Xerox® D110/D125

Imprimanta Xerox D110 / D125
Aplicaţii variate şi opţiuni avansate
pentru compania dumneavoastră.
®

Indiferent de complexitatea lucrărilor,
Xerox D110/D125 este un real avantaj.
®

Xerox D110/125 va avea o contribuţie importantă la dezvoltarea afacerii
dumneavoastră şi la extinderea portofoliului de servicii oferite clienţilor, cu
fiecare comandă acceptată. Soluţia ideală pentru un volum mare de imprimare
alb-negru, D110/125 funcţionează la viteză maximă, adaptându-se mediului de
lucru şi ocupând minimum de spaţiu. În plus, dispune de toate funcţiile necesare,
prin intermediul cărora veţi obţine mereu rezultatele dorite.

Alegerea perfectă pentru
aplicaţii tranzacţionale
Punctul forte al imprimantei D110/D125
îl reprezintă cu siguranţă fluxurile de lucru
tranzacţionale. Începând de la declaraţii
lunare şi până la facturi, etc. echipamentul
asigură necesarul de producţie la viteză mare,
precum şi procesarea optimă a fluxurilor
de date tranzacţionale. Calitatea excelentă
a imaginilor permite reprezentarea exactă
a informaţiilor importante. Pentru un plus
de valoare, materialele realizate pot fi
îmbunătăţite cu elemente grafice dedicate şi
personalizate prin intermediul instrumentelor
disponibile în FreeFlow Variable Information
Suite. De asemenea, gama cuprinzătoare a
opţiunilor de finisare—inclusiv dispozitivul
de stivuire de mare capacitate—vă permite
să eficientizaţi şi mai mult producţia acestor
documente.

Serverul de imprimare FreeFlow®
Serverul de imprimare FreeFlow este
secretul din spatele productivităţii
imprimantei Xerox® D110/D125.
&DSDFLWDWHŐLYLWH]÷GHSURGXFŔLHXQLFH
6HWSHUIRUPDQWGHIXQFŔLLLQWHJUDWH
cu opţiuni pentru îmbunătăţirea
capacităţii de producţie şi suport
pentru o gamă variată de opţiuni de
finisare.
7ULPLWHUHDIOH[LELO÷DOXFU÷ULORU²SXWHŔL
trimite lucrări de oriunde!
0DLPXOWHFR]LGHLPSULPDUHŐL
directoare “hot” pentru automatizarea,
respectiv personalizarea rapidă şi
uşoară a fluxurilor de lucru.
0DQDJHPHQWXOODGLVWDQŔ÷DOOXFU÷ULORU
şi operaţiunilor administrative.
)XQFŔLLGHVLJXUDQŔ÷FHSRWIL
personalizate în funcţie de persoană
sau grup.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.xerox.com/freeflow-specs

Alegerea perfectă pentru
lucrări de creaţie
Folosiţi imprimanta D110/D125 pentru
cărţi, broşuri, manuale, prezentări, pliante
şi alte tipuri de aplicaţii cu coperte color,
separatoare, etc. Opţiunile în materie de
viteză şi capacitate de alimentare garantează
procesarea în condiţii optime a volumelor mari
de lucru ocazionate de aplicaţii precum cărţile.
De asemenea, calitatea excelentă a imaginilor
şi diversitatea tipurilor de hârtie acceptate
vă vor permite să creaţi aspectul şi senzaţia
căutate de cititori, facilitând totodată redarea
excepţională a fotografiilor în halftone-uri.
Nu în ultimul rând, imprimanta D110/D125
beneficiază de o gamă variată de opţiuni
de finisare, precum dispozitivul de finisare
cu modul de legare tip caiet, modulul de
tăiere SquareFold®, GBC® AdvancedPunch™,
dispozitivul de legare tip caiet Plockmatic
Pro30™, Xerox® Tape Binder şi GBC® eBinder
200™, cu ajutorul cărora veţi produce cantităţi
importante de materiale cu finisaj profesional.

D110/D125 are următoarele beneficii majore:
Viteză şi productivitate
Prin procesarea continuă a lucrărilor,
imprimanta D110/D125 vă permite să
respectaţi cele mai stricte termene de predare
şi să produceţi volume tot mai mari.
0RWRDUHOHGHLPSULPDUHGHPDUHYLWH]÷
funcţionează la maximum 110 sau 125
pagini pe minut.
$G÷XJDŔLXQGLVSR]LWLYGHDOLPHQWDUHGH
mare capacitate sau mai multe dispozitive
de alimentare supradimensionate pentru
hârtie cu dimensiuni standard, mari şi
personalizate, respectiv sesiuni de imprimare
neîntrerupte.

