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Xerox® D95 / D110 / D125
מכונת צילום  /דפוס
העוצמה שתאפשר לך להדפיס יותר
בפחות כסף ולהלהיב את הלקוחות שלך.

הדפס מהר יותר .הדפס בפחות כסף .הלהב את
הלקוחות.
סביבות עם הדפסה אינטנסיבית ,כגון בתי דפוס ומחלקות רפרוגרפיות מרכזיות ,כמו
גם ענפי החינוך ,הבריאות ותעשיות אחרות ,הם קהל היעד שעבורם פיתחנו את מכונת
הצילום/הדפוס  ,Xerox® D95/D110/D125שמצטיינת בדברים החשובים ביותר :הגברת
הפרודוקטיביות ,הקטנת עלויות ועמידה בציפיות התובעניות של הלקוחות  -ואף מעבר לכך.
אתה יכול לסמוך על הביצועים המעולים ,האמינות וקלות השימוש המפורסמות של ,Xerox®
וליהנות מיכולות גימור מגוונות וחדשניות ,כמו גם מאפשרות ההוספה של פתרונות איכותיים
משולבים למיטוב זרימת העבודה.
 Xerox® D95/D110/D125עוזרת לעסק שלך לצמוח ,כיוון שהיא מאפשרת לך להתמקד
במה שאתה עושה בצורה הטובה ביותר :הפקת עבודות נהדרות .אנו נעזור לך להפיק אותן
מהר יותר  -ובמחיר סביר יותר.
מכונת הצילום/הדפוס Xerox® D95/D110/D125
מספקת היצע של תכונות ויכולות חדשניות ביותר,
בצד הגמישות לבחור את מהירות ההדפסה,
אפשרויות השרתים ויכולות הזנת המדיה והגימור
המתאימות ביותר לעסק או לארגון שלך:
•מהירויות הדפסה גבוהות של עד  110 ,95או
 125דפים בדקה.
•ביצועים מעולים של צילום/סריקה ,בקצבים
של עד  200תמונות בדקה .כמו כן ,הסריקה
הצבעונית ב"מעבר אחד" ( )single-passמשמרת
את המראה המקורי של המסמך בעת שמירתו
בשולחן העבודה ,ברשת או בכל מיקום אחר.

•בקר משולב חדשני מגיע כסטנדרט .בנוסף,
 *D95/D110/D125מאפשרת גם לבחור בין שני
שרתים רבי-עוצמה ,שמיועדים לתת מענה לצרכים
הספציפיים שלך.
•אמינות מוכחת ושירותי תמיכה מהמובילים
בתעשייה .אתה יכול להיות סמוך ובטוח ,שD95/-
 D110/D125תמשיך לספק ביצועי שיא לאורך
זמן.
• קלות שימוש חסרת תקדים.
•איכות תמונה מדהימה עם רגיסטרציה מעולה.
•ערכה מלאה של אפשרויות גימור מובנות,
המיועדות להרחיב את יכולות היישומים שלך.
•אפשרויות מרובות של הזנה וטיפול בנייר,
המיועדות להגביר הן את הפרודוקטיביות והן את
היכולת לספק תפוקה מוכוונת-תוצאות.

טכנולוגיית  EA Tonerהבלעדית של
 Xeroxממלאת תפקיד בלתי נפרד בהשגת
איכות התמונה המעולה שמאפיינת את
מכונת הצילום/הדפוס :D95/D110/D125
•טונר צבירת אמולסיה ( )EAמיוצר באופן
כימי ,אשר מאפשר להשיג חלקיקים
קטנים ביותר תוך שמירה על צורה
אחידה ,ובכך מבטיח תמונות חדות כתער.
•תוכל ליהנות מרמות הפירוט הגבוהות
ביותר ,לרבות טקסטים וגווני אפור
חדים ביותר ,כמו גם גווני שחור עמוקים
ומלאים.
•תפוקות טונר גבוהות פירושן סבבי
הדפסה ממושכים יותר עם פחות
התערבויות של המפעיל.
•חיים ארוכים יותר של יחידת התוף
ודרישות טונר מופחתות בכל דף משפרים
עוד יותר את התרומה של מכונת הצילום/
הדפוס  D95/D110/D125לקיימות
סביבתית.

פתרונות ייצור חדשניים המבטיחים סביבה
ירוקה יותר היום ומחר.
למידע נוסף על המחויבות שלנו לקיימות
סביבתית ,בקר בכתובת www.xerox.com/
.environment
* ,Xerox® EX Print Serverמופעל על ידי  Fieryוזמין עבור  Xerox® D95לאחר הפעלה

צמיחה עסקית עם ביצועים ואמינות שאפשר
לסמוך עליהם.
עיצוב המותאם למגוון סביבות שמתאפיינות בקצב מהיר— מבתי דפוס מסחריים ומרכזים
של שירותי  pay-for-printועד למשרדי עורכי דין ובתי ספר מחוזיים  -מכונת הצילום/הדפוס
 D95/D110/D125מצטיינת בכל מקום במהירות ,באיכות תמונה ובקלות שימוש וכך משפרת
את היעילות וחוסכת בעלויות.
מהירות ופרודוקטיביות

קלות שימוש

זמן שווה כסף ,ומכונת הצילום/דפוס D95/D110/
 D125עוזרת לך לחסוך בשניהם.

מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125
מתאפיינת בעקומת למידה מינימאלית ומספקת
החזר השקעה מהיר במיוחד.

