Xerox® D95/D110/D125
Copier/Printer

Xerox D95/D110/D125 Copier/Printer
Imprimare eficientă, costuri reduse şi
clienţi mulţumiţi.
®

Imprimare rapidă. Preţuri avantajoase.
Clienţi mulţumiţi.
Special creat pentru medii de lucru cu volume de imprimare mari, precum
centrele de imprimare şi departamentele reprografice centralizate, dar şi domenii
precum educaţia, sănătatea, echipamentul Xerox® D95/D110/D125 a fost proiectat
luând în calcul trei aspecte fundamentale: creşterea productivităţii, reducerea
costurilor şi depăşirea aşteptărilor clienţilor. Puteţi avea deplină încredere în
performanţa, fiabilitatea şi operabilitatea sa, dar şi în opţiunile de finisare flexibile,
ultra-moderne şi soluţiile integrate pentru optimizarea fluxurilor de lucru.
Xerox® D95/D110/D125 contribuie la dezvoltarea afacerii dumneavoastră tocmai
prin faptul că vă oferă libertatea de a vă concentra asupra esenţialului: excelenţa
lucrărilor realizate cu viteză şi costuri rezonabile.
Xerox® D95/D110/D125 cuprinde o întreagă
serie de funcţii şi opţiuni inovatoare, fiind
suficient de flexibil pentru a vă permite
să alegeţi cele mai potrivite viteze de
imprimare, servere, capacităţi de finisare şi
alimentare pentru compania sau organizaţia
dumneavoastră:
• Viteze de imprimare de până la 95, 110 sau
125 pagini pe minut (ppm).
• Viteze de copiere/scanare de până la 200
imagini pe minut (ipm). Funcţia de scanare
cu o singură trecere păstrează aspectul
documentelor originale în momentul salvării
imaginilor scanate în computer, reţea sau
altă locaţie.

• Configuraţia standard include un server
integrat de ultimă generaţie. D95/D110/
D125* oferă, de asemenea, încă două
servere performante, dedicate cerinţelor
specifice ale afacerii dumneavoastră.
• Fiabilitate garantată şi suport de calitate.
D95/D110/D125 va funcţiona constant la
standarde înalte de performanţă.
• Utilizare incredibil de simplă.
• Calitate a imaginii şi registraţie impecabile.
• Un set performant de opţiuni de finisare
destinat să extindă portofoliul aplicaţiilor
realizate.
• Opţiuni multiple de manevrare şi alimentare
a hârtiei pentru eficientizarea producţiei.

Tonerul EA Xerox joacă un rol cheie
în capacitatea echipamentului D95/
D110/D125 de a produce imagini
de calitate superioară:
• Tonerul EA, dezvoltat chimic
în vederea obţinerii celor mai
mici particule uniforme, asigură
reproducerea exactă a detaliilor.
• Beneficiaţi de un nivel optim de
detaliu, texte şi halftone-uri clare,
precum şi un contrast uimitor.
• Randamentul crescut al tonerului
implică sesiuni de imprimare mai
lungi cu minimum de intervenţie.
• Durata de viaţă mai lungă a
foto-conductorului şi cantitatea
mică de toner aplicată pe pagină
sunt doar două moduri prin care
D95/D110/D125 contribuie la
sustenabilitatea mediului.

Soluţii de producţie inovatoare, bazate
pe concepte ecologice.
Pentru mai multe informaţii
despre angajamentul nostru faţă
sustenabilitatea mediului, vizitaţi www.
xerox.ro.
* Serverul de imprimare Xerox® EX, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery, disponibil pentru Xerox® D95 după lansare

