Xerox® D136 copier/printer

Xerox D136 copier/printer
®

Superieure prestaties. Eenvoud in zwart/wit.

Druk snel af. Druk goedkoper af.
Verras uw klanten.
Verhoog de productiviteit, dring de kosten terug en overtref de verwachtingen
van de klant. Perfect voor omgevingen waarin grote hoeveelheden drukwerk
worden geproduceerd, zoals grafimediabedrijven, copyshops, reproafdelingen en
drukkerijen. De Xerox® D136 copier/printer is ontworpen om superieure prestaties,
gebruiksgemak en de vermaarde Xerox-betrouwbaarheid te leveren, evenals
geavanceerde afwerkmogelijkheden en de mogelijkheid om toonaangevende
geïntegreerde oplossingen voor workflowoptimalisatie toe te voegen. Met de
Xerox® D136 kunt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden omdat u uw aandacht weer
kunt richten op wat u het beste doet: geweldig werk produceren. Wij helpen u
sneller werk te verzetten en tegen een gunstigere prijs.
De Xerox® D136 copier/printer beschikt over
een keur aan functies en mogelijkheden die tot
de meest innovatieve in de branche behoren
en biedt de flexibiliteit om uw afdruksnelheid,
serveropties en die opties voor invoer van
media en afwerking te kiezen die voor uw
bedrijf of organisatie het meest zinvol zijn:
•A
 fdruksnelheden van maar liefst 136
pagina's per minuut (ppm).
 e Xerox® D136 copier/printer kopieert
•D
en scant op zeer hoge snelheid, tot wel
200 beelden per minuut (ipm). Met in één
doorgang scannen in kleur blijft uw originele
document ongeschonden terwijl u het op uw
bureaublad, netwerk of een andere locatie
opslaat.

Xerox® D136 copier/printer met inlegmodule voor extra groot papier (tot SRA3) met 2 inlegstations, GBC®
AdvancedPunch™, uitlegtafel, standaardafwerkeenheid Plus, katernmodule-afwerkeenheid, post-process
invoegeenheid en Tape Binder.

•D
 e copier/printer wordt standaard geleverd
met een uiterst geavanceerde geïntegreerde
server en biedt keus uit twee extra krachtige
servers die gemaakt zijn om aan uw
individuele behoeften te voldoen.
•B
 ewezen betrouwbaarheid en toon
aangevende ondersteuning. U kunt erop
rekenen dat de D136 gedurende zijn hele
levensduur topprestaties levert.
•O
 ngeëvenaard gebruiksgemak.

Xerox®D136 copier/printer met optionele inlegmodule met 2 inlegstations, standaardafwerkeenheid,
vouweenheid en post-process invoegeenheid.

 oortreffelijke afdrukkwaliteit met
•V
uitstekende registratie.
• E en robuuste set inline afwerkingsopties
waarmee uw toepassingsmogelijkheden
worden uitgebreid.
 eerdere papierinvoer- en -verwerkings
•M
opties voor zowel een verhoging van uw
productiviteit als de mogelijkheid om op
resultaten gerichte uitvoer te leveren.

Met innovatieve productieoplossingen wordt het milieu ontzien.
Bezoek voor meer informatie over ons beleid aangaande het milieu en duurzaamheid www.xerox.
com/environment.

Breid uw bedrijf uit met
betrouwbare prestaties.
Haal veeleisende deadlines voor al uw transactiedrukwerk met de Xerox®
D136 copier/printer. Ontvang en verwerk gegevens op consistente, accurate en
betrouwbare wijze, en print dan snel de grote hoeveelheden rekeningen, afschriften
en facturen die u en uw klanten verwachten. U installeert de Xerox® D136 precies
daar waar u deze nodig hebt.
Snelheid en productiviteit
De D136 copier/printer houdt de vaart in de
verwerking van uw opdrachten, waardoor
u strakke deadlines kunt halen en grotere
volumes werk kunt aannemen.

• Accepteert altijd iedere paginabeschrijvings
taal, waaronder Adobe® PostScript®, PDF,
PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® en PPML.

•D
 e snelle afdrukmechanismen produceren
maximaal 136 pagina's per minuut.

•U
 kunt papier plaatsen, afdrukken uitnemen
en verbruiksartikelen vervangen terwijl
de printer in bedrijf is. Dit zorgt voor een
ononderbroken productie en een hoge
productiviteit.

 oeg inlegstations toe om alle formaten
•V
papier in grote hoeveelheden te kunnen
verwerken voor lange, ononderbroken
productieronden.

• S cannen in kleur met een scanresolutie van
600 x 600 dpi met 8-bit grijs (256 tinten)
levert afdrukken op die echt niet onderdoen
voor het origineel.

