Echipamentul multifuncţional Xerox® D136
şi imprimanta Xerox® D136

Echipamentul multifuncţional şi
®
imprimanta Xerox D136
Performanţă superioară.
Simplitate alb-negru.

Imprimaţi mai repede, mai ieftin, mai bine.
Creşteţi productivitatea, reduceţi costurile şi depăşiţi aşteptările clienţilor.
Alegerea perfectă pentru mediile de profil, precum centrele tipografice şi editurile,
echipamentul multifuncţional Xerox® D136 şi imprimanta Xerox® D136 se remarcă
prin performanţa superioară, fiabilitatea şi uşurinţa utilizării specifice Xerox, dar şi
funcţiile de finisare de ultimă generaţie şi compatibilitatea cu cele mai avansate soluţii
integrate de optimizare a fluxurilor de lucru. Xerox® D136 vă ajută să vă dezvoltaţi
oferindu-vă posibilitatea de a vă concentra la ceea ce faceţi mai bine: lucrul de calitate.
Vă vom ajuta să lucraţi mai repede şi mai ieftin.
Echipamentul multifuncţional şi imprimanta
Xerox® D136 oferă o întreagă paletă de funcţii
şi caracteristici inovatoare, plus flexibilitatea
de a alege cele mai potrivite viteze şi servere
de imprimare, opţiuni de finisare şi alimentare
pentru afacerea sau organizaţia dvs.:
• Viteze de imprimare de până la 136 de pagini
pe minut (ppm).
• Echipamentul multifuncţional Xerox® D136
copiază/scanează documentele cu o viteză
de până la 200 de imagini pe minut (ipm). În
plus, documentele scanate color şi salvate în
computer, reţea sau alte locuri, îşi păstrează
aspectul original.

Echipamentul multifuncţional Xerox® D136 ilustrat cu dispozitiv de alimentare de mare capacitate
supradimensionat cu 2 tăvi, GBC® AdvancedPunch™, stivuitor de mare capacitate, dispozitiv de finisare
Standard Plus, dispozitiv de broşare, dispozitiv de inserare post-procesare şi dispozitiv de legare cu bandă.

• În configuraţia standard, echipamentul
multifuncţional este livrat cu un server integrat
de ultimă generaţie, în timp ce imprimanta
beneficiază de serverul de imprimare Xerox®
FreeFlow®. Echipamentul multifuncţional este
compatibil cu încă două servere performante,
special concepute pentru a face faţă celor mai
complexe cerinţe.
• Fiabilitate dovedită şi suport avansat.
Echipamentele D136 vor funcţiona constant
la un înalt nivel de performanţă, de la început
şi până la sfârşit.

Imprimanta Xerox® D136 ilustrată cu dispozitiv de alimentare de mare capacitate, GBC AdvancedPunch,
dispozitiv de finisare Standard, dispozitiv de pliere şi dispozitiv de inserare post-procesare.

• Uşurinţa incomparabilă a utilizării.
• Calitate excepţională a imaginii şi registraţie
pe măsură.
• Un set cuprinzător de opţiuni de finisare în
linie pentru creşterea capacităţii de lucru.
• Opţiuni diverse de alimentare şi manevrare
a hârtiei pentru creşterea productivităţii şi
capacităţii de a realiza lucrări deosebite.

Echipamente inovatoare pentru o planetă mai verde.
Pentru mai multe informaţii despre angajamentul nostru faţă de sustenabilitatea
mediului, vizitaţi www.xerox.ro.

Performanţa şi fiabilitatea sunt căi sigure spre
dezvoltarea unei afaceri solide.
Datorită echipamentelor Xerox® D136 veţi preda întotdeauna la timp
comenzile de imprimare tranzacţională. Veţi putea primi şi procesa datele în
siguranţă, corect şi omogen, apoi imprima un volum mare de documente de calitate,
pe măsura propriilor aşteptări şi spre marea satisfacţie a clienţilor. Nu în ultimul rând,
echipamentele Xerox® D136 pot fi amplasate oriunde.
Viteză şi productivitate
Echipamentele D136 permit respectarea
termenelor de predare şi gestionarea unui
volum de lucru considerabil.
• Motoarele de imprimare ultra rapide produc
până la 136 de pagini pe minut.
• Adăugaţi dispozitivele de alimentare de mare
capacitate standard sau supradimensionat
pentru sesiuni de imprimare neîntrerupte
cu hârtie normală, supradimensionată sau
specială.

