A impressora 
produzirá impressões de teste e fará o 
ajuste automático das inconsistências 
de alinhamento do papel, como o 
registo (posição), a perpendicularidade, 
o enviesamento e a ampliação. Não será 
necessário fazer pedidos de assistência, e 
o seu operador não terá que executar um 
processo manual do tipo "imprimir-medir-
ajustar-voltar a imprimir".

Perfis avançados 
O seu operador irá obter uma cor precisa com 
as capacidades de perfis avançados. A função 
de perfis avançados cria automaticamente 
um perfil de destino personalizado, de nível 
superior, compatível com IC, para as suas 
aplicações. Mapeando imagens fonte RGB e 
CMYK para um formato standard desejado 
– como a norma de uma impressora ou de 
um sector – permite produzir uma cor mais 
precisa.

Mais utilitários para aumentar a 
eficiência
A Matriz à largura total oferece 
procedimentos automatizados adicionais, 
anteriormente reservados a técnicos 
de assistência. Entre eles inclui-se um 
procedimento para centrar automaticamente 
a sua impressora, sempre que necessário, 
no início do dia ou do turno, bem como 
uma função para ler e ajustar a densidade 
no interior e no exterior. Isto permite ao 
operador terminar um turno ou um trabalho 
longo sem ter que chamar ou esperar pelos 
técnicos. 

Matriz à Largura Total
•  Conjunto de sensores RGB que 

abrangem todo o percurso de papel

•  Digitalização de imagens pós-
fusão em suportes à velocidade 
anunciada

•  Permite centrar a impressora 
e manter uma cor precisa e 
consistente

•  Automatiza os ajustes de registo de 
imagem ao suporte 

•  Utiliza tecnologia Xerox® de 
qualidade comprovada

As Xerox® Cor 800i/1000i Presses foram desenhadas para automatizar ao máximo 
os procedimentos morosos de programação e manutenção associados com 
conseguir e manter cores que maravilhem os clientes. Este nível de automatização 
é essencial para empresas que procuram ser rentáveis a nível digital – sem ele, não 
existe forma de processar com fiabilidade as dúzias ou centenas de trabalhos de 
pequena tiragem que os clientes enviam diariamente.
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Mantenha a cor consistente 
com a Matriz à Largura Total  
e o ACQS.
Sem a Matriz à Largura Total, a realização 
de tarefas continuas de gestão de cor na 
impressora após esta recomeçar em cada 
turno, exibe vários passos morosos e que 
reduzem a produtividade. Com a Matriz à 
Largura Total e a Automated Colour Quality 
Suite (ACQS) da Xerox, muitas destas tarefas 
podem ser geridas automaticamente, 
poupando tempo, aumentando a 
consistência e reduzindo os resíduos.

Calibração automática
Sempre que necessário, os operadores 
podem iniciar uma rotina de calibração 
automática na impressora. A Colour 
800i/1000i Press irá imprimir teste de 
impressão em suportes de impressão 
selecionados usando a trama de meios 
tons desejada. A Matriz à Largura Total lê 
então os testes de impressão após a fusão, 
e a impressora alterará automaticamente 
e atualizará as tabelas para obter uma cor 
estável.

Criação automatizada de perfis de 
destino
A criação automática avançada de perfis, 
permite ao operador criar perfis de destino 
personalizados para obter a cor mais exata, 
conseguindo assim coincidir um padrão 
específico ou coincidir cores através de vários 
suportes de impressão. 

5

A nossa automatização líder de mercado e a disponibilidade, 
traduzem-se em mais tempo de produção e mais potencial de 
lucro para o seu negócio.
A Xerox identificou estrategicamente as tarefas de programação e 
manutenção que consomem mais tempo ao operador da impressora 
digital, e criou tecnologias incrivelmente precisas em cada uma das 
nossas Xerox® Colour 800i/1000i Presses e front ends para automatizar 
essas tarefas – e melhorar drasticamente o seu desempenho. 
 Considere o seguinte: uma impressora apenas pode imprimir a uma 
determinada velocidade de páginas por minuto quando está pronta 
a imprimir. Quando a gestão de cor é ativada e está pronta. Quando 
as tecnologias para criação de perfis estão prontas. Quando todos os 
subsistemas estão prontos para garantir que a tinta seca que vai para  
o papel irá sair como precisa para manter os seus clientes maravilhados.  
As tecnologias de automatização na Xerox® Colour 800i/1000i Press  
fzem exatamente isso.
Isto significa que a impressora estará pronta a produzir os trabalhos que 
agradam aos clientes mais frequentemente e mais consistentemente do 
que os seus concorrentes.
E não é só a Xerox a dizer isso. Investigações independentes realizadas 
durante um período de 30 dias pelos SpencerLabs, validaram que a 
Xerox® Colour 800i/1000i Press está 11% mais disponível para produção 
do que a sua concorrente mais próxima. Traduza o tempo no número  
de trabalhos que pode vender e que produz por dia e os resultados  
falam por si. 