Afacerea dumneavoastră va creşte prin
performanţă şi fiabilitate.
Proiectat pentru medii de lucru dinamice—de la centre de imprimare comerciale
la cabinete de avocatură şi instituţii şcolare—echipamentul D95/D110/D125
depăşeşte cu mult aşteptările în materie de viteză, calitate a imaginii şi uşurinţă în
utilizare, contribuind în egală măsură la creşterea eficienţei şi reducerea costurilor.
Viteză şi productivitate
Timpul înseamnă bani, iar D95/D110/D125 vă
va ajuta să economisiţi atât timp, cât şi bani.
• Motoarele de imprimare de mare viteză
produc până la 95, 110 şi 125 pagini pe
minut.
• Scanerul color cu două capete, de ultimă
generaţie, scanează 200 imagini pe minut—
fiecare document original trecând o singură
dată prin echipament.
• Scanarea/primirea, procesarea şi
imprimarea simultane contribuie la creşterea
semnificativă a capacităţii de producţie.
• Dispozitivul de alimentare automat (250 coli)
asigură procesarea rapidă şi eficientă a celor
mai complexe lucrări.
• Funcţia Build Job asigură programarea
diverselor tipuri de pagini dintr-un document,
fără colaţionare manuală indiferent de
complexitatea lucrării.
• Paginile tipărite pot fi transformate în fişiere
TIFF, JPEG şi PDF, care la rândul lor vor fi
stocate în directoare în vederea re-imprimării
sau trimise direct în locaţii FTP sau prin email.
• Funcţia de scanare color standard permite
distribuirea materialelor de comunicare
color prin email sau în format de fişier digital
(JPEG, TIFF, PDF) pentru colaborare rapidă şi
eficientă.

Calitatea imaginii
În domeniul tiparului comercial, calitatea
excepţională a imaginii oferită de
echipamentul D95/D110/D125 vă asigură
clienţi fideli.
• Rezoluţia de imprimare de 2400 x 2400 dpi
asigură reproducerea calitativă a textelor,
porţiunilor de culoare uniforme, fotografiilor
* Opţional

şi elementelor grafice, plus registraţie de
mare precizie pentru rezultate profesionale.
• Rezoluţia de scanare color de 600 x 600 dpi
cu 8 biţi (256 nuanţe gri) permite redarea
impecabilă a materialelor originale în copiile
realizate.

Uşurinţa utilizării
Datorită conceptului simplu şi intuitiv,
investiţia în echipamentul D95/D110/D125 se
va amortiza extrem de repede.
• Cu un ecran tactil color de dimensiuni
generoase, butoane la îndemână şi aspectul
familiar al echipamentelor Xerox®, interfaţa
cu utilizatorul permite programarea
imediată a lucrărilor complexe.
• Echipamentul permite încărcarea/
descărcarea documentelor finisate şi
schimbarea cartuşelor de toner în timpul
funcţionării. Prin aceasta se asigură condiţii
optime de funcţionare şi productivitate.
• Opţiunile multiple în materie de destinaţii
permit utilizatorilor să scaneze şi să salveze
sau să scaneze şi să trimită documentele
într-o singură etapă simplă. Funcţia
inovatoare Job Flow Sheets asigură
trimiterea prin email sau distribuirea
lucrărilor în locaţiile indicate.
• Puteţi imprima şi salva documente direct
la echipament folosind orice dispozitiv de
memorie USB*.
• Echipamentul acceptă orice flux de date,
oricând, inclusiv Adobe® PostScript®, PDF,
PCL, LCDS, IPDS, VIPP® şi PPML.
• Dimensiunea compactă permite instalarea
echipamentului în apropierea utilizatorilor,
acesta ocupând foarte puţin spaţiu.

Fiabiliate
Scopul nostru, la Xerox, este
acela de a vă ajuta să produceţi
materiale de calitate, rapid şi ieftin.
Totuşi, productivitatea şi profitul nu
înseamnă nimic fără menţinerea
unui nivel constant de fiabilitate.
De aceea, toate componentele
echipamentului D95/D110/D125
au fost proiectate să funcţioneze
la capacitate maximă timp
îndelungat.
Service Xerox®: Tot suportul de
care veţi avea nevoie
Service de calitate şi o paletă
cuprinzătoare de opţiuni:
• Suportul 24/7 implică
disponibilitatea specialiştilor
noştri de service în a vă asista
oricând aveţi nevoie.
• Operaţiunile de întreţinere
şi reglaj fin au fost special
simplificate pentru a fi
efectuate intern, respectiv în
vederea îmbunătăţirii timpilor
de producţie prin Programul
de întreţinere integrat Xerox®
Productivity Plus.
• Automatic Meter Reads (AMR)
asigură contorizarea exactă (dacă
este cazul).