Calitatea imaginii
Calitatea deosebită a imaginii pe care o puteţi
obţine cu echipamentele D136 vă permite
să trimiteţi un mesaj puternic şi să creşteţi
impactul fiecărei aplicaţii realizate.
• Rezoluţia de imprimare de 2400 x 2400 dpi
asigură reproducerea calitativă, constantă a
textelor, fotografiilor şi elementelor grafice,
precum şi o registraţie impecabilă pentru
rezultate profesionale şi elegante.
• Tonerul Xerox® EA exclusiv joacă un rol
esenţial în menţinerea nivelului superior
calitate a imaginii. Veţi obţine astfel cele mai
fine detalii, texte şi halftone-uri clare, dar şi
zone de negru intens. Spre deosebire de alte
tipuri de toner, acesta vă permite să realizaţi
materiale profesionale cu suprafaţă mată.
În plus, tonerul EA se topeşte la 10 º C şi
generează astfel o cantitate mai mică de CO2.

Uşurinţa utilizării
Echipamentele D136 au fost special concepute
pentru a fi foarte uşor de folosit.
• Serverul de imprimare Xerox® FreeFlow®
disponibil standard cu imprimanta D136 şi
opţional cu echipamentul multifuncţional,
are o interfaţă intuitivă cu utilizatorul, ceea
ce reduce nevoia de instruire şi timpul de
învăţare pentru un plus de agilitate.
• Datorită dimensiunilor compacte,
echipamentele D136 pot fi amplasate exact
acolo unde este nevoie de ele.

• Acceptă orice flux de date, oricând, inclusiv
Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS,
Xerox® VIPP® şi PPML.
• Puteţi încărca hârtia, descărca documentele
finisate sau schimba cartuşele de toner
fără a opri echipamentele. În acest mod, se
asigură continuitatea operării şi creşterea
productivităţii.

Echipamentul multifuncţional
Xerox® D136 include toate
funcţiile imprimantei Xerox®
D136, plus:
• Scanare color la rezoluţie de 600 x 600 dpi cu
alb-negru 8 biţi (256 de nuanţe gri) pentru
redarea perfectă a documentelor originale
copiate.
• Cap de scanare color dublu, direct, rapid –
fiecare original este scanat o singură dată
– ce funcţionează cu viteză de până la 200 de
imagini pe minut.
• Scanare, primire, procesare şi imprimare
în paralel pentru micşorarea timpului de
producţie.
• Dispozitiv automat de alimentare (250 de
coli) pentru procesarea rapidă şi eficientă a
lucrărilor mari.
• Funcţia Build Job pentru programarea uşoară
a paginilor diferite dintr-un document,
fără colaţionare manuală, indiferent de
complexitatea lucrării.
• Transformarea paginilor tipărite în fişiere
TIFF, JPEG şi PDF ce pot fi stocate în
directoare pentru reimprimare rapidă sau
trimise direct către destinaţii FTP sau liste cu
adrese email.
• Scanare color standard pentru distribuirea
rapidă a materialelor de comunicare color prin
email sau fişiere digitale (JPEG, TIFF, PDF).
• Imprimare de la şi salvare pe orice dispozitiv
USB* standard pentru un plus de confort.
* Doar echipamentul multifuncţional Xerox® D Series.

