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O copiador/impressora Xerox® D95A/D125 
possui as funções e as capacidades mais 
inovadoras do setor, oferecendo-lhe a 
flexibilidade para escolher a sua 
velocidade de impressão, as opções do 
servidor e as capacidades de alimentação 
e fi nalização de suportes de impressão 
mais adequadas ao seu caso: 

•  Rápidas velocidades de impressão de 100 à
125 páginas por minuto (ppm).

•  Digitalização a cores de elevado
desempenho com uma única passagem
até 200 imagens por minuto (ipm).

•  Controlador integrado standard. O D95A/
D125 também lhe permite escolher entre
dois potentes servidores, concebidos para
satisfazer as suas necessidades individuais.

• Facilidade de utilização.

•  Um conjunto robusto de opções de
fi nalização inline.

•  Várias opções de alimentação e
manuseamento de papel para
aumentar a sua produtividade.

Impressão mais rápida. 
Impressão por menos. 

Para ambientes com grande volume de impressão, como reprografi as 
comuns e departamentos de reprografi a centralizados, bem como para os 
setores do ensino, cuidados de saúde e muitos outros, a Xerox® concebeu o 
copiador/impressora a preto e branco Xerox® D95A/D125, que se destaca 
naquilo que é mais importante, ou seja: aumenta a produtividade, reduz os 
custos e excede as exigentes expectativas dos clientes. 

Com o Xerox® D95A/D125 o seu negócio cresce, pois este permite-lhe 
concentrar-se naquilo que faz melhor: a produção de um trabalho 
fantástico. Iremos ajudá-lo a produzi-lo com maior rapidez e economia.

A tecnologia de Toner EA exclusiva 
da Xerox desempenha um papel 
fundamental na prestação do 
copiador/impressora D95A/D125 em 
termos de qualidade de imagem 
superior:

•  O toner de agregação em emulsão
(EA) é processado quimicamente,
o que permite obter as partículas
mais pequenas e uniformes, para
trabalhos de linhas altamente
precisos.

•  Permite-lhe obter os mais elevados
níveis de pormenor, com o texto e
os meios tons mais nítidos, e pretos
bem pretos e consistentes.

•  A duração mais longa do
fotocondutor e os requisitos de
toner mais reduzidos por página
aumentam ainda mais o contributo
do copiador/impressora D95A/
D125 para a sustentabilidade
ambiental.

Inovadoras soluções de 
produção para assegurar 
um presente e um futuro 
mais ecológico.
Para mais informações acerca do 
nosso compromisso para com a 
sustentabilidade ambiental, consulte 
www.xerox.com/environment

* Xerox® EX Print Server, powered by Fiery disponível para Xerox® D95A/D125.
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Velocidade e produtividade 
Tempo é dinheiro, e o copiador/impressora 
D95A/D125 ajuda-o a poupar nos dois. 

•  Motores de impressão de alta 
velocidade permitem produzir de 100, 
até 125 páginas por minuto.

•  Um scanner rápido a cores, de uma única 
passagem e equipado com duas cabeças, 
digitaliza a velocidades até 200 imagens 
por minuto.

•  Digitalização/receção em simultâneo, 
rasterização e processamento de impressão 
oferecem uma produção máxima.

•  O alimentador automático de documentos 
com capacidade para 250 folhas, assegura 
a produção com máxima efi ciência, até dos 
trabalhos com tiragens mais longas.

•  A função Construir Trabalho permite 
programar facilmente diferentes tipos de 
página num mesmo documento.

•  Converta documentos em papel em fi cheiros 
TIFF, JPEG e PDF que pode armazenar ou 
enviar.

•  A digitalização standard a cores permite 
enviar os documentos a cores por e-mail ou 
através da distribuição digital de fi cheiros 
(JPEG, TIFF, PDF).

Qualidade de imagem
Se o negócio da sua empresa é a impressão, a 
inigualável qualidade de imagem do copiador/
impressora D95A/D125 contribui em muito 
para manter a fi delidade dos seus clientes. 

•  A resolução de impressão de 2400 x
2400 dpi proporciona uma reprodução
consistente e de alta qualidade de texto,
áreas sólidas, fotografi as e gráfi cos.

•  A digitalização a cores com uma resolução
de digitalização de 600 x 600 dpi com
cinzentos de 8 bits (256 sombras) produz
cópias idênticas aos originais.