Depăşiţi aşteptările clienţilor şi obţineţi mai
multe comenzi.
Folosiţi D95/D110/D125 şi creaţi aplicaţii
în funcţie de cerinţele specifice ale afacerii
dumneavoastră sau ale altor domenii de
activitate. Capacităţile de manevrare,
alimentare şi finisare asigură flexibilitatea
necesară realizării unor produse finisate
dinamice—exact atunci când este nevoie—
în concordanţă cu cerinţele interne,
spre satisfacţia clienţilor şi extinderea
oportunităţilor de afaceri şi profit.
În plus, aveţi posibilitatea de a alege dintr-o
gamă largă de tipuri de hârtie de dimensiuni
şi grosimi diverse, inclusiv tipurile de hârtie
cretată aprobate.
Manevrarea şi alimentarea hârtiei:
• Creşteţi productivitatea prin sesiuni de
imprimare lungi, neîntrerupte, respectiv
adăugarea unui dispozitiv opţional de
alimentare de mare capacitate pentru
hârtie A4 sau a unui dispozitiv de alimentare
supradimensionat cu una sau două tăvi*
pentru hârtie cu dimensiuni standard, mari şi
personalizate.
• Atrageţi atenţia şi măriţi impactul
documentelor prin adăugarea copertelor sau
inserţiilor color (max. 200 coli) cu ajutorul
dispozitivului de inserare post-procesare
standard.
• Folosiţi tava manuală pentru hârtie de
dimensiuni şi grosimi non-standard (max.
250 coli).
Măriţi capacitatea de producţie cu opţiunile
de finisare ale D95/D110/D125:
• Colaţionare pentru organizarea rapidă a
lucrărilor.
• Capsarea materialelor cu lungimi variabile
(max. 100 coli) pentru a obţine seturi capsate
de calitate superioară.
• Perforare—2/3—pentru a economisi timp şi
a reduce costurile.
• Modulul interfeţei funcţionează ca un “nod
de comunicaţii” pentru toate dispozitivele de
finisare conectate la echipament. Activează
funcţii importante, precum răcirea, netezirea
şi finisarea hârtiei.
• GBC® AdvancedPunch™* oferă o gamă
variată de stiluri de perforare pentru
pregătireadocumentelor ce urmează a fi
legate prin metode profesionale.
*Doar în configuraţiile D110 şi D125.

Îmbină cu uşurinţă imprimarea, colaţionarea
şi perforarea pentru eficientizarea activităţii,
creşterea producţiei şi reducerea costurilor.
• Stivuitorul de mare capacitate* preia max.
5.000 coli A4. Dispune de un cărucior mobil
pentru transport şi descărcare.
• Plierea simplă, plierea în C, plierea în
Z şi plierea în Z profesională (plierea
colilor A3 pentru seturi de documente
A4) eficientizează activitatea şi cresc
productivitatea.
• Opţiunile de finisare sunt soluţia ideală
pentru broşuri şi calendare de dimensiuni
mari—max. 25 coli (100 pagini
impoziţionate):
– Dispozitivul de finisare cu modul de legare
tip caiet asigură procesarea tipurilor de
hârtie cretată compatibile. Include, de
asemenea, funcţii de pliere simplă şi
legare la mijloc.
• Modulul de tăiere SquareFold ® pliază
coperte şi taie materialele pentru obţinerea
unui finisaj profesional. Controlaţi
operaţiunile de tăiere şi pliere pentru a
realiza broşuri cu cotor pătrat, uşor de
manevrat, stivuit şi depozitat.
• Dispozitivul de legare tip caiet Plockmatic
Pro30™ cu RCBT* pliază o singură coală,
respectiv leagă la mijloc şi pliază între 2 şi
30 de coli pentru producerea unei broşuri de
max. 120 pagini (75 gsm) tăiată şi legată.
Măriţi capacitatea de producţie adăugând
dispozitivul de alimentare pentru coperte şi
dispozitivul de tăiere SquareFold® (disponibil
doar în configuraţiile dispozitivului de
finisare standard Plus).
®
• Xerox

Tape Binder* leagă broşuri de max.
125 coli de hârtie (75 gsm) . Realizaţi
documente profesionale cu impact garantat:
oferte de vânzări, rapoarte anuale, materiale
de curs sau orice alte materiale tipărite de
compania sau organizaţia dumneavoastră.