Fiabilitate
La Xerox, ne străduim să ajutăm
companiile şi instituţiile să producă
materiale tipărite de calitate,
mai rapid şi mai eficient. Totuşi,
productivitatea şi economiile
nu înseamnă nimic fără un
nivel constant de fiabilitate. De
aceea, fiecare componentă a
echipamentului multifuncţional şi
imprimantei D136 a fost concepută
pentru funcţionare şi durabilitate
optime.
Service Xerox: Tot suportul de care
aveţi nevoie
Vă puteţi baza oricând pe un service
de înaltă clasă:
• Inginerii noştri sunt disponibili
24/7 pentru a vă ajuta să rezolvaţi
orice problemă apărută.
• Programul integrat Xerox
Productivity Plus vă permite să
efectuaţi întreţinerea de rutină
şi ajustările necesare maximizării
timpului de producţie.
• Automatic Meter Reads (AMR)
asigură contorizarea corectă (dacă
există).

Flexibilitate pentru orice mediu de lucru.

Opţiuni de finisare

Dispozitiv de finisare Standard
cu funcţie opţională de pliere
tip C/Z
• Perforare cu 2/3 găuri,
capacitate de stivuire (3.000
coli), inserare (200 coli),
capsarea simplă sau dublă (100
coli cu lungimi variabile)

Dispozitiv de broşare cu funcţie
opţională de pliere tip C/Z

Unitate de tăiere Xerox®
SquareFold®

• Toate funcţiile dispozitivului de
finisare Standard, plus tava de
stivuire (2.000 coli) şi broşare
(200 coli / 100 pagini)

• Disponibilă cu dispozitivul de
broşare, cu funcţie de pliere
(25 coli /100 pagini) şi tăiere la
intervale de 2 – 20 mm

GBC® AdvancedPunch™

Stivuitor de mare capacitate

• Pentru detalii, vizitaţi
www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

• Capacitate de stivuire (5.000
coli), inclusiv decalare

• Pentru detalii, vizitaţi
www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

Opţiuni de finisare avansate

Dispozitiv de finisare Standard
Plus

Dispozitiv de legare cu bandă
Xerox®

• Toate funcţiile dispozitivului
de finisare Standard cu
funcţie de pliere tip C/Z, plus
DFA (Document Finishing
Architecture) pentru conectarea
opţiunilor de finisare avansate
suplimentare

• Leagă broşuri (125 coli 75 g/m2)
• Rezervă separată (425 benzi de
11 in.)
• Compatibil cu dispozitivul de
broşare Plockmatic Pro 50/35™

Xerox® Perfect Binder
(disponibil doar cu echipamentul
multifuncţional cu server de
imprimare/copier integrat)
• Legarea cărţilor (20 – 400 pagini)
• Pentru detalii, vizitaţi www.xerox.
com/XeroxPerfectBinderSpecs

Dispozitiv de broşare Plockmatic Pro 50/35™
• Sunt disponibile mai multe opţiuni, inclusiv SquareFold, Cover Feeder,
Face Trimmer şi Bleed Trim Unit
• Legare la mijloc şi pliere (1 - 35/50 coli 80 g/m2)
• Se combină cu dispozitivul de legare cu bandă Xerox® pentru
creşterea capacităţii de broşare
• Pentru detalii, vizitaţi www.xerox.com/Plock50-35Specs

• Pentru detalii, vizitaţi
www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs

Opţiuni de alimentare

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (2 tăvi)
2.000 de coli în fiecare tavă (4.000 de coli în total): A4

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
supradimensionat (2 tăvi)
2.000 de coli în fiecare tavă (4.000 de coli în total): SRA3

Creşteţi capacitatea de producţie folosind serverele
de imprimare disponibile.

Server Xerox® de copiere/imprimare integrat
pentru echipamentul multifuncţional Xerox®
D136
Flux de lucru simplu cu ecran tactil uşor de folosit, funcţii avansate
şi dimensiuni compacte. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.
xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Servere externe Xerox®
Servere performante cu instrumente color, viteze şi capacităţi de producţie specifice fluxurilor de lucru, totul la îndemâna dumneavoastră.

Spectrofotometrul
ES-2000 se foloseşte la
calibrarea imprimantei
pentru obţinerea unor
gradiente mult mai
fine şi mai uniforme,
precum şi a unui proces
de imprimare omogen
la nivelul tuturor
echipamentelor.