Afdrukkwaliteit

• E en snelle kleurenscanner met twee koppen
scant in één doorgang (d.w.z. elk origineel
wordt slechts eenmaal gescand) maximaal
200 beelden per minuut.

Met de fraaie afdrukkwaliteit die de D136
copier/printer levert, kunt u een krachtige
boodschap overbrengen die de impact van al
uw communicatie vergroot.
•R
 esolutie van 2400 x 2400 dpi voor een
consistente, hoogwaardige weergave
van tekst, volvlakken, foto's en grafische
afbeeldingen, met buitengewone registratie
voor een verfijnd, professioneel resultaat.
•D
 e exclusieve Xerox® EA-tonertechnologie
speelt een cruciale rol in de superieure
afdrukkwaliteit. Hiermee krijgt u het hoogste
detailniveau, met de scherpste tekst en
halftonen en diepzwarte volvlakken. EA-toner
produceert een minder glanzende finish dan
eerdere toners, wat een professioneel mat
resultaat oplevert. Bovendien smelt EA-toner
bij een 10 °C lagere temperatuur dan
voorgaande D Series-toners, wat resulteert in
een lagere CO²-voetafdruk.

Gebruiksgemak
De D136 copier/printer is ontworpen voor
maximaal gebruiksgemak.
•D
 e bekende Xerox® FreeFlow® Print Server is
optioneel en heeft een gebruiksvriendelijke
interface die de noodzaak van training
minimaliseert en de flexibiliteit
maximaliseert.
• Dankzij het compacte formaat installeert u
de D136 copier/printer precies daar waar u
deze nodig hebt.

•G
 elijktijdig scannen/ontvangen, verwerking
door de rasterbeeldverwerker (RIP) en
uitvoering van de afdrukopdracht staat gelijk
aan maximale doorvoer.
•M
 et de AOD voor 250 vel worden zelfs de
grootste, meest complexe opdrachten met
optimale snelheid en efficiëntie uitgevoerd.
 et de functie Opbouwopdracht is
•M
eenvoudige programmering mogelijk
voor verschillende soorten pagina's in één
document, zonder handmatig sorteren en
ongeacht de complexiteit van de taak.
•Z
 et papieren pagina's om in TIFF-, JPEGen PDF-bestanden die u in mappen kunt
opslaan om ze snel opnieuw af te drukken of
ze rechtstreeks naar een FTP-locatie of een
e-mailverzendlijst versturen.
 et standaard scannen in kleur wordt
•M
communicatie in kleur mogelijk via e-mail of
digitale bestandsdistributie (JPEG, TIFF, PDF)
voor een snelle en goedkope samenwerking.
•U
 kunt afdrukken vanaf en gegevens opslaan
op ieder standaard USB-apparaat voor extra
gebruikersgemak bij het apparaat.

Betrouwbaarheid
Xerox streeft ernaar uw bedrijf
of instelling te helpen sneller en
rendabeler buitengewone uitvoer
te produceren. Productiviteit en
besparingen zeggen echter niets als
u niet ook steeds weer op de printer
kunt vertrouwen. Daarom is ieder
onderdeel van de D136 copier/printer
ontworpen voor een maximale uptime
(beschikbaarheid en bruikbaarheid)
en grote duurzaamheid.
Xerox Service: Alle ondersteuning
die u nodig hebt
Reken op onze toonaangevende
service om u op allerlei manieren te
ondersteunen:
• Automatic Meter Reads (AMR) zorgt
voor accurate facturering (indien
beschikbaar).

Flexibiliteit voor
iedere omgeving

Afwerkingsopties

Standaardafwerkeenheid met
optionele C-/Z-vouweenheid
• perforeren met 2 of 4
gaten, 3.000 vel stapelen,
invoegmodule voor 200 vel,
enkele of dubbele niet voor
100 vel van variabele lengte

Katernmoduleafwerkeenheid met optionele
C-/Z-vouweenheid
• Alle functies van de
standaardafwerkeenheid plus
opvangbak voor 2.000 vel,
katernmodule voor maximaal
25 vel (100 pagina's)

Xerox® SquareFold® Trimmer

GBC® AdvancedPunch™

Uitlegtafel

• Beschikbaar met katernmoduleafwerkeenheid, SquareFold
maximaal 25 vel (100 pagina's)
voor het schoonsnijden aan de
lange zijde van 2 tot 20 mm

•G
 a voor meer informatie
naar www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

•5
 .000 vel staffelen in stapels

• Ga voor meer informatie
naar www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