•מנועי הדפסה במהירות גבוהה מספקים תפוקה
של עד  110 ,95ו 125-דפים בדקה.
•סורק דו-ראשי מהיר וצבעוני הפועל במעבר
יחיד – כלומר ,המקור נסרק פעם אחת בלבד –
כאשר הסריקה מתבצעת במהירויות של עד 200
תמונות בדקה.

•באמצעות מסך מגע גדול בצבע מלא ,ממשק
המשתמש מאפשר תכנות פשוט של עבודות
מתוחכמות ,וזאת בזכות לחצנים שממוקמים
אינטואיטיבית ומראה ותחושה זהים לאלה
המאפיינים את מכשירי Xerox®האחרים
שברשותך ,ואשר מבטיחים תחושת היכרות
מידית.

•מזין מסמכים אוטומטי בעל קיבולת של  250דפים
מבטיח שגם העבודות הגדולות והמורכבות ביותר
יתבצעו במהירות וביעילות מיטבית.

•יכולות הטעינה במהלך הפעלה ,הפריקה במהלך
הפעלה וההחלפה במהלך הפעלה מאפשרות
לטעון נייר או לפרוק מסמכים מוגמרים כאשר
מכונת הצילום/הדפוס פועלת .כך מובטחות
הפעלה רציפה ופרודוקטיביות מוגברת.

•עיבוד בו-זמני של סריקה RIP ,והדפסה מבטיח
תפוקה מרבית.

•התכונה ( Build Jobבניית משימה) מאפשרת
תכנות פשוט של סוגי דפים שונים במסמך
יחיד ,מבלי שיהיה צורך באיסוף ידני ובלי קשר
למורכבות העבודה.
•המר דפי מסמכים לקובצי  ,TIFF JPEGו,PDF-
שניתנים לאחסון בתיקיות לצורך הדפסה חוזרת
מהירה ,שליחה ישירות למיקומי  FTPאו העברה
לרשימת תפוצה בדואר אלקטרוני.
•סריקה סטנדרטית בצבע מאפשרת לנהל תקשורת
בצבע מלא באמצעות דואר אלקטרוני או תפוצת
קבצים דיגיטליים ( ,JPEG ,TIFF ,)PDFלשיתוף
פעולה מהיר וזול.

איכות התמונה
כשהעסק שלך קשור לדפוס ,איכות התמונה חסרת
התקדים של מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/
 D125ממלאת תפקיד מרכזי בהבטחת לקוחות
חוזרים.
•רזולוציית הדפסה של  2400 x 2400 dpiמספקת
אחזור אחיד ואיכותי של טקסט ,צבעים ,תמונות
וגרפיקה ,אשר משולב ברגיסטרציה יוצאת דופן
ומספק תוצאות מהוקצעות ומקצועיות.
•סריקה בצבע של  600 x 600 dpiוסריקה של
גווני אפור ב 8-סיביות ( 256גוונים) מפיקה
עותקים שאיכותם אינה נופלת מאיכות המקור.
* אופציונאלי

•בזכות אפשרויות היעדים המרובים ,המשתמשים
יכולים לסרוק ולשמור מסמכים ,או לסרוק ולשלוח
מסמכים ,בפעולה פשוטה ומהירה .הגיליונות
החדשניים של זרימת העבודה מאפשרים יכולת זו
באמצעות שליחה אוטומטית בדואר אלקטרוני או
הפצת עבודות ליעדים מוגדרים.
•הדפס מכל התקן אחסון תואם  *USBאו שמור
בהתקן כזה להבטחת נוחות וניידות.
•מכונת הצילום/הדפוס מקבלת כל זרם נתונים,
בכל עת ,לרבות ,Adobe® PostScript®,PDF
 ,PCL ,LCDS,IPDS VIPP®וכן .PPML
•בזכות טביעת הרגל הקטנה תוכל להציב את
המכשיר בנוחות בקרבת המשתמשים ,תוך ניצול
חלק קטן יותר של שטח המשרד.

אמינות
אנו ב Xerox-שואפים לעזור לעסק
או למוסד שלך להשיג תפוקה
מעולה במהירות ובעלות נמוכה .אך
לפרודוקטיביות ולחיסכון בעלות הכוללת
אין כל משמעות ,אלא אם כן נלווית
אליהם גם אמינות עקבית .זו הסיבה
שבגינה כל רכיב ורכיב במכונת הצילום/
הדפוס  D95/D110/D125תוכנן באופן
המבטיח זמן מרבי של פעולה תקינה
ועמידות מרבית לאורך חיי המכשיר.
השירות של :Xerox כל התמיכה
שתצטרך
®

סמוך על השירות האיכותי שלנו ,אשר
יספק לך תמיכה בשלל דרכים.

•כיום קל מתמיד לבצע פעולות תחזוקה
וכוונונים שגרתיים באופן עצמאי לצורך
מקסום זמן ההפעלה פעולה התקינה,
וזאת באמצעות תכנית התחזוקה
משולבת של  ,Xerox®Productivity
.Plus
•קריאות מד אוטומטיות ()AMR
מבטיחות חיוב מדויק (כאשר זמין).

שלהב את הלקוחות וזכה בעבודות נוספות.