Server de imprimare Xerox® FreeFlow®

Server de imprimare Xerox® EX136, cu tehnologia Fiery®

(standard cu imprimanta D136, opţional cu echipamentul multifuncţional
D136)

(opţional cu echipamentul multifuncţional D136)

Un nivel incomparabil de performanţă şi sinergie la nivelul întregului portofoliu
monocrom, parţial color şi color, inclusiv funcţii avansate. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Productivitatea superioară a fluxului de lucru Fiery vă va ajuta să faceţi faţă
comenzilor urgente şi lucrărilor complexe, ce implică parcurgerea unor etape
pregătitoare înaintea imprimării propriu-zise. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

Simplificaţi fluxurile de lucru.

Soluţii

Cum funcţionează

Care sunt avantajele

Xerox® FreeFlow® Web Services

Portal online disponibil 24/7 pentru accesul
clienţilor.

Clienţii pot trimite lucrări noi şi recomanda lucrări existente prin internet (sau
intranet), în siguranţă, oriunde s-ar afla.

Xerox® FreeFlow Process Manager®

Automatizează etapele pregătitoare obişnuite
într-un centru tipografic.

Pe lângă fluxul de lucru independent, puteţi procesa mai multe lucrări, mai
repede, cu costuri mai mici, utilizând astfel echipamentele la capacitate
maximă.

Xerox® FreeFlow Output Manager®

Automatizează echilibrarea volumului de lucru şi
programarea lucrărilor.

Puteţi automatiza producţia aplicaţiilor şi creşte eficienţa.

Xerox® FreeFlow Makeready®

Simplifică operaţiunile pregătitoare pentru
realizarea rapidă a lucrărilor complexe.

Lucrările pot fi finalizate mai repede şi cu o mai mare precizie, operatorii
având astfel timp să prelucreze alte comenzi.

FreeFlow Variable Information Suite

Un set de instrumente ce vă vor ajuta să
concepeţi, creaţi şi administraţi mai repede şi mai
uşor lucrările de imprimare cu date variabile.

Plus, capacitatea de a personaliza aplicaţiile fără a compromite
productivitatea. Indiferent că funcţionează ca soluţie independentă sau
integrată, suita de instrumente pentru aplicaţii cu date variabile contribuie la
optimizarea fluxurilor de producţie şi creşterea profiturilor.

FreeFlow Express to Print

Interfaţa vizuală intuitivă simplifică etichetarea
lucrărilor şi funcţiile pre-producţie, în timp ce
automatizarea pe bază de şabloane accelerează
configurarea lucrărilor.

Creşte productivitatea prin gestionarea eficientă a costurilor, chiar şi în cazul
lucrărilor dificile, precum cărţile de vizită, cărţile şi manualele.

XMPie® uDirect®

Produce documente dinamice, complexe, foarte
personalizate, direct în Adobe® InDesign®.

Creaţi materiale bazate pe date, capabile să atragă atenţia şi să genereze
rate de răspuns mult mai mari prin mesaje ţintite şi grafice relevante.

XMPie® StoreFlow

Permite clienţilor să genereze şi să monitorizeze
comenzile prin portalul online disponibil 24/7.

O soluţie web-to-print completă pentru crearea şi administrarea magazinelor
online şi portalurilor de marketing. Datorită opţiunii web-to-print şi
automatizării etapelor pre-producţie, StoreFlow vă ajută să dimensionaţi
eficient afacerea în mediul online.

XMPie® TransMedia

Dezvoltaţi şi desfăşuraţi campanii integrate prin
canale de distribuţie multiple, precum tiparul,
email-ul şi mediul online.

Creaţi şi administraţi campanii interactive prin mai multe tipuri de media,
capabile să ajungă la fiecare destinatar şi să provoace o reacţie pozitivă.

Securitate
Echipamentul multifuncţional şi imprimanta Xerox® D136 oferă companiilor şi clienţilor
acestora posibilitatea de a transmite în siguranţă date importante, esenţiale pentru
materialele de comunicare tranzacţionale, precum declaraţiile financiare. Serverul de
imprimare FreeFlow® activează protocoale de securitate, precum Strong Passwords, Secure
FTP, IP Filtering şi Port Blocking. Funcţiile flexibile de securitate vă protejează împotriva
accesului şi modificării neautorizate – oricare sau toate aceste funcţii pot fi configurate
pentru grupuri de utilizatori sau utilizatori individuali.
Avantajul: Posibilitatea de a garanta transferul sigur al datelor importante, aspect esenţial al
relaţiei cu clienţii dumneavoastră în ceea ce priveşte comenzile de imprimare tranzacţională.