• Tipăriţi şi legaţi documente cu o singură
apăsare de buton datorită GBC® eBinder
200*. Acest echipament automat se
foloseşte pentru producerea şi legarea
cărţilor. Asigură, de asemenea, perforarea
şi legarea diverselor tipuri de materiale de
imprimare, inclusiv coperte şi separatoare
de max. 216 gsm. Datorită dimensiunii

compacte, acest sistem se potriveşte oriunde
indiferent de specificul mediului de lucru.

Hârtie şi produse speciale Xerox®
Calitatea face diferenţa
Hârtia şi produsele speciale optimizate digital
au fost special proiectate pentru echipamentul
Xerox® D95/D110/D125 şi menţinerea unor
niveluri constant superioare de productivitate,
fiabilitate şi flexibilitate.
Alegeţi dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie
şi materiale speciale (DocuMagnets™, soluţii
pentru fotografii şi multe altele), de diverse
dimensiuni şi grosimi pentru a crea o mulţime
de aplicaţii tipărite şi documente finisate.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.
xerox.ro.

Opţiuni de alimentare

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
cu 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare
(4.000 coli în total); A4

Dispozitiv de alimentare supradimensionat:
2.000 coli, dimensiune max. SRA3

Dispozitiv de alimentare supradimensionat
cu 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare (4.000 coli
în total); dimensiune max. SRA3

Flexibilitate pentru orice mediu de lucru.
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Dispozitiv de
alimentare
supradimensionat cu
2 tăvi*
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Tavă manuală cu
capacitate de 250 coli
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Modulul interfeţei

GBC®
AdvancedPunch™

Scaner color standard
200
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Rezoluţie de
imprimare maximă
2400 x 2400 dpi
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Tavă cu capacitate de
1.100 coli A4
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Tavă cu capacitate de
1.600 coli A4

Tăvi cu capacitate
de 2.550 coli, format
maxim SRA3
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Stivuitor de mare
capacitate*

Dispozitiv de pliere în
C, Z şi Z profesional

Tavă de inserare
post procesare cu
capacitate de 200 coli

Dispozitiv de finisare
cu modul de broşare,
perforare, tava
superioară 500 coli

Modul de tăiere
Xerox® SquareFold®

Opţiuni de finisare

Dispozitiv de finisare standard cu
modul de pliere în C/Z opţional

Dispozitiv de finisare cu modul de
broşare, plus pliere în C/Z opţional

• P erforare 2/3 găuri, stivuire 3.000
coli, interpoziţionare 200 coli,
capsare simplă sau dublă 100 coli
cu lungimi variabile

• Toate funcţiile dispozitivului
de finisare standard plus tava
stivuitorului de 2.000 coli şi creare
broşuri din max. 25 coli (100 pagini)

Modul de interfaţă şi
GBC® AdvancedPunch™*

Modul de interfaţă şi stivuitor de
mare capacitate

Dispozitiv de decupare Xerox®
SquareFold

• Stivuire în tava oscilantă 5.000 coli

Disponibil cu dispozitivul de finisare
cu modul de broşare, pliere cu profil
pătrat max. 25 coli (100 pagini)
pentru tăiere de la 2 la 20 mm

Opţiuni de finisare avansate*

Dispozitiv de finisare standard Plus

GBC® eBinder 200™

Maşină de legat Xerox®

Modul de broşare Plockmatic Pro30™ cu RCBT

• Toate funcţiile dispozitivului de
finisare standard cu modul de
pliere în C/Z opţional, plus DFA
(Document Finishing Architecture)
pentru activarea unei soluţii de
finisare avansate adiţionale

• Stivuire, perforare şi legare broşuri
GBC

• Leagă broşuri formate din
max. 125 coli de hârtie de
75 gsm

• Mai multe opţiuni disponibile, inclusiv dispozitiv de pliere cu profil pătrat,
dispozitiv de alimentare coperte, dispozitiv de tăiere şi unitate de tăiere
a bleed-ului

* Doar în configuraţiile D110 şi D125.

• Reîncărcarea separată a
benzilor asigură 425 legări
11in.