צור יישומים עבור צורכי העסק הספציפיים שלך ,או
פתח יישומים הממוקדים במגוון תעשיות ,באמצעות
מכונת הצילום/הדפוס  .D95/D110/D125למכונה
יכולות רבות עוצמה של טיפול במדיה ,הזנה וגימור,
אשר מעניקות לך את הגמישות שבהפקת מוצרים
המתאפיינים בגימור דינמי בהתאם לצורך  -כדי
שתוכל לתת מענה לדרישות הפנימיות של העסק
שלך ,להלהיב לקוחות ולקדם עסקים חדשים
והכנסות.
בנוסף לכך ,באפשרותך לבחור מתוך מערך נרחב
של מדיות במגוון משקלים וגדלים ,כולל ניירות
מצופים המאושרים לשימוש.
נקודות חשובות לגבי הזנה וטיפול בנייר:
•הגדל את הפרודוקטיביות באמצעות סבבי
הדפסה ארוכים ללא הפרעות ,על ידי הוספת מזין
אופציונאלי בגודל  Letterבקיבולת גדולה ,או
על-ידי בחירה של מזין בקיבולת גדולה עם מגש
אחד או שניים* ,המיועד לגדלים חריגים ומתאים
לנייר סטנדרטי ,גדול או מותאם אישית.
•משוך תשומת לב ומקסם את ההשפעה של
המסמכים האיכותיים על ידי הוספת כריכות
או דפי אינסרט בצבע מלא (עד  200גיליונות)
דרך יחידת הכנסת דפי האינסרט הסטנדרטית,
המיועדת לשלב הפוסט-פרוצס.
•השתמש במגש המעקף כדי להוסיף גדלים
ומשקלים נוספים (עד  250גיליונות).
הרחב את היכולות שלך עם אופציות הגימור
המובנות של מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/
:D125
•האיסוף מסייע לך בארגון מהיר של העבודות.
•הידוק באורכים משתנים (עד  100גיליונות) —
 24אפשרויות הידוק מפיקות מסמכים מהודקים
באיכות מעולה.
•ניקוב חורים  - 2/3 -חוסך זמן וכסף.
•מודול הממשק פועל כ"רכזת תקשורת" בכל פעם
שאתה בוחר לחבר יותר מיחידת גימור אחת
למכונת הצילום/הדפוס .הוא מאפשר פונקציות
חשובות כגון צינון מדיות ,השטחת נייר ותקשורת
עם מודול הגימור.
• *GBC® AdvancedPunch™מציע מגוון
רב-תכליתי של סגנונות ניקוב ,כדי שתוכל ליצור
בעצמך מסמכים שמוכנים לכריכה מקצועית.
משלב בקלות יכולות הדפסה ,איסוף וניקוב
כדי לחסוך בזמן ,למקסם את הפרודוקטיביות
ולהפחית עלויות.

* בתצורות  D110ו D125-בלבד.

•המערים בעל הקיבולת הגדולה* עורם בצורה
מסודרת עד  5,000גיליונות בגודל  .Letterהעגלה
הניידת הכלולה מאפשרת ניידות ופריקה בקלות.
מתאימה לטיפול גם בעבודות גדולות ביותר.
•קיפול לשניים ,קיפול מסוג  ,Cקיפול מסוג Z
וקיפול מסוג ( Engineering Zקיפול עיתונים כך
שיתאימו לערכות מסמכים בגודל  - )letterכל
אלה חוסכים זמן ומשפרים את הפרודוקטיביות.
•אפשרויות הגימור של החוברות מתאימות במיוחד
לחוברות גדולות ולוחות שנה  -עד  25גיליונות
( 100דפים מסודרים):
– ( Booklet Maker Finisherיחידת הגימור
של יוצר החוברות) מספקת טיפול מעולה בנייר
המצופה המאושר לשימוש .מספקת חיבור
בתפר  saddle-stitchויכולות קיפול .bi-fold

נייר ומדיה מיוחדת של ®Xerox
™See the difference quality makes
הנייר ומוצרי המדיה המיוחדים שלנו ,שעברו מיטוב
דיגיטלי ,תוכננו באופן ספציפי תוך התאמה למכונת
הצילום/הדפוס  D95/D110/D125של ,Xerox®
במטרה לספק לך פרודוקטיביות ,אמינות וגמישות
מרביות .בחר מתוך שלל סוגי נייר ומדיות מיוחדות
( ,DocuMagnets™מדבקות לחלון ,תמונות
אקורדיון ועוד ועוד) ,במגוון מלא של משקלים
וגדלים ,כדי שתוכל ליצור יישומי דפוס ומסמכים
מוגמרים .למידע נוסף ,בקר אותנו בכתובת www.
.xerox.com

•מודול החיתוך SquareFold®מקפל דפי כריכה
ומבצע חיתוכים כדי להבטיח גימור מקצועי .שלוט
בחיתוך וברמת הקיפול המרובע ,תוך יצירת
חוברות עם שדרה מרובעת שמאפשרת פתיחה
שטוחה וקלות בטיפול ,בהערמה ובאחסון.
•יוצר החוברות Plockmatic Pro30™עם
 *RCBTמאפשר לך לקפל דף יחיד או לחבר
באמצעות  saddle-stitchוכן לקפל  2עד 30
דפים ,על מנת להפיק חוברת של  120דפים ((20
אונקיות  75 /גרם למ"ר) .הרחב את יכולות יצירת
החוברות שלך על ידי הוספת,SquareFold®
יחידת החיתוך והזנת הכריכות (זמין בתצורות
סטנדרטיות של  Finisher Plusבלבד).
•( *Xerox® Tape Binderכורך בסרט) כורך
חוברות של עד  125גיליונות נייר במשקל 20
אונקיות 75( .גרם למ"ר) .צור מסמכים בעלי
מראה מקצועי שמשיגים תוצאות :הצעות מכירה,
דוחות שנתיים ,חבילות קורסים או כל חומר אחר
שהעסק או הארגון שלך מפרסם.
•הפק מסמכים מודפסים וכרוכים בלחיצת כפתור,
באמצעות  .*GBC® eBinder 200פתרון אוטומטי
זה מאפשר כריכה בפריסה 'שטוחה' מסוגננת וכן
ספרים עם מעטפת eBinder 200 .מאפשר ניקוב
וכריכה של מגוון גדול של ניירות ,לרבות כריכות
ותוויות במשקל של עד  80אונקיות ( 216גרם
למ"ר) .טביעת הרגל הקטנה של המערכת הופכת
אותה לפתרון שניתן להתאמה בקלות לכל סביבה.