Desperdício devido a erro da impressora 

Programação do trabalho

Rotina matinal

Esperar pela impressora

Papel encravado

Manutenção planeada

Troca de consumíveis

Controlo de Qualidade

Reparação

Serviço

Produção

Processo 
atual

Com a  
automatização  

da Xerox
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Ajude os seus clientes a serem mais 
criativos com uma escolha de Tintas 
Secas Especiais.

Utilize Tinta Seca Transparente 
para efeitos criativos em pontos 
ou manchas inline. 
A tinta seca transparente oferece uma nova 
dimensão ao seu negócio de impressão, 
ajudando os seus clientes a diferenciarem 
os seus trabalhos impressos. Com a tinta 
seca transparente poderá realçar imagens, 
criando uma variedade visual e fazendo-
as destacarem-se da página, chamar a 
atenção para títulos e texto variável, realçar 
fotografias, logótipos ou imagens variáveis, 
criar efeitos artísticos, adicionar marcas de 
água, e acrescentar valor visual e elegância 
aos trabalhos dos seus clientes.Estas opções 
criativas podem ajudá-lo a tornar-se um 
verdadeiro parceiro para os seus clientes. 
Poderá aconselhar os clientes que já sejam 
especialistas em design, sobre a forma de 
configurarem devidamente os seus ficheiros 
para obterem o efeito desejado. Pode 
ainda oferecer aos seus clientes um valor 
criativo, adicionando alguns destes efeitos 
directamente no seu servidor de impressão. 

Multiplique as capacidades do 
transparente. 
Com o Xerox® Multi-Pass Clear Dry Ink e com 
a utilização das capacidades do Servidor de 
Impressão EFI Fiery® ou Xerox® FreeFlow® , os 
efeitos visuais espantosos e o extraordinário 
valor da Tinta Seca Transparente atingem um 
novo nível.

Os operadores podem agora adicionar até 
sete camadas de tinta seca transparente 
numa aplicação aravés de um workflow 
eficiente e simplificado, sem terem que voltar 
aos ficheiros de origem do trabalho.

Utilize a tinta seca transparente em elementos específicos ou numa 
página inteira para:

•  Realçar áreas na imagem para obter uma variedade visual que as 
fazem destacar-se da página

•  Chamar a atenção para um título ou texto variável

•  Optimizar fotografias, logótipos ou imagens variáveis

•  Simular um aspecto nacarado ou metálico

•  Aplicar marcas de água digitais que acrescentam efeitos artísticos ou 
melhoram a segurança

•  Aumentar a qualidade de impressão de suportes texturados

As Xerox® Colour 800i/1000i Presses permitem-lhe melhorar a criatividade e 
o impacto das suas impressões utilizando uma quinta estação de impressão 
opcional que lhe permite aplicar uma de três tintas secas especiais disponíveis – 
transparente para efeitos locais ou na página, ou dourado ou prateado metálico 
– para que possa capturar potenciais aplicações de valor elevado e de elevado 
rendimento. 
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As tintas metálicas dourado e 
prateado adicionam brilho e 
cintilação.
Tal como com a tinta seca transparente, 
as opções de prateado e dourado metálico 
podem adicionar uma dimensão brilhante 
ao seu negócio de impressão digital. Estas 
tintas únicas são mais do que simulações 
digitais. São verdadeiras tinta metálicas que 
lhe permitem migrar mais trabalhos para 
digitial – trabalhos que eram anteriormente 
executados em offset com estampagem 
offline com folha tal como em convites, 
certificados, cartões de visita e outros.

Ao contrário da estampagem com folha, 
no entanto, as tintas prateado e dourado 
metálico podem ser usadas para adicionar 
uma camada extra de brilho a imagens 
fotográficas, melhorando o aspeto metálico 
de uma grande variedade de aplicações 
comerciais e fotográficas.

Como a Colour 800i/1000i Press é digital, 
pode integrar tinta dourada ou prateada em 
comunicações personalizadas, aumentando 
a perceção dos clientes dos seus clientes com 
mensagens atrativas com aspeto profissional. 