Serverele extind gama funcţiilor disponibile.
Server de imprimare/copiere
integrat standard

Server de imprimare Xerox®
FreeFlow® opţional

Server de imprimare Xerox® EX
opţional, dezvoltat de Fiery®*

Veţi beneficia de un flux de lucru simplu
datorită ecranului tactil intuitiv, compatibilităţi
FreeFlow®, funcţiilor avansate şi designului
compact:

Veţi beneficia de performanţă şi coordonare
optime la nivelul întregului portofoliu albnegru şi color, plus un set de funcţii avansate:

Veţi beneficia de productivitate optimă
datorită fluxului de lucru Fiery, pentru
respectarea timpilor de producţie, pregătirea
flexibilă a lucrărilor şi obţinerea rezultatelor de
calitate:

• Scanare superioară. Creaţi fişiere text,
direct la echipament, pentru recuperare
rapidă—tehnologia de comprimare
facilitează transferul de date în mediul de
reţea.
• Administrarea echipamentului la distanţă.
Serverul web integrat CentreWare® IS
automatizează operaţiunile de instalare,
depanare, configurare şi optimizare.

• Viteză de procesare şi capacitate. Primiţi,
procesaţi şi imprimaţi simultan mai multe
lucrări individuale sub forma unui flux
continuu de lucrări.
• Trimiterea comenzilor de oriunde. Spre
exemplu, aplicaţii informatice, conexiuni
TCP/IP, web, CD-ROM-uri, dispozitive de
memorie USB şi componentele suitei
FreeFlow.

• Mai multe seturi cu separatoare.
Produceţi mai multe seturi colaţionate sau
necolaţionate, separate de coli volante
pentru distribuire eficientă.

• Redimensionare. Puteţi începe cu funcţii
de producţie performante şi un flux de
lucru familiar la un preţ avantajos, pentru
ca ulterior să adăugaţi licenţe software în
funcţie de cerinţele în materie de aplicaţii.

• Securitate. Setul cuprinzător de funcţii de
securitate este integrat într-un dispozitiv
compact şi include funcţia de imprimare
securizată, criptarea/suprascrierea datelor,
unităţi hard disk externe opţionale.

• Etichetarea automată a lucrărilor şi
fluxuri de lucru personalizate. Cozile de
imprimare şi directoarele “hot” vă permit
să acceleraţi fluxul de lucru cu intervenţie
minimă din partea operatorului.

• Copiere şi salvare/Imprimare şi ştergere.
Selectaţi butonul “copy and save” pe ecran
pentru ca, în timpul operaţiunii de copiere,
imaginile şi setările să fie salvate într-un
anumit director din serverul intern.

• Imprimaţi ce, când şi unde doriţi.
Compatibilitate totală cu majoritatea
fluxurilor de date tranzacţionale, inclusiv
IPDS, LCDS şi VIPP.

• Pre-vizualizare. Vizualizaţi lucrările de
copiere/scanare sub formă de imagini în
miniatură pe ecranul tactil.
• Extensible Interface Platform® (EIP).
Platforma software EIP permite accesarea
rapidă a soluţiilor de optimizare a
productivităţii chiar de la interfaţa cu ecran
tactil a echipamentului. Pentru mai multe
informaţii despre soluţiile oferite, vizitaţi
www.xerox.com/software-solutions.

Server de imprimare/copiere integrat

• Redarea halftone-urilor în fotografii.
Capacitatea optimă de a reproduce
fotografii în halftone-uri vă permite să creaţi
materiale de marketing alb-negru deosebite.
• Adăugarea rapidă a paginilor excepţie.
Economisiţi timp şi sporiţi productivitatea
prin specificarea mai multor intervale de
pagini pentru o anumită excepţie.
• Securitate totală. Datorită platformei UNIX
şi controlului flexibil setările pot fi definite în
funcţie de utilizatori individuali sau grupuri
de utilizatori.

Server de imprimare Xerox® FreeFlow

* Server de imprimare Xerox® EX, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery, disponibil pentru Xerox® D95 după lansare
** Fiery ImageViewer disponibil după lansare