אפשרויות הזנה

מזין בקיבולת גדולה עם  2מגשים2,000 ,
גיליונות בכל מגש ( 4,000גיליונות בסך
הכול) :גודל Letter

מזין בקיבולת גדולה לגדלים חריגים2,000 ,
גיליונות :עד  13 x 19.2אינץ'

מזין בקיבולת גדולה לגדלים חריגים עם 2
מגשים* 2,000 ,גיליונות בכל מגש (4,000
גיליונות סך הכל) :עד  13 x 19.2אינץ'

גמישות בכל סביבה.
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מזין לגדלים חריגים
בקיבולת גבוהה עם 2
מגשים*

8

3

מגש מעקף 250
גיליונות

9

מודול ממשק

®GBC
™AdvancedPunch

4

רזולוציית הדפסה עד
2400 x 2400 dpi

סורק  ipm 200עם
סריקה צבעונית
סטנדרטית

6

5

מגש ל 1,100-גיליונות
בגודל letter

7

מגש ל 1,600-גיליונות
בגודל letter

 2מגשים ל550-
גיליונות בגדלים
סטנדרטים ומותאמים
אישית עד 13 x 19.2
אינץ'

10

11

12

13

14

מערים בקיבולת גדולה*

מקפל אופציונלי קיפול
 ,Cקיפול  ,Zקיפול
Engineering Z

מוסיף אינסרטים
סטנדרטי של 200
גיליונות ,לשלב הפוסט-
פרוצס

יחידת גימור של יוצר
החוברות (Booklet
) Maker Finisher

מודול חיתוך ®Xerox
®SquareFold

מנקב חורים
 500גיליונות במגש
עליון

אפשרויות גימור

יחידת גימור סטנדרטית עם קיפול C/Z
אופציונלי

יחידת גימור של יוצר החוברות עם קיפול מודול הממשק וGBC®-
*AdvancedPunch™
 C/Zאופציונלי

•ניקוב  ,2/3הערמה של 3,000
גיליונות 200 ,גיליונות זה מול זה,
הידוק יחיד או כפול באורך משתנה של
 100גיליונות

•כל התכונות של יחידת הגימור
הסטנדרטית בתוספת מגש הערמה
של  2,000גיליונות ,יצירת חוברות עד
 25גיליונות ( 100דפים)

מודול הממשק ומערים בקיבולת גדולה
•הערמת פלט אופסט של 5,000
גיליונות

יחידת החיתוך  SquareFoldשל
®Xerox
•זמין עם יחידת הגימור של יוצר
החוברות SquareFold ,עד 25
גיליונות ( 100דפים) לחיתוך פנים של
 2-20מ"מ

אפשרויות גימור מתקדמות*

Standard Finisher Plus

™GBC® eBinder 200

Xerox® Tape Binder

 Plockmatic Pro30™ Booklet Makerעם RCBT

•כולל תכונות של יחידת גימור
סטנדרטית עם קיפול C/Z
אופציונלי ו( DFA-ארכיטקטורה
לגימור מסמכים) ,הדרוש לתמיכה
באפשרות גימור מתקדמת נוספת
אחת

•הערמה ,ניקוב וכריכת  GBCשל
חוברות

• (כורך בסרט) כורך חוברות עד 125
גיליונות של נייר במשקל  20אונקיות
( 75גרם למ"ר)

•מספר אפשרויות זמינות ,כולל  ,SquareFoldמזין כריכות ,חיתוך פנים
ויחידת חיתוך בליד ()Bleed

* בתצורות  D110ו D125-בלבד.

•מילוי סרט בודד מספק כריכות
( )425של  11אינץ'

מבחר שרתי הדפסה להרחבת היכולות שלך.

שרת העתקה/הדפסה משולב
סטנדרטי

שרת ההדפסה Xerox® FreeFlow®
האופציונלי

אפשרות לXerox® EX Print-
 ,Serverהמופעל באמצעות *Fiery®

תוכל ליהנות מזרימת עבודה פשוטה בזכות מסך
מגע קל לשימוש ,שילוב  ,FreeFlow®תכונות
מעולות וטביעת רגל קטנה:

היצע המוצרים שלנו ,הכולל פתרונות הדפסה במונו
כרום ,בצבע ובצבעי הדגשה ,מבטיח לך עוצמה
וסינרגיה חסרי תקדים בנוסף לקבוצת תכונות
מעולות:

תוכל ליהנות מפרודוקטיביות רבת-עוצמה דרך זרימת
העבודה של  ,Fieryכשיתעורר הצורך בזמני ביצוע
תובעניים ,הכנה גמישה ותפוקה באיכות גבוהה:

•סריקה איכותית .צור קבצים עם אפשרות
לחיפוש טקסט במכשיר ,כדי להבטיח אחזור קל
 טכנולוגיית הדחיסה מקטינה את העומס המוטלעל הרשת ומאפשרת שידור מהיר.
•נהל את המכשיר מרחוק .שרת האינטרנט
המוטמע CentreWare® ISהופך את ההתקנה,
הגדרת התכונה של פתרון הבעיות והשדרוג
לאוטומטיים.
•קבוצות מרובות של עותקים עם מפרידים .צור
ערכות מרובות עם איסוף או ללא איסוף ,תוך
הפרדה באמצעות דפים לחלוקה יעילה.
•אבטחה .קבוצה גדולה של תכונות אבטחה
משולבת במכשיר קומפקטי אחד ,לרבות הדפסה
מאובטחת ,יכולות הצפנה/החלפה של נתונים
וכוננים קשיחים נשלפים אופציונליים.
•מצבי העתקה ושמירה/הדפסה ומחיקה .בחר
"צלם ושמור" במסך המגע .במהלך הצילום,
תמונות והגדרות של המסמך יישמרו בתיבת
דואר/תיקייה בשרת הפנימי.
•תצוגה מקדימה בתמונות ממוזערות .ראה תמונה
ממוזערת של עבודת ההעתקה/הסריקה ישירות
במסך המגע.
•מספרי זיהוי ( .)Bates Stampingתכונת
 Bates Stampingהמובנית יוצרת עותקים עם
דסקריפטורים אלפא-נומריים מותאמים אישית
בכל דף.
•)(EIPEIP .Extensible Interface Platform®
היא פלטפורמת תוכנה שמאפשרת גישה נוחה
לפתרונות משפרי פרודוקטיביות ,הישר מתוך
ממשק מסך המגע של מכונת הצילום/ההדפסה.
למידע נוסף על הפתרונות הרבים שאנחנו
מציעים ,בקר בכתובת www.xerox.com/
.software-solutions

•מהירות עיבוד וקיבולת .בצע קבלהRIP ,
והדפסה של מספר עבודות במקביל ,או בצע
עבודה ארוכה אחת בזרימה.
•שלח עבודות מכל מקום .לדוגמה ,שלח עבודות
דרך יישומי שולחן העבודה ,חיבורי TCP/IP
המבוססים על מארח ,האינטרנט ,תקליטורים,
מכשירים ניידים בחיבור  USBורכיבי FreeFlow
 Suiteאופציונליים.
•מדרגיות .כבר בנקודת ההתחלה אתה נהנה
מעוצמת ייצור ומזרימת עבודה מוכרת במחיר
מעולה; הוסף רק את הרישיונות עבור התכונות
שלהן אתה זקוק כדי לתת מענה לדרישות היישום
שברשותך.
•כרטוס עבודות אוטומטי וזרימות עבודה
מותאמות אישית .תורים ותיקיות חמות מאפשרים
לך לייעל את זרימת העבודה עם התערבות
מזערית מצד המפעיל.
•הדפס מה שתרצה ,מתי שתרצה והיכן שתרצה.
קבלה מקורית של רוב זרימות הנתונים העסקיים,
כולל  ,IPDS LCDSו.VIPP-
•עיבוד מעולה של גווני אפור בתמונות.יכולת
משופרת של הפקת תמונות בגווני אפור
( )halftonesמאפשרת לך ליצור חומרי שיווק
איכותיים עם תמונות מרהיבות בשחור-לבן.
•הוסף במהירות חריגות בדפים .חסוך זמן והגבר
את הפרודוקטיביות על ידי ציון טווחי דפים מרובים
לחריגה ספציפית  -אין צורך בחריגות נפרדות
עבור כל טווח דפים.
•אבטחה חזקה .מסופקת דרך פלטפורמה מבוססת
 UNIXושליטה גמישה ,לצורך קביעת הגדרות
עבור משתמשים וקבוצות.

שרת העתקה/הדפסה משולב
* שרת ההדפסה  ,Xerox® EXהמופעל על ידי  ,Fieryזמין עבור  Xerox® D95לאחר הפעלה
**  Fiery ImageViewerזמין לאחר הפעלה

שרת ההדפסה Xerox® FreeFlow

•מהירות ופרודוקטיביות .חומרה וטכנולוגיית ליבה
מתקדמות ממטבות את התפוקה ומבטיחות שמכונת
הצילום/ההדפסה תפעל במהירויות המוגדרות.
•ממשק משתמש מוכר של .Fieryהממשק
האינטואיטיבי של Fiery® Command
 WorkStation’s®הופך משימות מורכבות
לפשוטות ,ללא קשר לניסיון המפעיל ,ואילו
התוכנה הגמישה מסתגלת לכל סביבה.
•נהל את אחת ממכונות ההדפסה המופעלות על
ידי  ,Fieryאו את כל המכונות הקיימות לרוחב
הארגון.רכז את ניהול העבודות .התחבר לכל
שרתי  Fieryהקיימים ברשת ,בצבע ובמונוכרום.
•פרודוקטיביות משופרת.יכולות מתקדמות של
ניהול תורים מצמצמות צווארי בקבוק ומקצרות
זמני השבתה.
•תמיכה ב ,FreeFlow-שליחת עבודות
אוטומטית.הפחת את עלויות הטרנזקציה וקצר
את זמני ההגדרה של משימות עבור משתמשי
מחשב אישי ומשתמשי.Mac®
•יכולת מידע משתנה עם כלים פתוחים ומדרגיים
של זרימת עבודה ,מרמה התחלתית ועד לרמה
מתקדמת ,שתומכים ב ,FreeForm™-,PPML
 ,PDF/VT VI Composeותכונות הדמיה
מיוחדות כגון סימני  MicroTextוסימני קורלציה.
• Fiery SeeQuence Imposeאופציונלי.תכונות
עימוד מתקדמות בממשק ויזואלי.
• Fiery SeeQuence Composeאופציונלי.
משימות מבוססות ממשק ויזואלי של הכנת
עבודות ,פריסה וקומפוזיציה.
• **Fiery ImageViewerאופציונלי לשחור-לבן.
תצוגה מוקדמת רבת-עוצמה של עבודות מוכנות
להדפסה וכלי כוונון לגווני שחור ,להקטנת הבזבוז
ומזעור טעויות.