Adicione valor com que possa 
contar - e o seu cliente também. 
Os clientes que utilizam o Xerox® EX Print 
Server podem usar o Fiery® Smart Estimator 
para determinar de que forma uma tinta 
especial pode afetar o custo de um projeto. 
Basta carregar o ficheiro do projeto no 
utilitário e o software irá analisar a área de 
cobertura da Tinta Seca Especial para que 
fazer uma estimativa correta.

Crie um novo negócio.

 o kit Clearly Different da Xerox, fornece-lhe as 
ferramenta para comercializar a cor digital com a 
capacidade da Tinta Seca Transparente, assim como 
ensinar aos designers a alterarem ou criarem desenhos 
para a tinta seca transparente. O kit contém CDs com 
ficheiros de origem que poderá alterar e reimprimir para 
criar o seu negócio, permitindo-lhe criar postas, fun-flips, 
torres de fotos e outros para amostra.

O kit Clearly More Personal combina todas as vantagens 
a tinta seca transparente com o poder da personalização 
paa que possa aumentar a eficácia dos seus materiais 
impressos com texto variável e imagens. 

Use as tintas secas metálicas prateado ou dourado para criar efeitos 
espantosos semelhantes a estampagem de folha que valoriza uma 
grande variedade de aplicações:

•  Destacar logos e imagens gráficas fazendo brilhar cada elemento

•  Chamar a atenção para texto estático ou texto variável

•  Simular ou melhorar um aspeto metálico em imagens a quatro 
cores com uma sobreposição de tinta seca dourada ou prateada
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Engenharia de precisão criada para as 
suas aplicações. Veja o interior.

7

8

Alimentador de Alta 
Capacidade para 
Formatos Maiores 
Opcional
Módulo adicional com 
duas bandejas para 2.000 
folhas, que aumenta a 
capacidade de papel até 
um total de 8.000 folhas e 
quatro pontos de recolha 
que aceitam diferentes 
suportes de impressão. 
A troca auto de bandeja 
e o abastecimento 
durante o funcionamento, 
optimizam o tempo de 
operação.

1

1

Alinhamento do papel
Garante um registo exacto 
de +/- 0,5 mm da frente 
para o verso, através de 
controlos electrónicos e 
sensores que se ajustam 
automaticamente ao 
formato de papel.

3

3

Estações de tinta seca
Podem ser abastecidas 
enquanto imprime. O 
toner de agregação em 
emulsão (EA), produz 
uma elevada qualidade 
usando menos toner e 
nenhum óleo de fusão o 
que permite um ambiente 
limpo no processamento 
de impressão.

4

4 4 4 4

5

5 5 5 5 5

Imagem de elevada 
resolução
(alojamento do tambor do 
revelador)
Tecnologia inovadora do 
Vertical Cavity Surface 
Emitting Laser (VCSEL), 
proporciona uma 
resolução fantástica de 
2400 x 2400 dpi e tramas 
de meios tons digitais.

Corotrons com fio 
duplo e limpeza auto/ 
Fotoreceptores de longa 
duração
Os corotrons com dois fios 
e duas grelhas, transmitem 
uma carga mais uniforme 
ao fotoreceptor, para 
gerar uma qualidade de 
impressão mais estável na 
página e de página para 
página. A tecnologia de 
auto-limpeza optimiza 
a disponibilidade da 
impressora, ao mesmo 
tempo que mantém 
elevados padrões de 
qualidade de impressão.

6

6 6 6 6 6

Alimentadores standard
Através do seu design 
integrado exclusivo, 
a dimensão global da 
impressora é menor. Duas 
bandejas para 2.000 
folhas, permitem trabalhar 
com papel de gramagem 
reduzida ou elevada 
entre 55-350 g/m2, em 
dimensões que vão desde 
182 mm x 182 mm até 
330 mm x 488 mm.

2

2

2
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13

11

Limpeza Auto de Folhas
Permite que a recuperação 
de encravamentos 
seja simples, eficiente 
e praticamente sem 
intervenção do operador.

10

Módulo da cinta do fusor
A nova cinta Teflon 
revestida a silicone, 
transfere rapidamente 
a energia de forma mais 
eficiente, permitindo 
a fusão numa grande 
variedade de suportes de 
impressão até 350 g/m2 a 
uma maior velocidade.

9

10

Módulo de refrigeração 
inline
Arrefece as impressões 
para obter uma 
óptima finalização e 
empilhamento.