Fácil utilização
Com o copiador/impressora D95A/D125 
começará a obter rapidamente um 
excepcional retorno do seu investimento.

• Utilizando uma grande tela
touchscreen colorida, a interface do
utilizador permite a programação
simples de trabalhos sofi sticados, com
botões posicionados intuitivamente.

•  As capacidades de abastecer durante
o funcionamento, recolher os trabalhos
durante o funcionamento e de troca em
funcionamento permitem-lhe alimentar
papel ou recolher documentos acabados
com a impressora a funcionar.

•  Com várias opções de destino, os utilizadores
podem digitalizar e guardar ou digitalizar
e enviar os documentos rapidamente, com
um simples passo. As folhas de fl uxo de
trabalhos inovadoras permitem adotar este
procedimento, distribuindo ou enviando os
trabalhos automaticamente por e-mail.

•  Para uma maior conveniência, pode imprimir
a partir de qualquer unidade* USB comum e
gravar em qualquer unidade USB comum.

•  O copiador/impressora permite utilizar
qualquer fl uxo de dados, a qualquer
momento, incluindo Adobe® PostScript®, 
PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.

Faça os negócios crescer com desempenho 
e fi abilidade com que pode contar.

Fiabilidade
Todos os componentes do 
copiador/impressora D95A/D125 
foram concebidos tendo em vista 
um máximo tempo de atividade e 
uma vida longa. Até mesmo as afi 
nações e operações de rotina 
realizadas por si para manter o 
equipamento a funcionar são mais 
fáceis de executar.

Se necessitar de assistência, pode 
contar com o nosso serviço de classe 
mundial para lhe prestar o apoio de 
que necessita.

Concebido para todos os tipos de ambientes dinâmicos – desde reprografi as 
comerciais e lojas de venda de fotocópias, passando por escolas e escritórios de 
advogados – o copiador/impressora D95A/D125 destaca-se sempre que a 
velocidade, a qualidade de imagem e a facilidade de utilização são essenciais 
para aumentar a efi ciência e reduzir os custos. 

*Opcional
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Cative os seus clientes e 
conquiste mais trabalhos.

Utilizando o copiador/impressora D95A/D125, 
irá criar aplicações adequadas às suas neces 
sidades de negócio específi cas ou orientadas 
para uma gama abrangente de setores. As 
suas potentes capacidades de manuseio de 
papel, de alimentação e de fi nalização 
oferecem-lhe a fl exibilidade de que necessita 
para produzir produtos acabados dinâmicos – 
precisamente onde necessita – que 
satisfazem os seus requisitos internos, cativam 
os seus clientes e captam para si novos 
negócios e mais lucros.

Destaques sobre a alimentação 
e o manuseamento de papel: 

•   Aumente a produtividade produzindo
tiragens longas ininterrupta mente,
acrescentando um alimentador de alta
capacidade A4 opcional, ou optando por um
alimentador de alta capacidade com uma
ou duas bandejas* para grandes formatos.

•   Chame a atenção e maximize o impacto
dos seus documentos de elevado valor
adicionando capas ou inserções totalmente
a cores (até 200 folhas) através do módulo
de inserção pós-processamento comum.

•   Utilize a bandeja bypass para imprimir
em formatos e gramagens adicionais
(até 250 folhas).

Aumente as suas capacidades com as 
opções de fi nalização inline do 
copiador/impressora D95A/D125: 

•   Agrafamento em comprimentos variáveis
(até 100 folhas) – 24 escolhas de agrafos
para conjuntos agrafados da mais alta
qualidade.

•   Perfuração – 2/4 – poupa tempo e dinheiro.

•   O Módulo de Interface funciona como uma
"central de comunicações" sempre que optar
por ter mais do que um fi nalizador ligado ao
seu copiador/impressora. Permite executar
funções essenciais como arrefecimento de
suportes de impressão, redução da curvatura
e comunicação com o módulo de fi nalização.

•  O GBC® AdvancedPunch™* oferece uma
gama versátil de estilos de perfuração, para
que possa criar documentos internamente,
prontos para uma encadernação
profi ssional.

•  O empilhador de alta capacidade* empilha
impecavelmente até 5000 folhas em
formato A4. É fornecido um carrinho móvel
para um transporte e uma descarga mais
fácil.