Creaţi aplicaţii elegante, cu aspect profesional.

Obţineţi rate de răspuns mai bune
la documentele tranzacţionale

Aplicaţii editorial rapide şi
calitative

Dat fiind că echipamentul multifuncţional şi
imprimanta Xerox® D136 acceptă în paralel o
gamă largă de fluxuri de date originale, acestea
pot realiza uşor orice aplicaţie tranzacţională.
În plus, puteţi creşte ratele de răspuns la aceste
aplicaţii prin adăugarea de grafice în facturile şi
declaraţiile clienţilor dvs.

Echipamentele Xerox® D136 produc rapid
aplicaţii editoriale, în condiţii optime de calitate
a imaginii. Indiferent că este vorba de un
material de comunicare destinat publicului
larg sau de un comunicat personalizat, puteţi
produce aplicaţiile repede şi eficient – şi depăşi
aşteptările clienţilor. Spre exemplu, puteţi:

Echipamentele Xerox® D136 vă permit să
transformaţi aplicaţiile tranzacţionale standard
în instrumente de vânzări eficiente – este foarte
uşor să adăugaţi grafice personalizate, oferte
promoţionale şi conţinut de marketing. Astfel,
veţi economisi bani prin reducerea costurilor de
imprimare şi eliminarea taxelor poştale.

• Personaliza textul şi conţinutul grafic
pentru a atrage atenţia şi creşte valoarea
comunicaţiilor.

Tiparul de carte este o
oportunitate de nerefuzat

• Livra lucrări de calitate folosind materiale
de imprimare ce oferă clienţilor un avantaj
competitiv pe piaţă – Xerox® D136 acceptă
o gamă variată de materiale, ceea ce vă
permite să daţi frâu liber creativităţii.

Cu Xerox® D136, nu vă mai trebuie nimic
pentru a imprima cu succes cărţi şi manuale.
Oferim un model de afaceri sigur, experienţă
şi instrumente specifice fluxurilor de lucru,
precum şi tehnologia potrivită pentru a vă
ajuta să reuşiţi în domeniul tiparului de carte.
O alternativă excelentă la tehnologia offset,
aceste sisteme vă permit să vă ridicaţi la
înălţimea cerinţelor autorilor, editorilor şi
cititorilor, dincolo de calitatea imprimării şi
finisajul mat similar celui ofset.

Hârtie şi materiale
speciale Xerox®
Calitatea face diferenţa
Hârtia şi materialele de imprimare
optimizate digital sunt special
concepute pentru echipamentul
multifuncţional şi imprimanta
Xerox® D136 în aşa fel încât acestea
să funcţioneze în condiţii optime
de productivitate, fiabilitate şi
flexibilitate. Aveţi la dispoziţie o
serie întreagă de tipuri de hârtie
şi materiale speciale (Xerox®
DocuMagnets, afişe autocolante,
fotografii şi multe altele), într-o
gamă completă de grosimi şi
dimensiuni, pentru a crea o
mulţime de aplicaţii de imprimare şi
documente finisate.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.xerox.com.

Funcţii de finisare

Sortare şi colaţionare

Capsare

Perforare

Broşare

Pliere

Pliere în trei

Pliere tip Z A3

Tăiere laturi

Tăiere bleed

Pliere cu cotor pătrat

Pliere tip Z

Echipamentul multifuncţional şi imprimanta Xerox® D136 - Specificaţii
Motoare de imprimare