12

Redutor de curvatura 
num só passo
Folhas perfeitamente 
planas usando tecnologia 
de cinta e de rolo.

13

Módulo de interface
Este componente opcional 
permite suportar uma 
grande variedade de 
alternativas de finalização.

11

12

Empilhador de alta 
capacidade
Permite empilhamento 
em produção (disponível 
em combinações simples e 
duplas) suportando todos 
os suportes de impressão 
qualquer que seja a sua 
dimensão e gramagem. 
Um carrinho amovível 
permite ainda descarregar 
trabalhos enquanto 
imprime, maximizando o 
tempo de impressão.

14

16

Estação Especial para 
Tinta Seca (Opcional)
Com esta aumenta a 
criatividade e o impacto 
dos seus documentos, 
capturando mais 
aplicações de alto valor à 
velocidade total de 80 ou 
100 páginas por minuto. 
Escolha entre tintas secas 
especiais Transparente, 
Prateada ou Dourada.

7
Cinta de transferência 
intermédia sem falhas
Proporciona uma maior 
versatilidade, velocidade 
e fiabilidade numa vasta 
gama de suportes de 
impressão e aplicações.

Controlos de Processo 
em Loop Fechado
Os patches de cor são 
colocados na Cinta de 
Transferência Intermédia 
e monitorizado 
continuamente por 
sensores inline; quaisquer 
ajustes à qualidade que 
sejam necessários, são 
realizados de forma 
imediata e automática.

8
Matriz à Largura Total
A barra do scanner 
inline com uma série de 
sensores RGB mantém 
uma qualidade de imagem 
consistente, assegura 
uma reprodução de cor 
rápida e precisa e acelera 
a sua produtividade, 
automatizando tarefas 
essenciais dos seus 
operadores.

15

Bandeja de saída
Permite um acesso rápido 
e fácil em pequenas 
tiragens e provas.

16

14

15

9

O novo design integrado, com funções como Bandejas de Papel 
Standard que se encontram convenientemente posicionadas na 
impressora, reduz a dimensão geral enquanto que as melhorias 
na tecnologia do percurso de papel aumentam a produtividade.
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A escolha é sua.  
 Os resultados são excepcionais.

Servidor de Impressão Xerox® 
FreeFlow® 
Este servidor de cor extremamente rápido, 
potente e fácil de usar, que inclui a tecnologia 
ConfidentColour, proporciona uma melhor 
gestão da cor e capacidades de produção 
digital a pedido. As funções integradas 
tais como Page Parallel RIP que optimiza 
o processamento da informação variável, 
programação de páginas de excepção, 
reenvio de trabalhos e filas de impressão 
personalizáveis, facilitam a gestão dos 
trabalhos.

Xerox® EX Print Servers Powered 
by Fiery®

O Servidor de Impressão Xerox® EX-P 1000i 
aumenta a produção e os lucros da empresa e 
cria trabalhos finalizados de forma simples e 
rápida. O inovador servidor de alta velocidade 
automatiza workflows e produz uma cor e e 
uma qualidade de imagem excelentes que são 
consistentes e sempre exatas. A tecnologia 
Fiery HyperRIP melhora a velocidade de 
processamento e permite-lhe realizar 
trabalhos mais rapidamente.

Ambientes diferentes exigem workflows diferentes. Para ir ao encontro das suas 
necessidades específicas, damos-lhe a escolher entre dois exclusivos servidores a 
cores de elevado desempenho, que o ajudam a gerar cor com qualidade de artes 
gráficas. Todos eles possuem funções avançadas para gestão de cor e suportam 
impressão de dados variáveis. Para além disso, ambas as opções do servidor de cor 
suportam o Adobe PDF Print Engine, o que lhe permite reproduzir com exactidão 
elementos de design complexo, assim como efeitos gráficos avançados.
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Soluções adequadas às suas 
necessidades de produção específicas.

Simplifique os seus workflows.
O Xerox® FreeFlow® Core foi desenhado para 
server de apoio a todas as nossas soluções 
de workflow de produção Xerox®. É modular, 
facilmente escalável e foi desenhado para se 
integrar sem falhas com outras ferramentas 
de pré-impressão, soluções de workflow, 
Digital Front Ends (DFEs) e impressoras 
digitais Xerox® incluindo a Colour 800i/1000i 
Press. Adicionar capacidades avançadas é 
tão fácil como adicionar módulos para uma 
maior automatização e potencial. Mas sendo 
modular, pode começar com pouco – e de 
forma económica – e criar um enorme impacto 
nas suas operações.