•  Bi-fólio, dobragem em C, dobragem em Z e 
dobragem em Z para engenharia (dobrado 
de forma enquadrar-se em conjuntos 
de documentos em formato A4) poupam 
tempo e aumentam a sua produtividade.

•  As opções de fi nalização de booklets são
ideais para calendários e booklets grandes –
até 25 folhas (100 páginas com imposição).

•  Use o Xerox® Perfect Binder* para produzir
livros e manuais encadernados e aparados
de forma profi ssional com dimensões entre
148 x 203 mm e 216 x 297 mm e com
20 a 400 páginas (10 a 200 folhas com
imposição).

•  O módulo de corte SquareFold® vinca
as capas e apara as folhas na perfeição,
de modo a garantir um acabamento
profi ssional. Crie booklets com lombada
quadrada, que podem ser completamente
abertos e que são fáceis de manusear,
empilhar e armazenar.

•   O Plockmatic Pro30™ Booklet Maker
permite-lhe dobrar uma folha,
individualmente, ou agrafar na lombada
e dobrar entre 2 e 30 folhas, produzindo
booklets até 120 páginas (80 g/m²).
Aumente as suas capacidades de criação
de booklets adicionando o módulo de corte
SquareFold® e o alimentador de capas
(disponível apenas nas confi gurações do
fi nalizador standard Plus).

•   O Xerox® Tape Binder* permite encadernar
booklets até 125 folhas de papel de 80 g/m².
Crie documentos com um aspeto profi ssional
que proporcionam bons resultados, como
propostas de vendas, relatórios anuais,
manuais de curso e outros.

•   Produza documentos impressos e
encadernados premindo apenas um botão
com o GBC® eBinder 200*. Esta solução
automatizada permite produzir livros
encadernados de forma "plana" e com
estilo. O eBinder 200 permite a perfuração
e encadernação de uma grande diversidade
de suportes de impressão.

Opções de alimentação

Alimentador de alta capacidade com 
2 bandejas
2000 folhas por bandeja 
(total de 4000 folhas): formato A4

Alimentador de alta capacidade 
para grandes formatos
2000 folhas: até SRA3

Alimentador de alta capacidade com 
2 bandejas para grandes formatos*
2000 folhas por bandeja (total de 
4000 folhas): até SRA3 

* Apenas na configuração D125.
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Flexibilidade para todos os ambientes.

1
Alimentador de alta 
capacidade com 
2 bandejas para 
grandes formatos*

2
Bandeja bypass 
com capacidade 
para 250 folhas

3
Scanner de 200 ipm 
com digitalização 
standard a cores

4
Resolução de 
impressão até 
2400 x 2400 dpi

5
Bandeja A4 com 
capacidade para 
1100 folhas

6
Bandeja A4 com 
capacidade para 
1600 folhas

7
Bandejas de 
formato standard 
e personalizado 
até SRA3 com 
capacidade até 
2 x 550 folhas

8
Módulo de interface

9
GBC® 
AdvancedPunch™

10
Empilhador de alta 
capacidade*

11
Módulo de dobragem 
opcional dobragem 
em C, dobragem 
em Z, dobragem em Z 
para engenharia

12
Módulo de inserção 
pós-processamento 
standard com 
capacidade para 
200 folhas

13
Finalizador do 
Booklet Maker
Perfuração
Bandeja superior 
para 500 folhas

14
Módulo de corte 
Xerox® SquareFold®

1 4 8 9

5

7

6

2
3

10 11 13

14

12

Opções de fi nalização

Finalizador standard com 
dobragem C/Z opcional

•  2/4 furos, empilhador com 
capa ci dade para 3000 
folhas, inter posição com 
capacidade para 200 folhas,
agrafamento simples ou 
duplo com comprimento 
variável e capacidade para
100 folhas

Finalizador do Booklet Maker 
com dobragem C/Z opcional

•  Todas as funções do 
fi nalizador standard, e ainda 
uma bandeja do fi nalizador 
com capacidade para 2000 
folhas, criação de booklets 
até 25 folhas (100 páginas)

Módulo de Interface e GBC® 
AdvancedPunch™*

Módulo de Interface e 
Empilhador 
de Alta Capacidade

•  Empilhador de trabalhos 
separados em espinha com 
capacidade para 5000 
folhas

Xerox® Perfect Binder*

•  Encadernação perfeita de 
livros com 20 a 400 páginas

Xerox® SquareFold Trimmer

•  Disponível com fi nalizador 
do Booklet Maker, 
SquareFold até 25 folhas 
(100 páginas) para aparar
entre 2 e 20 mm