Calitatea imaginii
Aspectul materialelor realizate spune multe
despre clienţii dumneavoastră. Calitatea
deosebită a imaginilor oferită de imprimanta
D110/D125 vă permite să trimiteţi un mesaj
puternic al cărui impact se va răsfrânge asupra
fiecărui material de comunicare creat. Veţi
beneficia de rezoluţie optimă de imprimare de
2400 x 2400 dpi pentru reproducerea exactă
şi calitativă a textelor şi imaginilor, inclusiv
redarea excelentă a fotografiilor în halftone-uri.
În fine, vă puteţi aştepta la registraţia perfectă
a materialelor cu finisaj profesional.
Tehnologia inovatoare a tonerului EA joacă
un rol esenţial în ceea ce priveşte nivelul înalt
de calitate înregistrat cu Xerox D110/D125:

5DQGDPHQWXOPDLPDUHDOWRQHUXOXLSHUPLWH
desfăşurarea unor sesiuni de imprimare
mai lungi cu intervenţie minimă din partea
operatorului.
'XUDWDGHYLDŔ÷PDLOXQJ÷D
fotoconductorului şi cantitatea de toner
redusă, aplicată pe pagină, contribuie la
protejarea mediului înconjurător.

Uşurinţa utilizării
Imprimanta D110/D125 a fost special
proiectată pentru a fi uşor de utilizat.
,QWHUIDŔDFXXWLOL]DWRUXODVHUYHUXOXLGH
imprimare FreeFlow® reduce nevoia de
instruire şi învăţare, mărind agilitatea.
/XFU÷ULOHSRWILWUDQVPLVHGHRULXQGH'H
exemplu, aplicaţii software, conexiuni hostEDVHGLQWHUQHW&'520XULGLVSR]LWLYHGH
memorie USB şi componente opţionale ale
FreeFlow® Digital Workflow Collection.
3RVLELOLWDWHDDGHDvQF÷UFDKkUWLDGHVF÷UFD
documentele finisate şi schimba cartuşele
de toner în timpul funcţionării asigură
operarea continuă şi productivitatea optimă
a echipamentului.

 6 XQWDFFHSWDWHWRDWHIOX[XULOHGHGDWH
inclusiv Adobe® PostScript®3')3&//&'6
IPDS, VIPP®ŐL330/
'LPHQVLXQHDFRPSDFW÷DHFKLSDPHQWXOXL
permite instalarea acesteia exact acolo unde
este nevoie.

3URFHVXO(PXOVLRQ$JJUHJDWLRQ ($ DUHGUHSW
UH]XOWDWSDUWLFXOHGHWRQHU($XQLIRUPHPLFL
dezvoltate chimic.
7RQHUXO($SHUPLWHUHGDUHDOLQLLORUILQH
detaliilor, halftone-urilor, porţiunilor uniforme
de negru şi asigură claritatea perfectă a
textelor.
7RQHUXO($SHUPLWHUHDOL]DUHDFKLDUŐLDFHORU
mai complexe lucrări cu un înalt grad de
claritate.

Soluţii de producţie inovatoare pentru
un viitor mai verde.
Pentru mai multe informaţii despre
angajamentul nostru faţă de
sustenabilitatea mediului, vizitaţi
www.xerox.com/environment

Fiabilitate
Scopul nostru, la Xerox, este acela
de a vă ajuta să produceţi materiale
de o calitate excepţională rapid
şi ieftin. Totuşi, productivitatea şi
profitul nu înseamnă nimic fără
menţinerea unui nivel constant de
fiabilitate.
De aceea, toate componentele
D110/D125 au fost concepute astfel
încât 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 disponibile:
6XSRUWXOLPSOLF÷
disponibilitatea specialiştilor
noştri de service în a vă asista
oricând aveţi nevoie.
2SHUDŔLXQLOHGHvQWUHŔLQHUH
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.
$XWRPDWLF0HWHU5HDGV $05 
DVLJXU÷FRQWRUL]DUHDH[DFW÷ GDF÷
HVWHFD]XO 

5DSLGVLPSOXŐLSXQFWXDO
imprimare tranzacţională.
Prin intermediul echipamentului D110/
D125 veţi beneficia de performanţă, viteză
şi flexibilitate pentru atingerea unui nivel
maxim de productivitate, acoperirea cu brio
a cererii de imprimare şi procesarea eficientă,
sigură şi constantă a tuturor documentelor
tranzacţionale. De asemenea, datorită
serverului de imprimare FreeFlow® şi gamei
complete de opţiuni de finisare, veţi putea
aborda cu încredere orice provocare.