• Motor de imprimare xerografic monocrom
• Viteze de imprimare
–– 136 ppm – A4
–– 82 ppm – B4
–– 68 ppm – A3
–– 34 ppm – SRA3
• Timp de imprimare a primului exemplar: 3,7 secunde
sau mai puţin
• Imprimare faţă sau faţă-verso
• Rezoluţii de procesare şi imprimare de până la 1200 x
1200 dpi, respectiv 2400 x 2400 dpi cu screening 106
lpi (implicit) sau 150 lpi (modul High Quality)
• Registraţie faţă-verso: +/- 1,0 mm
• Automatic Meter Read (AMR) (dacă există)

Stocarea documentelor

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

Scaner/Dispozitiv de alimentare

(doar echipamentul multifuncţional D136)
• Scanare color avansată
• Scaner cu două capete: max. 200 ipm scanate albnegru, faţă/faţă-verso
• Rezoluţie de scanare optică de 600 x 600 dpi alb-negru
8-biţi (256 nuanţe)
• Formate de fişier standard PDF, JPEG, TIFF sau TIFF cu
mai multe pagini; suportă LDAP
• Funcţia Scan to Email cu Mail Delivery Notification
• Funcţia Scan to Network File Server
• Funcţiile USB Scan / Save to şi Print from USB
• Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso cu
capacitate de 250 de coli
• Dimensiuni: A5 – A3
• Grosimi:
–– Faţă sau faţă-verso: 52 – 200 g/m2
• PDF Scan Kit opţional

Hârtie

Grosimi de hârtie suportate şi capacitate:
• Tava 1*: 1.100 de coli – dimensiuni standard: Letter,
A4, JIS B5, Executive
• Tava 2*: 1.600 de coli – dimensiuni standard: Letter,
A4, JIS B5, Executive
• Tăvile 3-4*: 550 de coli fiecare – 140 x 182 mm (A5) –
330 x 488 mm (SRA3)
• Tava 5 (manuală): 250 de coli – 100 x 148 mm – 330
x 488 mm; 52 g/m2 – 253 g/m2
• Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
opţional: 2 tăvi a câte 2.000 de coli fiecare – A4; 52 –
216 g/m2
• Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
supradimensionat opţional: 4.000 de coli – 182 x
182 mm – SRA3; 52 – 253 g/m2
• Hârtie cretată: Consultaţi documentul privind
aşteptările clientului pentru detalii despre tipurile de
hârtie cretată Xerox® aprobate

Dispozitiv de finisare Standard

• Capsare în mai multe poziţii: simplă sau dublă, 100 de
coli cu lungimi variabile
• Perforare cu 2 şi 3 găuri (America de Nord); cu 2 şi 4
găuri (Europa şi America de Sud); cu 4 găuri (Suedia)
• Capacitatea stivuitorului: 3.000 de coli (80 g/m2); tava
superioară: 500 de coli (80 g/m2)
• Tavă intermediară cu capacitate de 200 de coli pentru
inserarea colilor pre-tipărite şi full-bleed: A4 – A3; 52 –
220 g/m2

Dispozitiv de broşare

Cuprinde toate funcţiile dispozitivului de finisare
Standard cu tava de stivuire cu capacitate de 2.000
de coli, plus:
• Crearea automată a broşurilor de până la 25 de coli
(100 de feţe imprimate, legate la mijloc) – A4, B4, A3,
SRA3

Unitate de tăiere Xerox® SquareFold®

• Plierea seturilor de până la 25 de coli (100 de pagini)
• Tăierea colilor între 2 şi 20 mm, în intervale de 0,1 mm
• 64 – 300 g/m2 (hârtie necretată); 106 – 300 g/m2
(hârtie cretată)
• Dimensiuni de hârtie acceptate: 216 x 279 mm – 330
x 457 mm
• Disponibilă doar cu dispozitivul de broşare
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

Stivuitor opţional de mare capacitate cu
cărucior mobil
• Tava de stivuire şi decalare cu capacitate de 5.000 de
coli; B5 LEF şi SRA3
• Tava superioară cu capacitate de 500 de coli şi
un cărucior mobil; sunt disponibile cărucioare
suplimentare

Dispozitiv de pliere opţional

• Pliere tip C şi Z A4
• Imprimarea hârtiei pliate pe exterior sau interior
• Pliază în Z hârtie A3 pentru inserarea în seturile de
documente A4 (pliere tip Z avansată)
• Disponibil cu dispozitivul de finisare Standard,
dispozitivul de broşare şi dispozitivul de finisare
Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™