שרת ההדפסה  ,Xerox® EXמופעל על ידי Fiery

היישומים המתאימים לסביבה שלך.

המכונה מדגם  D95/D110/D125מאפשרת לך
לעשות יותר .פתח יישומים חדשניים כעת ובעתיד.

•הגבר את הפרודוקטיביות בעת עבודה עם תוכנות
של עיבוד מסמכים ,אחסון בארכיון וחותמות.

חינוך

•גימור מובנה גמיש מקל על יצירת מסמכים כרוכים
בעלי מראה מקצועי בתוך הארגון.

היישומים כוללים חומרים של תכניות לימוד למורים,
חוברות עבודה ,רישומי תלמידים ,חבילות קורסים
וספרי מחזור.
•מורים ועובדים אחרים יכולים ליצור ערכות מרובות
עם איסוף ובלעדיו ,תוך שימוש בגיליונות הפרדה
לצורך חלוקה בכיתות; גימור המסמכים יכול לכלול
ניקוב או הידוק.
•כריכה בפריסה שטוחה מאפשרת סיבוב של 360
מעלות.
•מהירות העתקה מהירה וקיבולת מדיה נרחבת
מאפשרות למורים ולעוזרי ההוראה להקדיש זמן
רב יותר לכיתה.
•צור מעטפות מוכנות לשליחה באמצעות קיפולי C
ו Z-אופציונליים.
•השג תקשורת טובה ויעילה יותר באמצעות יכולות
של סריקה בצבע מלא וסריקה לדואר אלקטרוני.
•צור יומנים בעלות נמוכה והוסף צבע לפי הצורך.

שירותים משפטיים ,ביטוח ושירותי
בריאות
היישומים כוללים מסמכי ראיות ,גילוי וניהול תיקים,
לוחות זמנים ועלונים.
•תכונת  Bates Stampingהמובנית מאפשרת לך
ליצור עותקים עם דסקריפטורים אלפא-נומריים
מותאמים אישית באורך  16ספרות בכל דף.
•תכונת ( Reduce-to-Fitהקטנה לגודל)
מאפשרת העתקה מקצה לקצה.

•תקשר המהירות וביעילות באמצעות סריקה
לדואר אלקטרוני.
•צור פרסומים משרדיים ומסמכי דפוס עסקיים.

הדפסה מהירה ,שירותי הדפסה
בזיכיון או הדפסה ארגונית/משרדית
היישומים כוללים עבודות מורכבות ,מדריכים
למשתמש ,חומרים שיווקיים ,לוחות שנה ,קטלוגים,
עלונים וטפסים.
•השג את התפוקה האיכותית שנדרשת על-ידי
הלקוחות שלך.
•עמוד בזמני סבב אגרסיביים.
•תוכל להציע יישומים ושירותים נוספים (ערכה
אופציונאלית לתמיכה בסריקה בצבע מלא),
כולל מסמכים בכריכה מקצועית בפריסה שטוחה
וחוברות בקיפול מרובע ומסודר.
•הצע התאמה אישית באמצעות תוכנה
אופציונאלית של אחד לאחד.
•תמיכה במדיה מצופה/כבדה במיוחד.

לשכת שירות או מרכז נתונים
היישומים כוללים דפי פירוט ,חשבונות ולוחות
זמנים.
• צור ספרים ומדריכים בכריכת סרט.
•שרת ההדפסה FreeFlow האופציונלי מספק
פרסום של זרימות נתונים עסקיים מקוריים
( )IPDS/LCDSותמיכה בהדפסה של זרמי
נתונים מותאמים אישית.
®

•אמינות גבוהה מבטיחה שתעמוד בתאריכי יעד
קצרים.
•צור במהירות יישומים בעלי ערך גבוה והשפעה
רבה ,באמצעות הוספת צבעים ,התאמה אישית
וגימור מובנה.

משרד
היישומים כוללים עלונים ,תמסירים ,מצגות ,דוחות
ותכתובות.
•קלות שימוש אשר מבטיחה ,כי פעולות הצילום,
הסריקה וההדפסה יתבצעו ללא לחץ.
•קיבולת מדיה נרחבת ,נקודות בחירה רבות יותר
ואפשרויות מובנות של ניקוב ,הידוק ,קיפול ויצירת
חוברות ,אשר מצמצמות את היקף העבודה
ומבטיחות תוצאות עקביות.
• GBC® eBinder 200™מאפשר לך לבצע
שינויים במצגות ובדוחות במהלך העבודה ולהפיק
במהירות מסמכים כרוכים.
•תכונות אבטחה מגינות על הנתונים שלך;
ניתן להצפין או להחליף נתוני העתקה ,סריקה
והדפסה ,כדי להבטיח עמידה בתקני האבטחה
של הארגון.