Geavanceerde afwerkingsopties

Standaardafwerkeenheid Plus

GBC® eBinder 200™

Xerox® Tape Binder

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

• Beschikt over de functies van
de standaardafwerkeenheid
met optionele C/Z-vouweenheid
plus DFA (Document Finishing
Architecture) die is vereist voor
de ondersteuning van extra
geavanceerde afwerkingsopties

• Stapelen, perforeren en GBCkatern binden

•B
 indt katernen van maximaal 125 vel van 75 g/m²
•T
 apes kunnen afzonderlijk worden vervangen; elke
tape is goed voor het inbinden van 425 sets van
297 mm lang

 erscheidene opties beschikbaar, waaronder
•V
SquareFold, omslaginvoereenheid, schoon
snijdmodule en randafsnijmodule
(voor uitvloeiing)

•C
 ompatibel met Plockmatic Pro50/35™ Booklet
Maker

 echt en vouwt 1 tot 50 of 1 tot 35 vel van
•H
80 g/m²

 a voor meer informatie naarwww.xerox.com/
•G
XeroxTapeBinderSpecs

•C
 ombineer met Xerox® Tape Binder voor nog
meer mogelijkheden om katernen te maken

Invoeropties

Inlegmodule met 2 inlegstations
2.000 vel per inlegstation (4.000 vel in totaal): A4

Inlegmodule voor extra groot papier met
2 inlegstations
2.000 vel per inlegstation (4.000 vel in totaal): SRA3
of kleiner

• Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
Plock50-35Specs

Breid uw mogelijkheden
uit met printserveropties.

Xerox® geïntegreerde copy/print-server
voor de Xerox® D136 copier/printer
U krijgt een eenvoudige workflow met een eenvoudig te
gebruiken aanraakscherm en uitstekende functies in een compact
apparaat. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
D136IntegratedServerSpecs

Xerox® externe servers
Krachtige servers met kleurentools,
workflowfuncties, en hoge snelheden, allemaal
binnen handbereik.

De ES-2000 foto
spectraalmeter wordt
gebruikt om de printer
te kalibreren voor
soepelere, consistentere
overgangen en
consistentere afdrukken
binnen een drukwerk
opdracht en bij
gebruik van meerdere
afdrukmechanismen.

Xerox® FreeFlow® Print Server

Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery®

(Optioneel)

(Optioneel)

Ons hele aanbod voor zwart/wit, kleur en steunkleur staat garant voor
weergaloze kracht en synergie, in combinatie met een superieure functieset.
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

U bereikt een indrukwekkende productiviteit met de Fiery-workflow wanneer
krappe doorlooptijden, een flexibele opdrachtvoorbereiding en een
uitstekende afdrukkwaliteit worden verwacht. Ga voor meer informatie naar
www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

Vereenvoudig uw workflows

Workflowoplossingen

Functie

Wat kunt u ermee doen?

Xerox® FreeFlow® Web Services

Webportal waarmee uw drukkerij/
reproafdeling 24 uur per dag geopend is voor
uw klanten.

Uw klanten kunnen vanuit elke willekeurige plaats op een veilige manier
nieuwe opdrachten verzenden en bestaande opdrachten nabestellen via
internet (of via een intranet).

Xerox® FreeFlow Process Manager®

Automatiseert de standaard prepress-stappen
van uw drukkerij/reproafdeling.

Afgezien van een workflow die weinig tot geen gebruikersinterventie
vereist, kunt u op deze manier opdrachten sneller verwerken voor minder
geld en kunt u uw printers optimaal inzetten.

Xerox® FreeFlow Output Manager®

Automatiseert de werklastverdeling en de
opdrachtenplanning.

U kunt de toepassingsproductie automatiseren en de efficiëntie
verbeteren.

Xerox® FreeFlow Makeready®

Vereenvoudigt de prepressbewerkingen,
waardoor zelfs complexe opdrachten in een
mum van tijd worden verwerkt.

Opdrachten kunnen nauwkeuriger en sneller worden uitgevoerd, zodat uw
operateurs meer werk kunnen verzetten.

FreeFlow Variable Information
Suite

Een suite tools waarmee u afdrukopdrachten
met variabele gegevens sneller en lucratiever
kunt ontwerpen, maken en beheren.

Voeg de kracht van personalisatie toe zonder dat de productiviteit
hieronder lijdt. Elk afzonderlijk of als geïntegreerde oplossingen kunnen
de tools van de VI Suite u helpen productieworkflows te optimaliseren en
uw bedrijfsresultaat te maximaliseren.