Fluxuri de date, procesarea şi
trimiterea lucrărilor
Serverul de imprimare FreeFlow procesează
toate fluxurile de date, chiar şi simultan dacă
este necesar, fără intervenţie din partea
operatorului, pentru extinderea oportunităţilor
şi diversificarea aplicaţiilor realizate.
0RGDOLWDWHDGHWULPLWHUHDOXFU÷ULORUHVWHŐLHD
foarte simplă. În acest sens, serverul acceptă:
Fluxuri de date tranzacţionale LCDS şi
IPDS autentice. Imprimanta D110/D125
SULPHŐWHDSOLFDŔLLOH/&'6ŐL,3'6GLUHFWGH
la computerul gazdă prin TCP/IP sau alte
conexiuni. Procesează fără probleme datele
pentru documente tranzacţionale, precum
declaraţiile şi facturile.
Formate de date variabile VIPP® şi PPML.
Transformaţi documentele tranzacţionale
în materiale promoţionale de marketing
folosind informaţii tehnice personalizate.
FreeFlow Variable Information Suite
RSŔLRQDO FXSULQGHWRDWHLQVWUXPHQWHOH
de design şi compoziţie necesare pentru
crearea unui flux de informaţii variabile
ultra-performant şi eficient.

Folosiţi cu încredere FreeFlow Makeready
şi scanerele opţionale Xerox® DocuMate
pentru combinarea materialelor digitale
şi tipărite. FreeFlow Web Services oferă
un portal disponibil 24/7 prin care clienţii
dumneavoastră vă pot trimite lucrări.
Fluxuri de date standard PostScript, PCL
şi PDF. Acceptaţi cele mai diverse tipuri de
documente, venind astfel în întâmpinarea
cerinţelor clienţilor dumneavoastră.
D110/D125 desfăşoară mai multe operaţiuni
simultan pentru a ţine pasul cu volumul de
lucru.
3ULPHŐWHSURFHVHD]÷ŐLLPSULP÷PDL
multe lucrări simple sau o singură lucrare
complexă.
3URFHVHD]÷OXFU÷ULFRPSOH[HFXWLSXUL
diverse de hârtie, inserţii şi setări de finisare,
oferindu-vă astfel ocazia de a crea materiale
tot mai sofisticate.
$GDXJ÷UDSLGSDJLQLH[FHSŔLHSULQ
specificarea tuturor intervalelor de pagini
pentru o anumită excepţie—excepţiile nu
sunt setate separat pentru fiecare interval
de pagină.
7LS÷UHŐWHOXFU÷ULPDLOXQJLFXPLQLPXP
de intervenţie, datorită capacităţii
impresionante de alimentare şi opţiunii de
încărcare în timpul funcţionării.

Plus de valoare pentru
documente tranzacţionale:
calitate optimă a imaginilor şi
opţiuni de finisare
Creşteţi valoarea documentelor tranzacţionale
prin calitatea excepţională a imaginilor şi
opţiunile de finisare ale imprimantei D110/
'5DQGDPHQWXOVXSHULRUDOWRQHUXOXL($
facilitează sesiunile lungi de imprimare pentru
acest tip de documente, limitând intervenţia
operatorului. Hârtia cretată contribuie la
eficientizarea operaţiunilor de imprimare
zilnice pentru documente cu impact puternic.
Profitaţi de redarea excelentă a fotografiilor şi
produceţimateriale de marketing de o calitate
desăvârşită, tipărite alb-negru, folosind
screening-uri halftone 156 lpi.

$XWRPDWL]HD]÷RSHUDŔLXQLOHQRUPDOHSULQ
)UHH)ORZ3URFHVV0DQDJHUŐLDSOLFDŔLL
precum facturile, planificările, declaraţiile
şi documentele de retipărit prin FreeFlow
2XWSXW0DQDJHUSHQWUXXWLOL]DUHDHILFLHQW÷D
imprimantelor şi reducerea costurilor.

Aplicaţii FreeFlow®

Funcţionalitate

Avantaje

FreeFlow Process Manager

Automatizează multe din etapele pre-producţie
standard într-un centru de imprimare

Flux de lucru automat, procesarea rapidă a mai multor
lucrări cu costuri mai mici

FreeFlow Output Manager

Automatizează procesul de echilibrare a volumului de
lucru şi planiﬁcarea lucrărilor

Creşterea eﬁcienţei şi automatizarea producţiei de
aplicaţii

FreeFlow Variable Information Suite

Creează documente personalizate profesionale sau
adaugă informaţii variabile în materialele existente
folosind cele mai rapide metode de imprimare

Oportunităţi de dezvoltare prin personalizare şi
maximizarea productivităţii datorită combinării
eﬁciente şi dinamice a ﬁşierelor de diverse tipuri

FreeFlow Makeready şi scanere

Accelerează procesul de asamblare a documentelor
şi permite combinarea documenteleor digitale cu
documente tipărite

Pregătirea tuturor materialelor pentru imprimare,
arhivare şi recuperare uşoară

Simpliﬁcă şi automatizează pregătirea lucrărilor
prin intermediul unei interfeţe vizuale intuitive şi al
şabloanelor pre-deﬁnite

Creşterea productivităţii şi economisirea timpului
şi resurselor pentru medii de producţie uşoară şi
imprimare digitală de bază—valoare excepţională la
un preţ accesibil

®

Xerox DocuMate
FreeFlow Express To Print

Flexibilitate pentru orice mediu.