Consiga uma cor consistente 
em toda a sua frota, 
automaticamente.
Se luta constantemente com o desafio de 
gerir cor através de várias impressoras em 
um ou mais locais, o Xerox® IntegratedPLUS 
Automated Colour Management pode ajudar. 
Esta solução exclusiva oferece gestão de cor 
alojada na Web que se integra perfeitamente 
nos seus dispositivos de impressão de 
produção. Proporciona controlos simples 
para monitorizar facilmente a cor da Xerox® 
Colour 800i/1000i Press assim como gerir 
centralmente toda a sua frota de impressoras 
a cores.

Ajude os seus clientes a 
aumentarem o alcance.  
Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
Tem um smartphone ou um tablet? Não é 
o único. Pode apostar que os seus clientes 
estão interessados em chegar ao seu público 
através destas tecnologias. Capitalize a 
utilização atual dos dispositivos móveis e 
ajude os seus clientes a chegarem a mais 
pessoas criando edições impressas e digitais 
dinâmicas para distribuição eletrónica. 
Xerox® FreeFlow® Digital Publisher, é uma 
soução de software para publishing digital 
que se integra com o FreeFlow® Core e lhe 
permite fornecer comunicações impressas e 
móveis/online em simultâneo utilizando um 
único e unificado workflow.

Soluções XMPie
A XMPie oferece uma variedade de soluções 
que trabalham com a Xerox® Colour 
800i/1000i Press para adicionar valor 
aos seus clientes através de mensagens 
personalizadas consistentes entregues 
através de vários canais de comunicação. A 
transmissão das mensagens personalizadas 
que pode ser feita por impressão, email, Web, 
telemóvel e vídeo, cria uma experiência mais 
envolvente e mais interativa para os clientes 
e destaca as mensagens. A XMPie é líder da 
indústria em soluções que têm um impacto 
tão grande quanto a sua fácil utilização.

À medida que as necessidades do seu cliente evoluem, as suas soluções de 
impressão precisam de ser mais configuráveis, modulares e flexíveis para satisfazer 
essas exigências. Combinando a disponibilidade orientada pela automatização 
da Xerox® Colour 800i/1000i Press, a produtividade e a qualidade com soluções 
integradas opcionais, permite-lhe lidar com mais trabalhos de maior variedade e 
entregar esses trabalhos de formas que são ainda mais valiosas.
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Obtenha mais informações sobre 
todas as configurações disponíveis 
da Xerox® Colour 800i/1000i Press 
em buildyourownxerox.com/800

Escolha a finalização perfeita 
para as suas aplicações.

10

9

1110

8

9

7765

4

2

1

3 3

11

Módulo de corte 
Xerox® SquareFold® 

8

Dobragem opcional: 
em C, Z, e Z de 
engenharia

5

Módulo Interface 
(Finalização)

Finalizador Booklet Maker

7

Dois empilhadores de 
alta capacidade

Xerox® Colour Press 
Motor de impressão 
(estação de tinta seca 
especial opcional)

Insersor standard 
de 200 folhas pós-
processamento

6

GBC AdvancedPunch

4

Interface gráfica 
de utilizador em PC

3

Bandejas de folhas 
standard

1

Alimentador de Alta 
Capacidade para 
Formatos Maiores 
Opcional

Poderá criar a combinação de finalização mais adequada às suas necessidades, 
quer realize uma grande variedade de trabalhos quer se foque em apenas 
alguns trabalhos essenciais… nós temos várias alternativas de finalização de 
acordo com as suas necessidades. Oferecendo uma gama de escolhas para 
todos os ambientes de produção, as Xerox® Colour 800i/1000i Presses têm  
as opções de finalização mais completas, flexíveis e rentáveis da sua classe.  
O melhor é que graças ao seu design modular, poderá acrescentar opcionais  
à medida que a sua empresa cresce. 
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Opções adicionais de finalização

Finalizador Standard Plus
Inclui as funções do Finalizador Standard com 
módulo de dobragem em C-Z opcional, e DFA 
(arquitetura de finalização de documentos) 
necessária para opções de finalização 
adicionais.

Automatização direta até ao produto finalizado através da sua frota.
A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS permite que dispositivos de finalização selecionados sejam 
programados automaticamente através de instruções JDF, quer estejam ou não ligados a uma determinada 
impressora. Basta que o operador coloque as folhas e capas no dispositivo de finalização, digitalize uma 
folha com código de barras e prima "Iniciar". Não é necessária qualquer configuração manual do módulo de 
finalização.