•השג פרודוקטיביות במהירות רבה ובאופן עקבי.

ניקוב קבוע
קיפול לשניים ,קיפול  ,Cקיפול Z
קיפול מרובע
לשוניות
איסוף
			
חיתוך חוברות
		
					

אינסרטים צבעוניים ,הידוק
וקיפול Engineering Z

		

מפרט של מכונת הצילום/דפוס  D95/D110/D125של Xerox®
מנועי הדפסה

•מנוע צילום במונוכרום
•מהירויות הדפסה
– – 95/110/125דפים בדקה  8.5 x 11 -אינץ' ()A4
– – 56/69/78דפים בדקה  8.5 x 14 -אינץ' ()B4
– – 50/55/62דפים בדקה  11 x 17 -אינץ' ()A3
– – 34/34/34דפים בדקה  12 x 18 -אינץ' ()SRA3
•זמן לעותק ראשון 3 :שניות
•הדפסת סימפלקס או דופלקס (דו-צדדית)
•רזולוציית  RIPעד  1200 x 1200 dpiורזולוציה עד 2400 x
 2400 dpiבמסך גווני אפור ( lpi 106ברירת מחדל) או 150
( lpiמצב איכות גבוהה)
•רגיסטרציה מלפנים לאחור  0.7 -/+מ"מ
•תמיכה ביכולת קריאת מד אוטומטית (( )AMRכשזמין)

אחסון מסמכים

•כונן קשיח בנפח  80 GBאו יותר ,עם  14.6 GBלאחסון
מסמכים

סורק  /יחידת טיפול במסמכים

•סורק עם ראש כפול
– –סריקה שחור לבן  ,ipm 200סימפלקס/דופלקס
6
•רזולוציית סריקה אופטית באפור  8סיביות של  00 x 600
 dpi (256גוונים)
•סריקה לפי תקן תעשייתי ב ,PDF- ,JPEG TIFFאו קובץ
 TIFFמרובה דפים; תמיכה בLDAP-
•סריקה לדואר אלקטרוני עם הודעה על מסירת דואר
•סריקה לשרת קבצים ברשת
•מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי של  250גיליונות
•גודלי תפוקה 5 x 8 :אינץ' עד  11 x 17אינץ' ( A5עד )A3
•משקלי תפוקה:
– –סימפלקס או דופלקס 16 :אונקיות  bond 110אונקיות
אינדקס ( 52עד  200גרם למ"ר)
•ערכת סריקה אופציונאלית לPDF-

טיפול בנייר

משקלים וקיבולת של נייר:
•מגש  1,100 :*1גיליונות – ( 8.5 x 11אינץ')A4/
•מגש  1,600 :*2גיליונות – ( 8.5 x 11אינץ')A4/
•מגש  550 :*3-4גיליונות כל אחד –  5.5 x 7.2אינץ' עד
3
 13.0 x 19.2אינץ' ( 140 x 182מ"מ ( )A5עד  30 x 488
מ"מ ())SRA3
•מגש מעקף  250 :5גיליונות –  4 x 6אינץ' עד 13 x 19.2
אינץ' ( 102 x 152מ"מ עד  330 x 488מ"מ);  16אונקיות
 bondעד  140אונקיות אינדקס ( 52גרם למ"ר עד  253גרם
למ"ר)
•מזין אופציונאלי בקיבולת גבוהה  2מגשים 2,000 ,גיליונות
כל אחד –  8.5 x 11אינץ' (;)A4 16אונקיות bond 80
אונקיות אינדקס ( 52עד  216גרם למ"ר)
•מזינים אופציונליים עבור גדלים חריגים בקיבולת גבוהה:
מזינים עם מגש  1או  2,000 ;2גיליונות בכל מגש 8 x 10 -
אינץ' עד  13 x 19.2אינץ' ( B5עד ;)SRA3 18אונקיות
 bond 110אונקיות אינדקס ( 64עד  253גרם למ"ר)
•נייר מצופה :עיין במסמך ציפיות הלקוח לגבי ניירות מצופים
מאושרים לשימוש של Xerox ®

יחידת גימור סטנדרטית

•הידוק במיקומים מרובים :הידוק יחיד או כפול באורך משתנה
של  100גיליונות
•ניקוב של  2ו 3-חורים (צפון אמריקה); ניקוב של  2ו 4-חורים
(אירופה ודרום אמריקה); ניקוב שוודי של  4חורים
•קיבולת של המערים 3,000 :גיליונות ( 20אונקיות 80 /
גרם למ"ר); מגש עליון 500 :גיליונות ( 20אונקיות  80 /גרם
למ"ר);
•מסדר של  200גיליונות עבור גיליונות קדם דפוס ובליד מלא

פתרונות גימור נוספים ()DFA
Standard Finisher Plus
•קיבולת מערים של  2,000גיליונות ( 20אונקיות bond / 80
גרם למ"ר)
•תכונות זהות לאלה של יחידת הגימור הסטנדרטית עם
ארכיטקטורת  DFAמשולבת ,הדרושה להפעלת מגוון
אפשרויות גימור מובנות של צד שלישי ,לרבות אלה
המפורטות בהמשך:

**GBC® eBinder 200™

יחידת גימור של יוצר החוברות

כולל תכונות של יחידת הגימור הסטנדרטית עם מגש מערים
של  2,000גיליונות וכן:
•יצירת חוברות אוטומטית של עד  25גיליונות ( 100צדדים
עם תמונות בתפר  saddle stitching) – 8.5 x 11אינץ'8.5 ,
 x 14אינץ' 11 x 17 ,אינץ' 12 x 18 ,אינץ' 13 x 18 ,אינץ'
( A4 ,B4 , ,A3)SRA3