Folosiţi D110/125 pentru a crea aplicaţii
în funcţie de cerinţele specifice ale afacerii
dumneavoastră. Capacităţile extraordinare
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:
&UHŐWHŔLSURGXFWLYLWDWHDSULQVHVLXQLGH
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 diverse dimensiuni.
$WUDJHŔLDWHQŔLDŐLP÷ULŔLLPSDFWXO
documentelor prin adăugarea copertelor sau
LQVHUŔLLORUFRORU PD[FROL FXDMXWRUXO
dispozitivului de inserare.
)RORVLŔLWDYDPDQXDO÷SHQWUXLPSULPDUHD
hârtiei de dimensiuni şi grosimi
non-standard.
Măriţi capacitatea de producţie cu opţiunile
de finisare liniare ale D110/D125:
&RODŔLRQDUHDY÷DMXW÷V÷RUJDQL]DŔLUDSLG
lucrările.
&DSVDUHDPDWHULDOHORUFXOXQJLPLYDULDELOH
PD[FROL ²VHWXULFDSVDWHGHFDOLWDWH
superioară.
3HUIRUDUHD²VDX²Y÷SHUPLWHV÷
economisiţi timp şi să reduceţi costurile.
0RGXOXOLQWHUIDŔ÷IXQFŔLRQHD]÷FDXQ³QRG
de comunicaţii” pentru toate dispozitivele
de finisare conectate la imprimantă. Asigură
activarea unor funcţii esenţiale precum
răcirea, netezirea şi finisarea hârtiei.
*
 %&® AdvancedPunch™1 oferă o gamă
variată de stiluri de perforare pentru crearea
internă a documentelor ce urmează a fi
legate prin metode profesionale. Îmbină
cu uşurinţă imprimarea, colaţionarea şi
perforarea pentru eficientizarea activităţii,
creşterea producţiei şi reducerea costurilor.

6WLYXLWRUXOGHPDUHFDSDFLWDWH1 preia max.
5.000 coli A4. Dispune de un cărucior mobil
pentru transport şi descărcare.

Hârtie şi produse speciale Xerox®

3OLHUHDVLPSO÷SOLHUHDvQ&SOLHUHDvQ
=ŐLSOLHUHDvQ=SURIHVLRQDO÷ SOLHUHD
colilor A3 pentru seturi de documente
$ HILFLHQWL]HD]÷DFWLYLWDWHDŐLFUHVF
productivitatea.

Hârtia şi produsele speciale optimizate
digital au fost special proiectate pentru
Xerox® D110/D125 astfel încât să beneficiaţi
de productivitate, fiabilitate şi flexibilitate
superioare.

2SŔLXQLOHGHILQLVDUHVXQWVROXŔLDLGHDO÷
pentru broşuri şi calendare de dimensiuni
PDUL²PD[FROL SDJLQL
LPSR]LŔLRQDWH 

Alegeţi dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie
ŐLPDWHULDOHVSHFLDOH 'RFX0DJQHWVŐL
PXOWHDOWHOH GHGLYHUVHGLPHQVLXQLŐLJURVLPL
pentru a crea o mulţime de aplicaţii tipărite şi
documente finisate.

– Dispozitivul de finisare cu modul de legare
tip caiet asigură procesarea excelentă a
materialelor cretate aprobabe. Include,
de asemenea, funcţii de pliere simplă şi
legare.
0RGXOXOGHW÷LHUH6TXDUH)ROG ® pliază
coperte şi asigură tăierea materialelor
pentru obţinerea unui finisaj profesional.
Controlaţi operaţiunile de tăiere şi pliere
pentru a crea broşuri cu cotor pătrat.
'LVSR]LWLYXOGHOHJDUHWLSFDLHW3ORFNPDWLF
3URFX5&%71, 2 asigură plierea unei
singure coli, respectiv legarea la mijloc şi
plierea a min. 2 şi max. 30 de coli pentru
producerea unei broşuri de max. 120 pagini
JVP W÷LDW÷ŐLOHJDW÷0÷ULŔLFDSDFLWDWHD
de producţie a dispozitivului adăugând
dispozitivul de alimentare pentru coperte şi
dispozitivul de tăiere SquareFold®.
;HUR[® Tape Binder1, 2 leagă broşuri de
PD[FROLGHKkUWLH JVP &UHDŔL
documente profesionale cu impact garantat:
oferte de vânzări, rapoarte anuale, materiale
de curs sau orice alte materiale tipărite de
compania sau organizaţia dumneavoastră.
7LS÷ULŔLŐLOHJDŔLGRFXPHQWHSULQWURVLQJXU÷
apăsare de buton cu GBC® eBinder 2001, 2.
Acest echipament automat asigură
producţia de cărţi legate elegant, de o
calitate ireproşabilă. eBinder 200 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.