Opções de fi nalização avançadas

Finalizador Standard Plus

•  Inclui as funções do 
fi nalizador standard 
e dobragem em C/Z 
opcional, bem como 
a DFA (Document 
Finishing Architecture), a 
arquitetura de fi nalização 
de documentos necessária 
para permitir uma opção 
de fi nalização avançada 
adicional

GBC® eBinder 200™

•  Empilhamento, perfuração 
e encadernação de 
booklets GBC

Encadernador de fi ta Xerox®

•  Encadernação de booklets 
até 125 folhas de papel de 
80 g/m²

•  Recargas individuais 
de fi ta para (425) 
encadernações de 297 
mm

•  Compatível com 
Plockmatic Pro30™ Booklet 
Maker

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

•  Diversas opções disponíveis, incluindo SquareFold,
alimentador de capas, módulo para aparar folhas
e unidade Bleed Trim

•  Combine com o Xerox® Tape Binder para obter
ainda mais capacidades na criação de booklets
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Servidor de cópia/impressão integrado

Escolha de servidores de impressão 
aumenta as suas capacidades.

Servidor integrado de 
cópia/impressão standard
Irá obter um workfl ow simples, com uma 
tela touchscreen fácil de utilizar, 
integração com o FreeFlow®, funções 
excelentes e pequenas dimensões:

•  Digitalização de qualidade superior.
Crie fi cheiros com texto pesquisável
no equipamento para um acesso fácil
– a tecnologia de compressão reduz a
sobrecarga de rede.

•  Faça a gestão do seu equipamento
remotamente. O CentreWare® IS Embedded
Web Server automatiza a instalação, a
confi guração da função de resolução de
problemas e a atualização.

•  Diversos conjuntos de cópias com
separadores. Produza diversos conjuntos
separados ou não separados, com divisórias
para uma distribuição mais fácil.

•  Segurança. Um conjunto alargado de
funções de segurança num equipamento
compacto.

•  Modos de cópia, gravação/impressão e 
eliminação. Selecione "copiar e guardar" na
tela touchscreen e, à medida que vai
produzindo as cópias, as imagens do
documento e as defi nições são guardadas
na caixa de correio/pasta.

• P  ré-visualização de miniaturas.
Veja uma miniatura de um trabalho de
cópia/digitalização no própria tela.

•  Carimbos Bates (sequenciais). Gera cópias
com descritores alfa-numéricos em cada
página.

•  Extensible Interface Platform® (EIP).
Permite aceder facilmente a soluções que
aumentam a produtividade a partir da
própria tela do copiador/impressora.

Servidor de impressão 
Xerox® FreeFlow® opcional
Poderá usufruir de capacidades e de 
sinergias inigualáveis em todo o nosso 
portfólio a preto e branco, a cores e em cor 
de destaque, para além de um conjunto de 
funções de qualidade superior:

•  Capacidade e velocidade de
processamento. Receção, rasterização
e impressão de vários trabalhos em
simultâneo ou como um trabalho de
streaming longo.

•  Envie trabalhos a partir de qualquer lugar. 
De aplicações no ambiente de trabalho,
ligações TCP/IP baseadas em host, da
Internet, de CD-ROM, de dispositivos USB
portáteis e de componentes opcionais do
FreeFlow Suite.

•  Evolutiva. Começa com a capacidade de
produção e um workfl ow que lhe é comum
a um preço fantástico e acrescenta depois
apenas as capacidades de que necessita.

•  Fichas de trabalho automáticas e
workfl ows de trabalhos personalizados. 
As fi las e as pastas de atalho permitem-lhe
otimizar o seu workfl ow.

•  Imprima aquilo que quiser, quando quiser
e onde quiser. Aceita de origem a maioria
dos fl uxos de dados transacionais, incluindo
IPDS, LCDS e VIPP.

•  Segurança forte. Fornecida através
da plataforma baseada em UNIX e do
controlo fl exível que defi ne parâmetros
para utilizadores e grupos.

Xerox® EX Print Server, 
powered by Fiery® opcional 
Irá obter uma ótima produtividade sempre 
que forem necessários prazos de entrega 
exigentes, make-ready fl exível e produção 
de alta qualidade: 

•  Velocidade e produtividade. O hardware 
e a tecnologia central avançados otimizam 
a produção, mantendo o equipamento a 
funcionar às velocidades nominais.