• Viteză şi productivitate. Componentele
hardware şi tehnologia performantă
optimizează procesul de producţie pentru
funcţionarea continuă a echipamentului.
• Interfaţă Fiery intuitivă. Interfaţa
Fiery® Command WorkStation® simplifică
operaţiunile complexe, iar aplicaţiile
software flexibile se adaptează fiecărui
mediu de lucru.
• Administrarea imprimantelor dintr-o
companie. Administrare centralizată a
lucrărilor. Conexiuni la toate serverele Fiery
din reţea, color sau alb-negru.
• Productivitate crescută. Funcţiile avansate
de administrare a cozilor de imprimare
previn blocajele şi pauzele de producţie.
• Activare FreeFlow, trimitere automată a
comenzilor. Costuri tranzacţionale reduse şi
timp de configurare minim pentru utilizatorii
PC şi Mac®.
• Funcţia de imprimare cu date variabile,
opţiuni ajustabile, flexibile, de la simplu la
avansat, suport pentru FreeForm™, PPML,
PDF/VT, VI Compose şi funcţii de imprimare
speciale, precum MicroText şi Correlation.
• Funcţia opţională Fiery SeeQuence
Impose. Funcţii avansate de impoziţionare
prin interfaţa vizuală.
• Funcţia Fiery SeeQuence Compose.
Operaţiuni dinamice de pregătire, concepere
şi compunere a lucrărilor.
• Funcţia Fiery ImageViewer** pt. alb-negru.
Pre-vizualizarea lucrărilor pregătite pentru
imprimare şi instrumentele de ajustare
contribuie la reducerea volumului de deşeuri şi
numărului de erori erorilor.

Server de imprimare Xerox® Fiery EX

Aplicaţiile potrivite pentru
mediul dumneavoastră de lucru.
D95/D110/D125 vă deschide calea către noi
oportunităţi. Dezvoltaţi aplicaţii inovatoare
acum şi în viitor.

Educaţie
Aplicaţiile cuprind documente referitoare la
programa şcolară, manuale, anuare şi registre.
• Utilizatorii pot crea seturi multiple de
materiale, colaţionate sau necolaţionate,
separate de coli volante; seturile pot fi
finisate prin perforare sau capsare.

• Puteţi atinge un nivel optim constant de
productivate datorită vitezei superioare.
• Puteţi creşte productivitatea folosind
aplicaţii software de clasificare, arhivare şi
procesare a documentelor.
• Opţiunile de finisare flexibile permit
realizarea internă a documentelor legate
profesional.
• Puteţi comunica mai repede şi mai eficient
datorită funcţiei de scanare către email.

• Funcţia de legare permite deschiderea colilor
la 360 de grade.

• Puteţi crea materiale de comunicare interne
şi documente tranzacţionale.

• Viteza optimă de copiere şi capacitatea
avansată de alimentare a unei game
variate de materiale de imprimare simplifică
activitatea profesorilor şi asistenţilor.

Imprimare comercială

• Dispozitivul de pliere tip C şi Z opţional
accelerează procesul de pregătire a
corespondenţei.
• Funcţiile de scanare color şi scanare către
email măresc eficienţa materialelor de
comunicare.
• Puteţi crea ablume cu costuri reduse şi insera
porţiuni color acolo unde este necesar.

Justiţie, asigurări şi sănătate
Aplicaţiile cuprind documente referitoare la
evidenţa şi managementul cazurilor, planificări
şi comunicate.
• Adnotarea integrată permite imprimarea
copiilor de documente cu diverse texte, pe
fiecare pagină.
• Funcţia Reduce-to-Fit permite copierea pe
toată suprafaţa colii.

Colaţionare
Separatoare
		

Aplicaţiile cuprind lucrări complexe, manuale,
colaterale, calendare, cataloage, comunicate
şi formulare.
• Puteţi produce materialele de calitate cerute
de clienţii dumneavoastră.
• Puteţi respecta timpii de producţie stricţi.
• Puteţi oferi mai multe aplicaţii şi servicii
(kitul opţional de activare a scanării color),
inclusiv documente legate şi broşuri pliate în
profil pătrat.
• Puteţi oferi materiale personalizate folosind
aplicaţia software opţională.
• Echipamentul suportă hârtie groasă/cretată.

Furnizori de servicii şi centre de
date

• Serverul de imprimare FreeFlow® opţional
asigură suportul necesar pentru imprimare
tranzacţională (IPDS/LCDS) şi fluxuri
personalizate de date.
• Nivelul înalt de fiabilitate vă permite să
respectaţi cele mai stricte termene de
predare.
• Puteţi crea pe loc aplicaţii valoroase cu
impact puternic folosind inserţiile color,
instrumentele de personalizare şi finisarea
liniară.