1 Necesită modulul interfeţei
2 Necesită dispozitivul de finisare standard Plus

Calitatea face diferenţa

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

Opţiuni de finisare

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
FXW÷YLDFkWHFROL¿HFDUH FROL
vQWRWDO GLPHQVLXQH$

Dispozitiv de alimentare supradimensionat
FROLPD[65$

Dispozitiv de alimentare supradimensionat
FXW÷YLDFkWHFROL¿HFDUH FROL
vQWRWDO GLPHQVLXQH65$
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Server de imprimare
FreeFlow®

8

3

Dispozitiv de
alimentare
supradimensionat cu
2 tăvi
9

0RGXOXOLQWHUIHŔHL

GBC®
AdvancedPunch™

Tavă manuală pt.
250 coli

4

5

5H]ROXŔLHGH
imprimare max. 2400
x 2400 dpi

6

Tavă pt. 1.100 coli
A4

7

Tavă pt. 1.600 coli A4

2 tăvi pt. 550
coli standard şi
personalizate max.
65$
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Stivuitor de mare
capacitate

Dispozitiv de pliere:
tip C, Z, Z profesional

Dispozitiv de inserare
post-procesare
standard pt 200 coli

Dispozitiv de ﬁnisare
cu legare tip caiet

0RGXOGHW÷LHUH
Xerox® SquareFold®

Perforare
Tava 500 coli

Opţiuni de ﬁnisare

Dispozitiv de ﬁnisare standard cu
cu pliere tip C/Z opţională
3HUIRUDUHVDXJ÷XUL
capacitate stivuire 3.000 coli,
capacitate tavă inserare 200
coli, capsare simplă sau dublă
100 coli lungime variabilă

Dispozitiv de ﬁnisare cu modul
de legare tip caiet şi pliere tip C/Z
opţională

0RGXOXOLQWHUIDŔ÷ŐL
GBC® AdvancedPunch™

0RGXOXOLQWHUIDŔ÷ŐLVWLYXLWRUGH
mare capacitate
6WLYXLUHŐLGHFDODUHFROL

7RDWHIXQFŔLLOHGLVSR]LWLYXOXLGH
ﬁnisare standard plus tava de
stivuire pt. 2.000 coli, funcţie de
legare tip caiet max. 25 coli

Xerox® SquareFold Trimmer
'LVSRQLELOFXGLVSR]LWLYXOGH
ﬁnisare cu modul de legare tip
caiet, capacitate de pliere pătrată
PD[FROL SDJLQL SHQWUX
tăiere frontală de la 2 la 20 mm

Opţiuni de ﬁnisare avansate

Dispozitiv de ﬁnisare standard
Plus
,QFOXGHIXQFŔLLOHGLVSR]LWLYXOXL
de ﬁnisare standard cu pliere tip
C/Z opţională plus DFA pentru
adăugarea unei opţiuni de
ﬁnisare avansate

Colaţionare

GBC® eBinder 200™

Xerox® Tape Binder

'LVSR]LWLYGHOHJDUHWLSFDLHW3ORFNPDWLF3URFX5&%7

6WLYXLUHSHUIRUDUHŐLOHJDUH
broşuri

/HDJ÷EURŐXULGHPD[
coli de hârtie de 80 gsm

0DLPXOWHRSŔLXQLGLVSRQLELOHLQFOXVLY6TXDUH)ROGGLVSR]LWLYGHDOLPHQWDUH
pentru coperte, Face Trimmer şi Bleed Trim Unit