•  Interface do utilizador Fiery.
A interface do utilizador intuitiva do
Fiery® Command WorkStation® simplifi ca
as tarefas complexas, independentemente
da experiência do operador.

•  Faça a gestão de uma ou de todas as
suas impressoras equipadas com Fiery.
Centralize a gestão de trabalhos.

•  Produtividade melhorada. Capacidades
avançadas para a gestão de fi las de
impressão.

•  Capacidades FreeFlow, envio automático
de trabalhos. Reduza os custos trans-
acionais e o tempo de confi guração
de trabalhos.

•  Capacidade para trabalhar com dados
variáveis utilizando utilitários de workfl ow
abertos e evolutivos, de iniciais a avançados,
compatíveis com FreeForm™, PPML, PDF/VT, 
VI Compose e Speciality Imaging que inclui 
marcas de MicroTexto e marcas de Correlação.

Xerox® FreeFlow Print Server Xerox® EX Print Server, powered by Fiery
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As aplicações ideais para o seu ambiente.

O equipamento D95A/D125 permite-lhe 
fazer mais. Desenvolva aplicações 
inovadoras que lhe permitem gerar negócios, 
agora e no futuro. 

Gráfi cas para trabalhos 
rápidos, em franchise ou 
gráfi cas internas nas empresas
Entre as aplicações, encontram-se trabalhos 
complexos, manuais, colaterais, catálogos, 
newsletters e formulários.

•  Produza os materiais de alta qualidade de
que os seus clientes necessitam.

•  Cumpra prazos de entrega mais rápidos.

•  Ofereça mais aplicações e serviços, incluindo
documentos absolutamente planos e com
encadernação profi ssional, bem como
booklets com dobragem em quadrado.

•  Ofereça personalização utilizando software
opcional 1:1.

•  Aceita suportes de impressão com
revestimento/extra-pesados.

Ensino
Entre as aplicações possíveis, encontram-se 
materiais curriculares dos professores, 
manuais, diretórios de estudantes, materiais 
de curso e anuários.

•  Criação de diversos conjuntos separados ou
não separados, com divisórias, para distribuir
nas salas de aula; os conjuntos podem ser
acabados com furos ou agrafos.

•  Encadernação perfeitamente plana permite
a rotação em 360 graus.

•  Velocidade de cópia rápida e capacidade
abrangente de suportes de impressão deixa
aos professores e assistentes mais tempo
para a sala de aula.

•  Obtenha comunicações melhores e mais 
efi cazes com digitalização completamente 
a cores e capacidades scan-to-email.

•  Crie álbuns de recordações de baixo custo, 
e inclua cor onde for necessário. 

Jurídico, seguros e 
cuidados de saúde 
Algumas das utilizações incluem documentos 
de prova, investigação e gestão de casos, bem 
como agendas e newsletters.

•  Os carimbos Bates integrados permitem-
lhe produzir cópias com uma descrição de
16 dígitos alfanuméricos em cada página.

•  A função Reduce-to-Fit permite copiar de
uma margem até à outra.

•  Aumente a produtividade utilizando
software de processamento, arquivo e
carimbos de documentos.

•  Comunique mais rápida e efi cazmente
digitalizando para e-mail.

•  Crie publicações de escritório e documentos
de impressão transacional.

Escritórios de serviços 
ou centros de dados 
As utilizações incluem extratos, faturas e 
agendas.

•  Crie livros e manuais com encadernação
de fi ta.

•  O servidor de impressão FreeFlow® opcional
oferece publicação transacional (IPDS/LCDS)
e suporte para impressão de fl uxos de dados
personalizados.

•  A elevada fi abilidade permite-lhe cumprir
prazos apertados.

•  Crie aplicações de elevado valor e grande
impacto nas suas próprias instalações
utilizando inserções a cores, personalização
e fi nalização in-line.

Escritório
Algumas aplicações incluem newsletters, 
folhetos, apresentações, relatórios e 
correspondência.

•  A sua facilidade de utilização garante
atividades de cópia, digitalização e
impressão sem qualquer problema.

•  Capacidade alargada para suportes de
impressão, opções de perfuração in-line,
agrafamento, dobragem e criação de
booklets reduzem a mão-de-obra e
garantem resultados consistentes.