Birou
Aplicaţiile cuprind comunicate, materiale
informative, prezentări, rapoarte şi
corespondenţă.
• Prin utilizarea uşoară a echipamentului se
facilitează activităţile de copiere, scanare şi
imprimare.
• Capacitatea de alimentare extinsă, tăvile
disponibile, opţiunile de legare tip caiet,
pliere, capsare şi perforare simplifică
activitatea şi asigură constanţa rezultatelor.
• GBC® eBinder 200™ vă permite să efectuaţi
modificări de ultim moment la prezentări
şi rapoarte, apoi să produceţi documente
legate.
• Funcţiile de securitate vă protejează datele;
datele de imprimare, scanare şi copiere
pot fi criptate sau suprascrise conform
standardelor organizaţionale.

Aplicaţiile includ declaraţii, facturi şi planificări.
• Puteţi crea manuale şi cărţi legate cu bandă
adezivă.

Broşuri cu
Pliere normală, în C şi în Z
Perforare
profil pătrat			

Inserţii color, capsare şi
pliere în Z profesională		

Specificaţiile echipamentului Xerox® D95/D110/D125

Motoare de imprimare

• Motor xerografic alb-negru
• Viteze de imprimare
–– 95/110/125 ppm - A4
–– 56/69/78 ppm - B4
–– 50/55/62 ppm - A3
–– 34/34/34 ppm - SRA3
• Imprimarea primei copii: 3 secunde
• Imprimare simplex sau duplex
• Rezoluţie maximă de procesare de 1200 x 1200 dpi
şi rezoluţie maximă de imprimare 2400 x 2400 dpi
cu screening 106 lpi (implicit) sau 150 lpi (calitate
superioară)
• Registraţie faţă-verso +/- 0.7 mm
• Suportă Automatic Meter Read (AMR) (dacă este
cazul)

Stocarea documentelor

• Unitate hard disk de 80 GB sau mai mult cu 14.6 GB
pentru stocarea documentelor

Scaner/Dispozitiv de alimentare

• Scaner cu două capete de scanare
–– viteză de scanare 200 ipm alb-negru, simplex/
duplex
• Rezoluţie de scanare optică de 600 x 600 dpi 8-biţi
256 nuanţe de gri
• Formate fişier acceptate PDF, JPEG, TIFF sau TIFF cu
mai multe pagini; suportă LDAP
• Scanare către email plus notificare
• Scanare către server de reţea
• Dispozitiv de alimentare automat faţă-verso cu
capacitate de 250 coli
• Dimensiuni acceptate: A5 - A3
• Grosimi acceptate:
–– Simplex sau duplex: 52 - 200 gsm
• Kit de scanare PDF opţional

Hârtie

Capacitate de alimentare şi grosimi acceptate:
• Tava 1*: 1.100 coli – A4
• Tava 2*: 1.600 coli – A4
• Tăvile 3-4*: 550 coli fiecare – 140 x 182 mm (A5) 330 x 488 mm (SRA3)
• Tava 5 manuală: 250 coli – 102 x 152 mm - 330 x
488 mm; 52 gsm - 253 gsm
• Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
opţional: 2 tăvi, 2.000 coli fiecare – A4; 52 - 216 gsm
• Dispozitive de alimentare supradimensionate
opţionale: dispozitive de alimentare cu 1 sau 2 tăvi;
2.000 coli per tavă – B5 - SRA3; 64 - 253 gsm
• Hârtie cretată: Consultaţi documentul privind
aşteptările clientului pentru tipurile de hârtie cretată
Xerox® aprobate

Dispozitiv de finisare standard

• Capsare în multiple poziţii: capsare simplă sau dublă,
100 coli, lungimi variabile
• Perforare cu 2 şi 3 găuri (America de Nord); perforare
cu 2 sau 4 găuri (Europa şi America de Sud); perforare
cu 4 găuri în stil suedez
• Capacitatea stivuitorului: 3.000 coli (80 gsm);
Tava superioară: 500 coli (80 gsm)
• Tava de inserare cu capacitate de 200 coli pentru
hârtie pre-tipărită şi coli full-bleed

Dispozitiv de finisare cu modul de
capsare tip caiet

Include funcţiile dispozitivului de finisare standard
şi tava stivuitorului de 2.000 coli plus:
• Creează automat broşuri de maximum 25 coli (100 de
feţe de coală imprimate cu legare tip caiet) – A4, B4,
A3, SRA3