Separatoare

5HvQF÷UFDUHDVHSDUDW÷D
benzilor

Broşură tăiată
cu cotor pătrat

Pliere simplă, tip C, tip Z

Perforare

Inserţii color, capsare şi
pliere tip Z profesional

/XFU÷ULGHFUHDŔLHFXILQLVDMŐLDVSHFW
profesional.
Cu Xerox D110/D125 puteţi oferi pe loc
cărţi, broşuri, manuale, prezentări, pliante
şi alte aplicaţii profesionale de o calitate
impecabilă—în mai multe versiuni. Dispuneţi,
de asemenea, de funcţii de editare avansate,
ce se regăsesc în calitatea deosebită a
imaginilor şi diversele opţiuni de finisare
liniare, plus viteză ultra-rapidă.
5HDOL]DŔLOXFU÷ULFXXQJUDGGHFRPSOH[LWDWH
mai mare prin prisma elementelor grafice şi
conţinutului personalizat. Puteţi crea lucrări
statice şi dinamice cu mai multe tipuri de
hârtie, inclusiv separatoare, coperte şi inserţii
color.
Pe lângă performanţa excepţională a
funcţiilor, echipamentul se distinge şi prin
dimensiunea compactă, ceea ce implică
minimum de spaţiu pentru instalare. Adăugaţi,
precizia registraţiei faţă-verso şi veţi finaliza
rapid chiar şi cele mai dificile lucrări, evitând
astfel externalizarea.

Productivitate optimă şi calitate
excelentă a imaginilor
Viteza, fiabilitatea şi capacitatea de a procesa
volume mari sunt trei aspecte esenţiale ale
imprimării unor aplicaţii precum cărţile,
manualele şi broşurile. Xerox D110/D125,
împreună cu serverul de imprimare FreeFlow®,
îndeplineşte toate aceste cerinţe, oferind în
plus un nivel optim de calitate a imaginii.
Nu în ultimul rând, clienţii dumneavoastră au
posibilitatea de a trimite lucrările online 24/7
prin intermediul FreeFlow Web Services.

Calitatea imaginii
Imprimanta D110/D125 oferă:
Rezoluţie de imprimare de 2400 x 2400
dpi. Detalii fine, tranziţii netede şi zone de
culoare omogene—pentru texte şi elemente
grafice impecabile.
Toner EA.'DWRULW÷WRQHUXOXL($PDWHULDOHOH
tipărite şi finisate se vor remarca printr-un
aspect neted, rafinat.
Redarea excelentă a fotografiilor în
halftone-uri. Capacitatea optimă de
reproducere a fotografiilor în tonuri de gri
vă permite să creaţi materiale de marketing
inovatoare, tipărite alb-negru.

Hârtie
Pe lângă capacitatea de alimentare extinsă,
Xerox D110/D125 acceptă o gamă largă
de materiale de imprimare, inclusiv hârtia şi
produsele speciale optimizate pentru tiparul
digital.
Spre exemplu, puteţi alege un tip de hârtie
cretată pentru realizarea unei broşuri
elegante. Folosiţi hârtie cu dimensiuni
personalizate pentru crearea broşurilor
supradimensionate. Sau alegeţi materiale
speciale, precum separatoarele şi etichetele,
pentru completarea unui manual. Imaginea
clienţilor, cât şi a companiei dumneavoastră,
va avea de câştigat datorită unor astfel lucrări
de creaţie deosebite.

Finisare
Setul de opţiuni de finisare liniare are rolul de
a extinde gama aplicaţiilor oferite. Începând
de la cărţi legate şi broşuri cu cotor pătrat,
până la tăierea avansată şi adăugarea
copertelor color, Xerox D110/D125 vă
permite să creaţi materialele dorite de clienţii
dumneavoastră.

Lucrări de creaţie
deosebite pentru o
imagine mai bună
Aveţi posibilitatea să creşteţi
eﬁcienţa materialelor de
comunicare, ratele de răspuns şi
satisfacţia clienţilor oferind lucrări
de creaţie în măsură să atragă
atenţia celor mai pretenţioşi.
&RPELQDŔLHOHPHQWHJUD¿FH
avansate cu funcţiile de
personalizare VIPP®ŐL330/
pentru îmbunătăţirea lucrărilor
de creaţie. FreeFlow Variable
Information Suite cuprinde
toate instrumentele de design
şi compoziţie necesare pentru a
crea un ﬂux de lucru cu informaţii
variabile ultra-performant.
$G÷XJDŔLFRSHUWHFRORUOD
materialele realizate pentru a
obţine maximum de impact cu
costuri surprinzător de mici. Puteţi
crea documente elegante în
completarea lucrărilor offset color
şi alb-negru, deopotrivă.
&UHDŔLGRFXPHQWHSURIHVLRQDOH
folosind o gamă variată de stiluri
de legare, materiale numai bune
pentru şedinţe, evenimente,
prezentări, etc.
3URGXFHŔLEURŐXULFXFRWRUS÷WUDW
tăiate cu precizie şi uşor de
manevrat.
$OHJHŔLPDWHULDOHGHLPSULPDUH
speciale, precum hârtia cretată,
hârtia cu dimensiuni nonstandard, etc.
([WLQGHŔLRIHUWDGHDSOLFDŔLLFX
lucrări generate de serverul de
imprimare FreeFlow sau clienţi.