•  O GBC® eBinder 200™ permite-lhe fazer
alterações imediatas em apresentações e
relatórios, bem como produzir rapidamente
documentos encadernados.

•  Funções de segurança protegem os seus
dados e cumprem as normas de segurança
da sua empresa.

Separação Separadores Booklet 
com acerto 
Squarefold

Bifólio, dobragem 
em C, dobragem em Z

Encadernação 
perfeita

Perfuração 
Die Set

Inserções a cores, 
agrafamento e dobragem 
em Z para engenharia
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Especifi cações do copiador/impressora Xerox® D95A/D125

Motores de impressão
• Motor Xerográfi co a preto e branco
• Velocidades de impressão

 – 100/125 ppm – A4
 – 56/56/69/78 ppm – B4
 – 50/50/55/62 ppm – A3
 – 34/34/34/34 ppm – SRA3

• Tempo de saída da primeira cópia
 – D95A/D125 3 segundos

• Impressão de uma ou duas faces
• Resolução RIP até 1200 x 1200 dpi e resolução até 

2400 x 2400 dpi com trama de meios-tons de 106 lpi
(predefi nição) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)

• Registo da frente para o verso
 – D95A: +/- 1,8 mm
 – D125: +/- 1,0 mm

• Capacidades de leitura automática do contador
(AMR) (quando disponível)

• Imprimir de/Gravar para USB (opcional)

Armazenamento de documentos
• Disco rígido de 80 GB ou superior com 14,6 GB para

armazenamento de documentos

Scanner/Alimentador de Documentos
• Scanner com cabeça dupla

 – Digitalização de 200 ipm a cores e a preto e branco,
simplex/duplex

• Resolução de digitalização ótica de 600 x 600 dpi a 
8 bits de cinzento (256 sombras)

• Digitalização de acordo com as normas do setor,
em PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; 
suporta LDAP

• Scan to Email com notifi cação de entrega de e-mail
• Scan to Network File Server
• Alimentador automático de documentos duplex

para 250 folhas
• Formatos de produção: A5 a A3
• Gramagens de produção:

 – Uma face ou duplex: 52 a 200 g/m²
• Kit PDF Scan opcional

Alimentação de papel
Gramagens e capacidade:
• Bandeja 1*: 1100 folhas – A4
• Bandeja 2*: 1600 folhas – A4
• Bandejas 3-4*: 550 folhas cada uma – 140 x 182 mm

(A5) a 330 x 488 mm (SRA3) 
• Bandeja 5 Bandeja Bypass: 250 folhas –

100 x 148 mm a 330 x 488 mm; 52 g/m² até 253 g/m²
• Alimentador de alta capacidade opcional: 

2 bandejas, 2000 folhas cada – A4; 52 a 216 g/m²
• Opcional Alimentador de alta capacidade com 1 

bandeja para formatos maiores: 2 000 folhas – 182
x 210 mm a 330 x 488 mm (SRA3); 64 a 253 g/m2

• Opcional Alimentador de alta capacidade com 2 
bandejas para formatos maiores: 4 000 folhas 182
x 182 mm a 330 x 488 mm (SRA3); 52 a 253 g/m2

• Suportes de papel com revestimento: Consulte
o Documento de Expectativas do Cliente para
mais informações sobre o papel com revestimento 
aprovado pela Xerox®

Finalizador standard
• Agrafamento em várias posições: simples ou duplo

com comprimento variável, com capacidade para 
100 folhas

• 2 e 4 furos; 4 furos suecos
• Capacidade do empilhador: 3000 folhas (80 g/m²);

Bandeja superior: 500 folhas (80 g/m²)
• Interposer com capacidade para 200 folhas

pré-impressas e preenchidas
 – A4 a A3; 52 a 220 g/m2

Finalizador do Booklet Maker opcional
Inclui funções do fi nalizador standard com 
um empilhador de 2000 folhas, e ainda: 
• Cria automaticamente booklets até 25 folhas 

(100 faces impressas, com agrafamento na lombada)
– A4, B4, A3 e SRA3

Módulo de corte Xerox® SquareFold® 

opcional
• Dobragem em quadrado até 25 folhas (100 páginas)
• Apara a face entre 2 e 20 mm em intervalos de