Modul de tăiere Xerox® SquareFold®

• Pliere cu profil pătrat pentru maximum 25 coli (100
de pagini)
• Tăiere de la 2 la 20 mm în intervale de 0,1 mm
• 64 - 300 gsm (hârtie necretată); 106 - 300 gsm (hârtie
cretată)
• Dimensiuni acceptate: 216 x 279 mm - 330 x 457 mm
• Disponibil doar cu dispozitivul de finisare cu modul de
broşare

Stivuitor de mare capacitate opţional
cu cărucior mobil**

• Tavă de stivuire oscilantă de 5.000 coli; B5 LEF - SRA3
• Tava superioară de 500 coli şi un cărucior mobil;
cărucioare adiţionale disponibile

Dispozitiv de pliere opţional

• Pliere în C şi Z (A4)
• Imprimarea hârtiei pliate pe interior şi exterior
• Pliază A3 în Z pentru inserare în seturi de documente
A4 (pliere în Z profesională)
• Disponibil cu dispozitivul de finisare standard,
dispozitivul de finisare cu modul de capsare tip caiet şi
dispozitivul de finisare Plus

GBC® AdvancedPunch™**

• Dimensiuni acceptate: A4 cu alimentare din dreptul
laturii lungi (297 mm) doar pe o singură parte
• Hârtie cu grosimi cuprinse între 75 - 216 gsm
• Sunt disponibile mai multe matriţe special proiectate
pentru a fi înlocuite de client

Soluţii de finisare adiţionale
Dispozitiv de finisare standard Plus

• Capacitatea stivuitorul de 2.000 coli (80 gsm)
• Funcţiile dispozitivului de finisare standard cu soluţii
adiţionale integrate pentru activarea unei largi game
de opţiuni de finisare liniare terţe, precum:

GBC eBinder 200™**

• Stivuire, perforare şi legare broşuri (A4)
• Elemente de legare auto-ajustabile (dimensiune
universală) disponibile pe negru, bleumarin, alb şi
transparent

Xerox® Tape Binder**

• Leagă 10-125 coli de hârtie 75 gsm
• Reîncărcarea separată a benzilor asigură 425 legări
11 in.

Modul de broşare Plockmatic Pro30™
cu RCT**
• Legare tip caiet şi pliere 2 - 30 coli, broşuri de
maximum 120 pagini (80 gsm) sau plierea unei
singure coli

Siguranţa datelor

• Imprimare securizată standard, autentificare prin
LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF cu parolă de acces,
criptare FIPS 140-2, email criptat S/MIME, IPsec,
802.1X, SNMP v3.0, email prin SSL, suprascrierea
imaginilor (3x sau 1x, imediat, cu programare, la
cerere), criptarea datelor pe unitatea hard disk, jurnal
audit, opţional CAC, Secure Access Unified ID System®
• IPv6 Ready
• Criptare la 256 biţi
• Certificare cf. Criteriilor Comune (în curs de obţinere)

Cerinţe electrice***

• Motor de imprimare:
–– 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp service
–– consum maxim de curent electric:
2.8 – 3.1 KVA
–– Ceritificarea agenţiei: Energy Star®, CSA,
Europa: CE, NEMKO, conformitate WEEE
• Soluţii de finisare/alimentare opţionale:
–– fiecare modul necesită 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

Servere de imprimare

Server de imprimare/copiere integrat standard
Specificaţii hardware
• Unitate hard disk 80 GB, 2 GB RAM
• Monitor cu ecran plat, tactil, color, 10.4 in.
• Interfaţa Ethernet (10 MBTX/sec şi 100 MBTX/sec)
Server de imprimare Xerox® FreeFlow® opţional
Server de imprimare Xerox® EX opţional, dezvoltat
pe baza tehnologiei Fiery®
Pentru detalii despre specificaţiile şi funcţiile serverelor
de imprimare, vizitaţi www.xerox.com.

*Capacitatea estimată se bazează pe hârtie cu dimensiuni cuprinse între 52 gsm şi 216 gsm
**Disponibil doar în configuraţiile D110 şi D125
***Pentru detalii despre instalare consultaţi documentul privind planificarea instalăriidetails

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.ro, sunaţi la 021 30 33 500 sau contactaţi
distribuitorul autorizat Xerox®.
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