GBC eBinder 200
Produza booklets totalmente “planos” a 
360˚ de forma fácil e rápida. Poderá utilizar 
as funções de empilhamento, perfuração 
e encadernação, tudo num equipamento 
inline. Encaderne livros de duas a 100 folhas.
Os materiais de encadernação duradouros e 
auto-ajustáveis em polyester permitem-lhe 
criar apresentações profissionais para quadros, 
bem como calendários. 

PlockMatic Pro 50/35 Booklet Maker 
(várias opções disponíveis, incluindo 
SquareFold®, Cover Feeder, Face 
Trimmer and Bleed Trim Unit)
Produza booklets maiores com uma 
qualidade profissional - até 200 folhas 
com o Pro 50 - durante a impressão à 
velocidade máxima anunciada, para uma 
máxima produtividade. Adicione o módulo 
SquareFold opcional para optimizar a 
finalização. Óptimo também para utilização 
offline. 

Horizon ColorWorks PRO Plus
O compacto e multifuncional ColorWorks 
cria booklets, vinca, acerta, dobra, 
agrafa e empilha, o que faz dele um 
"encadernador numa caixa" praticamente 
completo." O sistema compacto realiza 
funções de agrafamento no canto, ao 
lado e no centro, com dobra de booklet 
e acerto da face. Os booklets finalizados 
saem num empilhador vertical integrado 
e motorizado que é cómodo e poupa 
espaço. Pode funcionar inline ou offline.
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Manter o ritmo da sua empresa.

Existem vários procedimentos agendados 
regularmente, que são simplificados para 
fácil execução por si ou pelos seus operadores 
quando for a altura certa para o seu negócio, 
sem interromper o workflow. O software de 
diagnóstico avisa-o quando se aproxima uma 
rotina agendada – fornece-lhe informação 
sobre o estado e orienta-o passo-a-passo 
através dos procedimentos de substituição. 

As tintas secas, as cintas e os corotrons 
foram todos criados para uma máxima 
duração, mas quando chega a altura da 
substituição, é você quem controla. As peças 
ajustam-se com rapidez e precisão, fazendo 
com que a substituição seja feita numa 
questão de minutos. Os painéis que cobrem 
as áreas a que precisa aceder para realizar 
a manutenção, estão fixos com parafusos 

que apenas podem ser retirados com uma 
ferramenta própria que lhe fornecemos. Não 
existe o perigo de você ou os operadores 
treinados acederem a áreas críticas, 
reservadas à manutenção a efetuar pelo 
Técnico da Xerox. É a nossa forma de o ajudar 
a aumentar o tempo de atividade, maximizar 
a produtividade e optimizar o desempenho 
das suas Xerox® Colour 800i/1000i Presses.

Continua a ter o suporte contínuo através 
de telefone dos Remote Support Specialists 
e do Técnico da Xerox, mas não precisa de 
depender completamente da chegada do 
técnico às suas instalações para realizar a 
manutenção do equipamento. É a forma que 
temos de colocar o comando nas suas mãos, 
para aumentar a produtividade e o tempo de 
operação do equipamento. 

Ao manter uma ligação entre a sua Colour 
800i/1000i Press e a Xerox, o Xerox® 
Connect Advantage analisa a informação de 
desempenho em tempo real para maximizar 
proactivamente o tempo de atividade. Este 
pode repor consumíveis automaticamente, 
assegurando de que tem o que precisa para 
continuar a imprimir e submeter ainda as 
leituras automaticamente, poupando tempo 
e melhorando a exatidão.

A produtividade é atualmente o nome do jogo em todas as áreas do seu negócio. 
Os clientes exigem uma rápida conclusão dos seus trabalhos – com uma óptima e 
consistente qualidade de imagem – e com a flexibilidade para realizar rapidamente 
trabalhos inesperados. Criámos as Xerox® Colour 800i/1000i Presses para garantir 
que consegue satisfazer estas exigências dentro dos prazos. No nosso design está 
intrínseca a capacidade de realizar tarefas de manutenção de rotina de forma fácil 
e rápida. Xerox® Productivity Plus e Xerox® Connect Advantage fornecem-lhe duas 
formas de otimizar o tempo disponível da impressora e controlar a qualidade de 
imagem, 24 horas por dia, sete dias por semana.
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Resolução de imagem 
 • 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS
 • Meios-tons: 

 – 150 Clustered Dot
 – 200 Clustered Dot
 – 300 Clustered Dot
 – 600 Clustered Dot
 – 200 Rotated Line Screen
 – Estocástico