Spciﬁcaţiile Xerox® D110/D125

Motoare de imprimare
 0RWRU[HURJUDILFDOEQHJUX
 Viteze de imprimare
– SSP $
– SSP %
– SSP $
– SSP 65$
 Imprimare simplex sau duplex
 5H]ROXŔLHGHSURFHVDUHPD[[GSLŐL
rezoluţie de imprimare max. 2400 x 2400 dpi cu
VFUHHQLQJKDOIWRQHOSL LPSOLFLW VDXOSL
FDOLWDWHVXSHULRDU÷
 5HJLVWUDŔLHIDŔ÷YHUVRPP
SRDWHILDMXVWDW÷GHFOLHQW

Stivuitor de mare capacitate opţional
cu cărucior mobil
 7DY÷RVFLODQW÷GHVWLYXLUHFROL%/()WR65$
 7DYDVXSHULRDU÷SWFROLŐLF÷UXFLRUPRELOVXQW
disponibile cărucioare suplimentare

Dispozitiv de pliere opţional
 Pliere tip C şi Z A4
 Imprimarea hârtiei pliate la interior şi exterior
 Pliere tip Z A3 pentru inserare în seturi de documente
$ SOLHUHWLS=SURIHVLRQDO÷
 Disponibil împreună cu dispozitivul de finisare
standard, dispozitivul de finisare cu modul de legare
tip caiet şi dispozitivul de finisare standard Plus

Stocarea documentelor

GBC® AdvancedPunch™ opţional

 Hard disk de 80 GB sau mai mult cu 14.6 GB pentru
stocarea documentelor

 Hârtie suportată: A4 cu alimentare din dreptul laturii
OXQJL PPLPSULPDUHSHRVLQJXU÷IDŔ÷
 75 - 216 gsm
 Sunt disponibile mai multe şabloane special proiectate
pentru a fi înlocuite de clienţi

Capacitate de alimentare
Capacitate şi grosimi hârtie:
 Tava 1*: FROL± $
 Tava 2*: FROL± $
 Tăvile 3-4*: FROLILHFDUH±[PP $ 
[PP 65$ 
 Tava manuală (5): 250 coli – 102 x 152 mm - 330 x
PPJVPJVP
 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
opţional: W÷YLDFkWHFROLILHFDUH±$
gsm
 Dispozitiv de alimentare supradimensionat
opţional: dispozitive de alimentare cu 1 sau 2 tăvi a
FkWHFROLILHFDUH±%65$JVP
 Hârtie cretată: consultaţi documentul privind
aşteptările clienţilor pentru tipurile de hârtie cretate
Xerox® aprobate

Dispozitiv de finisare standard
 Capsare în mai multe poziţii: simplă sau dublă 100 coli
lungime variabilă
 3HUIRUDUHŐLJ÷XUL $PHULFDGH1RUG SHUIRUDUHŐL
J÷XUL (XURSDŐL$PHULFDGH6XG SHUIRUDUHJ÷XUL
stil suedez
 &DSDFLWDWHDVWLYXLWRUXOXLFROL JVP 
7DYDVXSHULRDU÷FROL JVP
 Tavă interpusă cu capacitate de 200 coli pentru coli
pre-tipărite şi full-bleed

Dispozitiv de finisare opţional cu
modul de legare tip caiet
Include funcţiile dispozitivului de finisare standard
şi tava stivuitorului pentru 2.000 coli, plus:
 Crearea automată a broşurilor de max. 25 coli
IHŔHWLS÷ULWHFXOHJDUHODPLMORF ±$%$
65$

Modul de tăiere Xerox® SquareFold®
opţional
 3OLHUHS÷WUDW÷PD[FROL SDJLQL
 Tăiere frontală între 2 şi 20 mm în intervale de 0.1 mm
 JVP KkUWLHQHFUHDW÷ JVP KkUWLH
FUHWDW÷
 Dimensiuni acceptate: 216 x 279 mm - 330 x 457 mm
 Disponibil doar împreună cu dispozitivul de finisare cu
modul de legare tip caiet

Soluţii de finisare (DFA) adiţionale
Dispozitiv de finisare standard Plus
opţional
 Capacitatea stivuitorului 2.000 coli 80 gsm
 Aceleaşi funcţii ca dispozitivul de finisare standard
FX'RFXPHQW)LQLVKLQJ$UFKLWHFWXUH ')$ LQWHJUDW÷
pentru activarea opţiunilor de finisare liniare terţe,
inclusiv următoarele:

