
Xerox® Colour 800i/1000i Presses

Cor digital redefinida: mais rápida. 
Mais viva. Mais flexível. A Xerox 
continua a aperfeiçoar – e a redefinir 
– a produtividade, qualidade de 
impressão e rentabilidade. 
As Xerox® Colour 800i/1000i Presses aumentam o número e o tipo 
de trabalhos de alto valor que pode produzir inline com as novas 
Tintas Secas Especiais Prateada e Dourada. Crie efeitos metálicos 
personalizados fantásticos, com verdadeiras tintas metálicas, 
alargando as possibilidades de design dos seus clientes, em vez 
de se contentar com simulações digitais ou com o dispendioso 
processamento offline.

Imprimindo à velocidade nominal de 80 ou 100 ppm em todas 
as gramagens, estas impressoras 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 a disponibilidade líder de mercado, estas funções 
e outras, fazem das Xerox® Colour 800i/1000i Presses o parceiro 
de impressão perfeito para o ajudar a conseguir mais trabalhos 
ao mesmo tempo que reduz os custos. Com as Xerox® Colour 
800i/1000i Presses, pode afinar as suas impressões digitais e 
redefinir o seu potencial de lucro.

Principais vantagens das Xerox® Colour 
800i/1000i Presses
Processamento mais rápido – A automatização de matriz a toda 
a largura é standard. Tempo até produção melhorado e gestão de 
suportes mistos, combinados com limpeza auto de folhas e com o 
novo HyperRIP da Fiery elevam a produtividade ao máximo.

Efeitos visuais vivos – As novas tintas metálicas Prateado e 
Dourado assim como a tinta Transparente, podem ser usadas inline 
juntamente com as CMYK, melhorando efeitos rentáveis de valor 
acrescentado, incluindo personalização, ao mesmo tempo que 
reduzem o tempo de execução, os custos e os resíduos materiais 
consumidos com processos manuais.

Mais versátil – A Finalização Xerox® IntegratedPLUS é ativada 
para Plockmatic Pro 50/35 para produzir booklets maiores de 
qualidade profissional – até 200 folhas com o Pro 50 – trabalhando 
à velocidade nominal para uma máxima produtividade.

TITLE: X_28841_X80SS-05ZA   LANGUAGE: Portuguese   DATE: 23 February 2015 1:46 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 2



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 e as Tintas Secas Especiais: Transparente, 
Prateada e Dourada (velocidade nominal)

 – Capacidade para várias passagens de 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 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 actua num só passo 

(tecnologia cinta e rolo/folhas totalmente planas)
 • IBT (cinta de transferência intermédia) com rolos de 

transferência bias retrácteis
 • 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 
Xerox® Colour 800i/1000i Presses – AWM 

 • 80/100 ppm, (A4 letter) 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) impressões por hora

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, Xerox® 

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

 • Permite trabalhos em suportes de impressão mistos 
 • 55-350 g/m²
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Especificações das Xerox® Colour 800i/1000i Presses

www.xerox.com/ColorPress

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 folhas com dimensão mínima  
102 x 152 mm

 • Troca auto da bandeja/Capacidade de abastecer em 
funcionamento

 • Automatic 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 simples)/monofásico/Hubbell C8264-C
 • Electricidade adicional necessária para o servidor de 

impressão, dispositivos de alimentação/finalização:
 – 115 VAC 15 Amp para 60 Hz ou 220 VAC 10 Amp 

para 50 Hz (Hemisfério Ocidental)
 – 200-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Europa) 

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 
Xerox® Colour 800i Press 

 • 1,5 milhões

Xerox® Colour 1000i Press 
 • 1,75 milhões

Escolha de Servidores de Cor 
 • Xerox® FreeFlow® Print Server 
 • Xerox® EX 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
 – Auto-Perfecting (4/4 impressões) a partir de todas as 

bandejas até 350 g/m2 à velocidade total nominal 

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 SRA3
 – 55-350 g/m2 com/sem revestimento
 – Disponível em combinações simples ou duplas com 

possibilidade de descarregar enquanto funciona
 – Inclui um carrinho removível para finalização offline; 

carrinhos adicionais disponíveis 

Finalização 
 • Finalizador Standard:

 – 55-300 g/m2 com/sem revestimento
 – Empilhador com capacidade para 3.000 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 Europa; 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 2.000 folhas

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

 • Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer:
 – 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 aceites: 216 mm × 279 mm 

mínimo; 330 mm × 457 mm máximo
 – Disponível apenas no finalizador do criador de 

booklets

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 

criador de booklets e finalizador standard Plus
 • GBC® AdvancedPunch™:

 – Papel aceite: A4 Long Edge Feed (alimentação 
apenas pelo lado mais longo - 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 opcional 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) 

entre 5 e 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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