Tecnologia 
 • Tinta seca Xerox® EA de Fusão a Baixa Temperatura:

 – CMYK mais tintas secas especiais: Transparente, 
Prateado e Dourado (velocidade nominal)

 – Capacidade de passagens múltiplas da tinta seca 
especial, até sete passagens 

 – Sistema de imagem com tecnologia VCSEL
 • Matriz à largura total incluindo Automated Colour  

Quality Suite (ACQS)
 • Controlos de Processo de cor em loop fechado
 • Limpeza Auto de Folhas
 • Ajuste personalizável do alinhador eletrónico (perfis)
 • Configuração de papel personalizada
 • Corotrons com dois fios e tecnologia de limpeza auto 
 • Tecnologia avançada na cinta do fusor
 • Módulo avançado de refrigeração inline
 • Redutor de curvatura avançado que atua num só passo 

(tecnologia cinta e rolo/folhas totalmente planas)
 • IBT (cinta de transferência intermédia) sem junções 

com rolos de transferência bias retráteis 
 • Fotoreceptores de longa duração
 • Alimentação e finalização modular 
 • Tecnologia avançada de registo ao centro, para um 

rigoroso registo de +/- 0,5 mm da frente para o verso
 • Design integrado de suporte ao cliente - Xerox® 

Productivity Plus (Basic)

Produtividade/ 
Velocidade de impressão das Colour 
800i/1000i Presses – AWM 

 • 80/100 ppm, (A4), todas as gramagens entre 55 g/m2 
e 350 g/m2

 • 4800/6000 impressões A4 a cores, 4/0 impressões por 
hora

 • 44/50 ppm, (A3-SRA3) todas as gramagens entre  
55g/m2 e 350 g/m2

 • 2400/3000 (A3-SRA3) 4/0 impressões por hora e 
4800/6800 (A4) IMP

Formato/Dimensões de papel 
 • Dimensão máxima da folha: 330 mm × 488 mm 
 • Dimensão mínima da folha: 182 × 182 mm, bandeja  

de inserções aceita 102 × 152 mm; ver alimentador  
de alta capacidade opcional

 • Área máxima de impressão: 326 mm × 484 mm
 • Máxima imagem impressa garantida: 317 mm ×  

484 mm

Flexibilidade/Gramagens de papel 
 • Papel com e sem revestimento, papel claro, DocuCard®, 

etiquetas, cartões de visita, brochuras com brilho, 
decalques para janela, papel durável/ sintético, cartões 
de felicitações, com relevo, separadores, poliéster e 
soluções personalizadas

 • Permite trabalhos em suportes de impressão mistos 
 • 55-350 g/m²

©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, DocuCard®,FreeFlow® e SquareFold®  são marcas 
comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.  11/14  BR11180   X80BR-06ZA  

Especificações da Xerox® Colour 800i/1000i Presses

www.xerox.com

Capacidade e Alimentação de Papel 
 • Bandejas de papel standard: Duas para 2.000 folhas cada  

Nota: A capacidade da bandeja é baseada em papel  
de 90 g/m2  
55-350 g/m2 com/sem revestimento

 • Dimensão mínima da folha: 182 × 182 mm até à 
dimensão máxima: 330 x 488 mm, bandeja opcional de 
inserções aceita 102 x 152 mm

 • Troca auto da bandeja/Capacidade de abastecer em 
funcionamento

 • Auto-Perfecting (4/4 impressões) a partir de todas as 
bandejas até 350 g/m2 à velocidade total nominal 

Requisitos eléctricos 
 • Configuração Base: 200–240 VAC, 50/60 Hz, 50A 

(utilização única)/monofásico/Hubbell C8264-C
 • Electricidade adicional necessária para o servidor de 

impressão, dispositivos de alimentação/finalização:
 – 200–240 Volts, 10 Amp, 50 Hz 

Dimensão 
 • Sistema de Impressão Base (sem RIP e/ou dispositivos 

de alimentação/finalização):
 – 3.009 mm (L) x 1.092 mm (P) x 1.865 mm (A) 
 – Peso: 1.373 kg (sem tinta seca, PC-UI)

Ciclo de Trabalho 
Colour 800i Press 

 • 1,5 milhões

Colour 1000i Press 
 • 1,75 milhões

Escolha de Servidores de Cor 
 • Xerox® FreeFlow® Print Server 
 • Xerox® EX-P 1000i Print Server, Powered by Fiery® 