GBC eBinder 200™ opţional
 6WLYXLUHDSHUIRUDUHDŐLOHJDUHDEURŐXULORU $
 $XWRUHJODUHDHOHPHQWHORUGHOHJDUH GLPHQVLXQH
XQLYHUVDO÷ GLVSRQLELOHSHQHJUXDOEDVWUXXOWUDPDULQ
alb şi transparent
 Funcţia de direcţionare permite înlănţuirea altor
DOWHUQDWLYHGHILQLVDUH GLVSRQLELO÷GRDUvQFRQILJXUDŔLD
GLVSR]LWLYXOXLGHILQLVDUHVWDQGDUG3OXV

Xerox® Tape Binder opţional
 /HDJ÷FROLGHKkUWLHGHJVP
 5HvQF÷UFDUHDVHSDUDW÷DEHQ]LORU

Dispozitiv de legare tip caiet
Plockmatic Pro30™ cu RCBT opţional
 /HJDUHODPLMORFŐLSOLHUHGHODFROLODFROLSHQWUX
UHDOL]DUHDXQHLEURŐXULGHSDJLQL JVP VDX
plierea unei singure coli
 SquareFold Trimmer ş dispozitivul de alimentare
pentru coperte sunt disponibile

Cerinţe electrice**
 0RWRUGHLPSULPDUH
– 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp service
– &RQVXPPD[LP±.9$
– Certificări: (1(5*<67$5®, CSA,
(XURSD&(1(0.2FRQIRUPLWDWH:(((
 Opţiuni de alimentare/finisare:
– Fiecare modul necesită 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

Server de imprimare
Server de imprimare Xerox® FreeFlow®
Specificaţii hardware
 3URFHVRU*+],QWHO'82(&38
 Tip procesor: 2 x Intel Xeon
 Unitate hard disk: 1 x 250 GB
 0HPRULH*%
 Sistem de operare: Solaris® 10
 Software/Producător: Server de imprimare FreeFlow
 Porturi: 6 x USB 2.0, 1 port serial
 3RUWXUL(WKHUQHW%DVH7
 0RQLWRUHFUDQGHLQ
 Tastatură şi mouse
 '9'520'9'5:
 Întrerupător 10/100
Suport client şi suport la distanţă
 Drivere de imprimare
– Suport pentru Xerox® Global Print Driver®
– Drivere de imprimare Xerox® complete
– Drivere Windows®;359LVWDFRPSOHWH
±0DFLQWRVK® OS 10.6 sau versiunile ulterioare pentru
drivere
 Adobe® PostScript®3ULQWHU'HVFULSWLRQV 33'
 Suport HTTP şi HTTPS
 Protocol IPP pentru trimiterea lucrărilor şi informaţii
despre starea sistemului
 6XSRUWSHQWUX,3YŐL,3Y PRGGXDO
Opţiuni
 Suport pentru serverul de imprimare FreeFlow
 9,&RPSRVH 9,33®,QWHUSUHWHU
 $FWLYDUH/&'6ŐL,3'6
Medii de reţea/Protocoale
 TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
 DHCP
 6XSRUW61030,%,,SHQWUXDSOLFDŔLLGHDGPLQLVWUDUH
terţe
Pentru mai multe informaţii despre serverul de
imprimare Xerox® FreeFlow®, vizitaţi www.xerox.com/
freeflow-specs

Protecţia datelor
 Imprimare securizată standard, autentificare prin
/'$3.HUEHURV60%&$&3')FXSDURO÷FULSWDUH),36
HPDLOFULSWDW60,0(,3VHF;6103
YHPDLOSULQ66/VXSUDVFLHUHDLPDJLQLORU ,PHGLDW
3URJUDPDWODFHUHUH FULSWDUHDGDWHORUvQXQLWDWHD
hard disk, jurnal audit, opţional CAC, Secure Access
Unified ID System®
 ,3Y5HDG\
 Criptare 256 biţi
 &HUWLILFDUHFI&ULWHULLORU&RPXQH vQFXUVGHREŔLQHUH

*Capacitate estimată folosind hârtie cu grosimi cuprinse între 52 gsm şi 216 gsm
**Consultaţi documentul privind planiﬁcarea instalării pentru mai multe detalii

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.ro, sunaţi la 021 30 33 500
sau contactaţi distribuitorul autorizat Xerox®.
;HUR[&RUSRUDWLRQ7RDWHGUHSWXULOHUH]HUYDWH;(52;;(52;DQG'HVLJQŐL)UHH)ORZVXQWP÷UFLFRPHUFLDOHDOH;HUR[&RUSRUDWLRQvQ
6WDWHOH8QLWHŐLVDXDOWHŔ÷UL3
;'%58$