• Hârtia suportată: A4 cu alimentare din dreptul marginii
lungi (297 mm, imprimare simplex)
• 75 – 216 g/m2
• Sunt disponibile mai multe seturi de ştanţe de schimb
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

Dispozitiv de legare perfectă Xerox®

• Cărţi de 20 – 400 de pagini / 10 – 200 de coli
impoziţionate (cu hârtie de 80 g/m2)
• Pagini de text: hârtie necretată (64 – 105 g/m2); hârtie
cretată (90 – 105 g/m2); hârtia cretată de 106 – 163
g/m2 poate fi folosită sub formă de coli separatoare
(maxim 10 coli la o carte)
• Coperte: hârtie necretată (90 – 300 g/m2); hârtie
necretată (90 – 300 g/m2); max. 330 x 488 mm/B5
–SRA3
• Dimensiuni personalizate: 148 x 203 mm – 216 x 297
mm
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
XeroxPerfectBinderSpecs

Soluţii de finisare (DFA) adiţionale
Dispozitiv de finisare Standard Plus

• Stivuitor cu capacitate de 2.000 de coli (80 g/m2)
• Aceleaşi funcţii ca la dispozitivul de finisare Standard
cu arhitectură DFA integrată pentru activarea
opţiunilor de finisare în linie terţe, inclusiv cele
menţionate în continuare:

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.ro, sunaţi la 021 30 33 500 sau contactaţi
distribuitorul Xerox autorizat.
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Dispozitiv de legare perfectă Xerox®
• Leagă între 1 şi 125 de coli de hârtie de 75 g/m2
• Rezervă separată cu 425 benzi de 11 in.
• Se combină cu Plockmatic Pro 50/35™
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs
Dispozitiv de broşare Plockmatic Pro 50/35™
• Legarea la mijloc şi plierea seturilor de 1 – 35/50 de coli
pentru realizarea unei broşuri de până la 140 de pagini
80 g/m2 sau simpla pliere a unei coli
• Se combină cu dispozitivul de legare perfectă Xerox®
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
Plock50-35Specs

Securitatea datelor

• Standard Secure Print, autentificare prin LDAP/
Kerberos/ SMB/CAC, PDF protejat cu parolă PDF, FIPS
140-2 (doar serverul integrat), email criptat S/MIME,
IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email prin SSL, suprascrierea
imaginilor (3x sau 1x, imediat, programat, la cerere),
criptarea datelor în unitatea hard disk, Audit Log
Optional CAC, Xerox Secure Access Unified ID System®
• IPv6 Ready
• Criptare 256 Bit
• Certificare cf. Criteriilor Comune

Cerinţe electrice**

• Motorul de imprimare:
–– 208-240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
–– Clasificare KVA: consum maxim: 2.8-3.1 KVA
–– Certificări: ENERGY STAR®, EPEAT
(Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix,
WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM,
RoHS, CE, WEEE Compliance
• Dispozitive alimentare/finisare opţionale:
–– Fiecare unitate necesită 100-240 VAC, 60/50 Hz

Servere de imprimare

Server de imprimare/copiere integrat
(standard la echipamentul multifuncţional D136)
Specificaţii hardware
• Unitate hard disk de 80 GB, 2 GB RAM
• Monitor cu ecran tactil plat, color, de 10.4 in.
• Interfaţă Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec şi
1000NBTX/sec (opţional))
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
D136IntegratedServerSpecs
Server de imprimare Xerox® FreeFlow® (opţional la
echipamentul multifuncţional D136; standard la
imprimanta D136)
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
DSeries-FreeFlowSpecs
Server de imprimare Xerox® EX136, cu tehnologia
Fiery® (opţional la echipamentul multifuncţional
D136 şi imprimanta D136)
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/
DSeries-EX136Specs
*Capacitate estimată folosind hârtie cu grosimi cuprinse între 52 g/m2
şi 216 g/m2
**Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentul privind planificarea
instalării