0,1 mm
• 60 a 300 g/m² (sem revestimento); 106 a 300 g/m²

(com revestimento)
• Formatos de papel permitidos: 216 x 279 mm

a 330 x 457 mm
• Disponível apenas no fi nalizador do criador de

booklets

Empilhador de alta capacidade 
opcional com carrinho deslizante**
• Bandeja do empilhador para trabalhos separados

em espinha com capacidade para 5000 folhas; 
B5 LEF até SRA3

• Bandeja superior com capacidade para 500 folhas,
inclui um carrinho deslizante; carrinhos adicionais 
disponíveis

Dobragem opcional
• Dobragem em C e dobragem 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 fi nalizador standard, fi nalizador do

criador de booklets e fi nalizador standard Plus

GBC® AdvancedPunch™** opcional
• Papel permitido: A4 Long Edge Feed (alimentação

apenas pelo lado mais longo – 297 mm)
• 75 a 216 g/m²
• Estão disponíveis vários conjuntos de cortantes

substituíveis pelo utilizador

Xerox® Perfect Binder** opcional
• Livros com 20 a 400 páginas / 10 a 200 folhas com

imposição (baseado em papel de 80 g/m2)
• Páginas de texto: Sem revestimento: 64 a 105 g/m2; 

Com revestimento: 90 a 105 g/m2 (Com revestimento
106 a 163 g/m2 pode ser usado como folha intermédia
[máximo de 10 folhas por livro])

• Capa: Sem revestimento: 90 a 300 g/m2; Com
revestimento: 90 a 300 g/m2 
(até 330 x 488 mm / B5 a SRA3) 

• Formatos personalizados: 148 x 203 mm
a 216 x 297 mm

Soluções de fi nalização 
adicionais (DFA)
Finalizador Standard Plus** opcional
• Empilhador com capacidade para 2000 folhas

(80 g/m²)
• As mesmas funções que o fi nalizador standard com 

a arquitetura DFA integrada necessária para permitir
realizar uma série de opções de fi nalização inline de 
outros fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

GBC eBinder 200™** opcional
• Empilhamento, perfuração e encadernação de

booklets completamente planos (A4)
• Elementos de encadernação auto-ajustáveis 

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

Encadernador de Fita Xerox®** 
opcional
• Encadernação entre 10 e 125 folhas de papel de

80 g/m²
• Recargas individuais de fi ta para (425) encadernações

de 297 mm
• Pode ser combinado com o Plockmatic Pro30™

Booklet Maker
• As fi tas de encadernação estão disponíveis nas cores

preto, branco e azul escuro

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker 
opcional
• Agrafamento na lombada e dobragem, entre 2 folhas

e 30 folhas, produzindo booklets até 120 páginas 
(80 g/m²) ou simplesmente dobragem de uma folha 
individual

• Disponíveis SquareFold Trimmer e Alimentador de
Capas

• Bleed Trimmer opcional com rotação e vinco (RCT30)
• Pode ser combinado com o Xerox® Tape Binder

Segurança de dados
• Impressão segura standard, autenticação com LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, PDF com proteção por password, 
encriptação FIPS 140-2, e-mail com encriptação 
S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre 
SSL, sobreposição de imagem (3x ou 1x, imediata, 
programada, a pedido) encriptação dos dados do 
disco rígido, registo de auditoria CAC opcional, 
Secure Access Unifi ed ID System®

• Preparado para IPv6
• Encriptação de 256 bits
• Certifi cação Common Criteria (pendente)

Requisitos Elétricos***
• Motor de impressão:

 – Alimentação de 208-240 VCA, 60/50 Hz,
15/13 amp

 – Classifi cação KVA: Consumo máximo
de energia: 2,8-3,1 KVA

 – Certifi cação de agências: conformidade
CSA, CE, NEMKO, WEEE

• Alimentação/Finalização opcional:
 – Cada um dos módulos requer alimentação

elétrica de 100-240 VCA, 60/50 Hz

Servidores de impressão opcionais
Servidor integrado de cópia/impressão standard
Especifi cações de hardware
• Disco rígido de 80 GB, 2 GB RAM
• Ecrã tátil plano a cores de 264 mm
• Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg)
Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Para mais informações acerca das capacidades e 
das especifi cações do servidor de impressão, consulte 
www.xerox.com.

* Capacidade baseada entre 52 g/m² e 216 g/m²
** Disponível apenas nas confi gurações D125
*** Consulte o Documento de Planeamento da Instalação para obter dados sobre a instalação

www.xerox.com
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