מודול חיתוך Xerox® SquareFold

®

•קיפול מרובע עד  25גיליונות ( 100דפים)
•חיתוך פנים  2עד  20מ"מ במרווחים של  0.1מ"מ
• 64עד  300גרם למ"ר (לא מצופה);  106עד  300גרם למ"ר
(מצופה)
•גודלי נייר מקובלים 8.5 x 11 :אינץ'  SEFעד  13 x 18אינץ'
( 216 x 279מ"מ עד  330 x 457מ"מ)
•זמין עם יחידת גימור של יוצר החוברות בלבד

אפשרות למערים בקיבולת גדולה עם עגלה
ניידת**

•מגש הערמתפלט אופסט של  5,000גיליונות – 7.2 x 8.3
אינץ' עד  13 x 19.2אינץ' ( B5 LEFעד )SRA3
• 500גיליונות במגש עליון כולל עגלה ניידת; אפשרות לעגלות
נוספות

מקפל אופציונלי

•קיפול  Cוקיפול  Z 8.5 x 11אינץ' ()A4
•הדפסה בחלק הפנימי או החיצוני של הנייר המקופל
•מקפל  11 x 17אינץ' ( )A3בקיפול  Zלהכנסה למסמכים
בגודל  letter(( )A4קיפול )Engineering Z
•זמין עם יחידת גימור סטנדרטית ,יחידת גימור של יוצר
החוברות וStandard Finisher Plus-

**GBC® AdvancedPunch™
•נייר נתמך 8.5 x 11 :אינץ' ( )A4הזנה של קצה ארוך (11
אינץ' ( 297מ"מ) בלבד)
• 20אונקיות  bondעד  80אונקיות כריכה ( 75עד  216גרם
למ"ר)
•מספר ערכות צבעים זמינות להחלפה על ידי הלקוח

•חוברות עם הערמה ,ניקוב וכריכה בפריסה שטוחה (8.5 x
 11אינץ' ()A4
•מרכיבי כריכה בהתאמה עצמית (מידה אחידה) הזמינים
בשחור ,כחול נייבי ,לבן ואטום/שקוף

**Xerox® Tape Binder
•מאגד  10-125גיליונות של  20אונקיות ( 75גרם למ"ר)
•מילוי סרט בודד מספק ( )425כריכות של  11אינץ'

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker
עם **RCT

•תפר  saddle stitchוקיפול של  2עד  30דפים ,המאפשרים
להפיק חוברת עם עד  120דפים ( 20אונקיות  80 /גרם
למ"ר) ,או קיפול פשוט של דף יחיד.

אבטחת נתונים

•הדפסה מאובטחת סטנדרטית ,אימות באמצעות
/LDAPKerberosSMB/ ,CAC/ PDFמוגן בסיסמה ,הצפנת
 ,FIPS 140-2דוא"ל מוצפן ב ,S/MIME- ,IPsec,802.1X
 ,SNMP v3.0דוא"ל ב ,SSL-מחיקת תמונות ( 3xאו ,1x
מידי ,מתוזמן ,לפי דרישה) הצפנת נתונים בדיסק קשיח,
 CACאופציונלי עם יומן ביקורתSecure Access Unified ,
ID System®
•מוכן לשימוש עם IPv6
•הצפנה של  256סיביות
•מאושר ל( Common Criteria-ממתין)

דרישות חשמל***

•מנוע הדפסה:
– – ,VAC 240 – 208 60/50הרץ 15/13 ,אמפר בשירות
– –דירוג  :KVAצריכת חשמל מרביתKVA 3.1 – 2.8 :
– –אישור סוכנות ,Energy Star® : ,CSAאירופה:
ציות ל ,CE- ,NEMKOWEEE
•הזנה/גימור אופציונליים:
– –כל מודול דורש  ,VAC 240 – 100 60/50הרץ

שרתי דפוס

שרת העתקה/הדפסה משולב סטנדרטי
מפרט חומרה
 2של RAM
•דיסק קשיח  ,80 GB GB
•מסך מגע צבעוני 10.4 ,אינץ' ,שטוח
•ממשק ( Ethernet/MBTX 10שנייה ו/MBTX 100-שנייה)
שרת הדפסה אופציונלי Xerox® FreeFlow ®
שרת הדפסה אופציונאלי ,Xerox® EX Print Server
מופעל על ידי Fiery®

לפרטים בנוגע ליכולות ולמפרטים של שרתי הדפסה ,בקר
בכתובת .www.xerox.com

*קיבולת מבוססת על 16אונקיות  bondעד  80אונקיות כריכה ( 52עד 216
גרם למ"ר)
** זמין בתצורות  D110ו D125-בלבד
***עיין במסמך תכנון התקנה לגבי פרטי התקנה

לקבלת מידע נוסף ,בקר אותנו בכתובת  ,www.xerox.comהתקשר לטלפון  1-800-822-2200בארה"ב או 1-800-668-
 0199בקנדה ,או צור איתנו קשר דרך מפיץ  Xerox®מורשה.
 .©2012 Xerox Corporationכל הזכויות שמורות ,XEROX®. XEROXו Design®-ו FreeFlow®-הם סימנים מסחריים של  Xerox Corporationבארה"ב ו/או בארצות אחרות2/12 .
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