Opções 
Alimentação

 • Alimentador de alta capacidade para grandes formatos:
 – Duas bandejas de papel para 2000 folhas cada 

Nota: A capacidade da bandeja é baseada em papel de 
90 g/m2

 – 55-350 g/m2 com/sem revestimento
 – Dimensão mínima da folha: 182 × 182 mm até à 

dimensão máxima: 330 x 488 mm
 – Troca auto da bandeja/Capacidade de abastecer em 

funcionamento
 – Perfecting automático (4/4 impressões) a partir de 

todas as bandejas até 350 g/m2 à velocidade total 
nomina l

Empilhamento 
 • Bandeja de recepção - capacidade para 500 folhas
 • Empilhador de alta capacidade (HCS):

 – Band. superior para 500 folhas até 330 × 488 mm
 – Empilhamento em espinha de 5000 folhas; B5 LEF 

até SRA
 – 55-350 g/m2 com/sem revestimento
 – Disponível em combinações simples ou duplas com 

possibilidade de descarregar enquanto funciona
 – Inclui um carrinho amovível para finalização offline/

carrinhos adicionais disponíveis 

Finalização 
 • Finalizador Standard:

 – 55-300 g/m2 com/sem revestimento
 – Empilhador com capacidade para 3000 folhas ( 

80 g/m2); bandeja superior 500 folhas (80 g/m2)
 – Agrafamento simples ou duplo com comprimento 

variável em várias posições, com capacidade para 
100 folhas (com ou sem revestimento)

 – 2 e 4 furos; 4 furos suecos
 – Interposer com capacidade para 200 folhas para 

folhas pré-impressas e totalmente preenchidas
 • Finalizador Booklet Maker:

 – Inclui funções do finalizador standard com um 
empilhador de 2000 folhas, e ainda:

 – Cria booklets automaticamente até 25 folhas (100 
faces com imagem e agrafamento na lombada) a 
partir de SRA3, A3, B4 ou A4

 • Xerox® SquareFold® Trimmer Module:
 – Dobragem em quadrado até 25 folhas (100 páginas)
 – Acerto da folha entre 2-20 mm em incrementos de 

0,1 mm
 – 64 g/m2 a 300 g/m2 (sem revestimento); 106 g/m2 

até 300 g/m2 (com revestimento)
 – Formatos de papel suportados: 216 mm × 279 mm 

mínimo; 330 mm × 457 mm máximo
 – Disponível apenas no finalizador do booklet maker

Dobragem/Furos 
 • Dobra em C-Z: 

 – Dobra em C e dobra em Z A4
 – Impressão no interior ou no exterior de folhas 

dobradas
 – Dobra papel A3 em Z para inserção em conjuntos de 

documentos A4 (dobragem em Z para engenharia)
 – Disponível com finalizador standard, finalizador do 

booklet maker e finalizador standard Plus
 • GBC AdvancedPunch:

 – Papel suportado: A4 Long Edge Feed (alimentação 
apenas pelo lado mais longo – apenas lado de 
297mm )

 – 80 g/m2–216 g/m2

 – Estão disponíveis vários conjuntos de cortantes 
substituíveis pelo utilizador

Soluções de finalização adicionais (DFA) 
 • Finalizador Standard Plus:

 – Empilhador com capacidade para 2000 folhas (80 
g/m²)

 – As mesmas funções que o Finalizador Standard com 
a arquitetura DFA integrada necessária para permitir 
realizar uma série de opções de finalização inline de 
outros fornecedores, incluindo as indicadas abaixo

 • Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker: 
 – A configuração standard inclui o Booklet Maker e a 

bandeja de saída para proporcionar a compilação, 
agrafamento, dobragem e empilhamento dos 
conjuntos na bandeja de saída

 – Booklets até 50 folhas e 35 folhas
 – Opcional: Bleed Trimmer com rotação e vinco (RCT), 

Alimentador de capas (CF50/35), Square Folder 
(SQF50/35)

 • Horizon ColorWorks Pro Plus:
 – Dispositivo multifuncional compacto com 

capacidade paracriar booklets, vincar, acertar 
margens, dobrar, agrafare empilhar

 • GBC eBinder 200:
 – Empilha, perfura e encaderna booklets planos (A4) 

com 5 até 100 folhas 
 – Elementos de encadernação auto-ajustáveis 

(tamanho único) disponíveis em preto, azul marinho, 
branco e gelo/transparente

 – As capacidades deste equipamento permitem ligá-
lo a outras alternativas de finalização (disponível 
apenas com configurações Standard Finisher Plus)
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