FreeFlow Express to Print

Deze intuïtieve visuele interface maakt
het instellen van opdrachtkaarten en
prepressfuncties gemakkelijk. Dankzij de op
sjablonen gebaseerde automatisering kunnen
opdrachten soepel en gemakkelijk worden
ingesteld.

Verhoog uw productiviteit op kosteneffectieve wijze, ook in het geval van
complexe opdrachten, zoals visitekaartjes, boeken en handleidingen.

XMPie® uDirect®

Produceer gepersonaliseerde, visueel
aantrekkelijke dynamische documenten
'natively' (zonder conversies) in Adobe®
InDesign®.

Creëer gegevensgestuurd drukwerk dat opvalt en de responscijfers
aanzienlijk verhoogt dankzij een gerichte boodschap en relevant
beeldmateriaal.

XMPie® StoreFlow

Stelt klanten in staat om 24 uur per dag
opdrachten te verzenden en te volgen via
internet.

Een complete web-to-print-oplossing voor het opzetten en beheren van
online winkels en marketingportals. Door web-to-print te combineren met
prepressautomatisering omvat StoreFlow alles wat nodig is om uw bedrijf
kosteneffectief via internet aan te sturen en altijd bereikbaar te zijn.

XMPie® TransMedia

Ontwikkel en lanceer geïntegreerde
campagnes via meerdere kanalen door
effectief gebruik van drukwerk, e-mail en
internet.

Creëer en beheer interactieve multi-touch cross-mediacampagnes die
ontvangers tot actie aansporen en zorgt voor blijvende interactie.

Beveiliging
U kunt er van verzekerd zijn dat u en uw klanten met de Xerox® D136 copier/printer
de kritische bedrijfsgegevens die zo essentieel zijn voor transactionele communicaties
zoals financiële afschriften veilig kunnen verzenden. Onze FreeFlow® Print Server voldoet
aan beveiligingsstandaarden zoals het gebruik van sterke wachtwoorden, beveiligd
FTP, IP-filtering en poortblokkering. Deze biedt flexibele beveiliging met functies die u
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en wijzigingen; al deze functies kunnen
apart of samen worden geconfigureerd voor personen of groepen.
Het voordeel: het veilige verzenden van bedrijfskritische gegevens kunnen garanderen is
essentieel voor uw relatie met klanten die uw transactiedrukwerk ontvangen.

Creëer verfijnde en
professionele toepassingen.
Hogere responsgraad voor
uw transactiedocumenten
Aangezien op de Xerox® D136 copier/
printer een breed scala aan veelgebruikte
gegevensstromen zonder conversie
kunnen worden verwerkt, kunnen al uw
transactiedocumenten probleemloos worden
geproduceerd. U kunt de respons op dit
soort documenten verhogen door relevante
grafische afbeeldingen toe te voegen aan de
facturen en afschriften van uw klanten.
Met de Xerox® D136 kunt u van standaard
transactiedocumenten kosteneffectieve
verkooptools maken: gepersonaliseerde
grafische afbeeldingen, reclameaanbiedingen
en marketinginhoud zijn eenvoudig toe te
voegen. Bovendien bespaart u op afdruk- en
portokosten.

Eenvoudige oplossing voor
het produceren van boeken
Met de Xerox® D136 bent u goed
voorbereid op het afdrukken van boeken
en handleidingen. Xerox biedt u het juiste
bedrijfsmodel, de juiste workflowtools en
-ervaring en de juiste technologie om u te
helpen te slagen in de groeiende markt
van het digitaal printen van boeken. Dit
systeem is een uitstekende aanvulling op de
traditionele offsetdrukapparatuur en levert
de gewenste 'look and feel' waar schrijvers,
uitgevers en lezers aan hechten, met een hoge
afdrukkwaliteit en mat uiterlijk, net als bij
offsetdrukwerk.

Snelle en kwalitatief
hoogwaardige
publicatietoepassingen
Met de Xerox® D136 kunt u documenten snel
afleveren, zonder dat er iets verloren gaat aan
de afdrukkwaliteit die zowel voor u als voor
uw klanten zo belangrijk is. Of het nu gaat om
een communiqué voor duizenden klanten of
een gepersonaliseerde nieuwsbrief, u kunt uw
documenten snel en efficiënt leveren, terwijl u
met de hoge kwaliteit de verwachtingen van
de klant overtreft. Zo kunt u bijvoorbeeld:
 ekst en grafische inhoud personaliseren om
•T
de aandacht te vestigen op en waarde toe te
voegen aan uw boodschap.
•H
 oogwaardige afdrukken leveren op
afdrukmateriaal waarmee u uw klanten
een voorsprong biedt op hun concurrenten;
met de Xerox® D136 kunt u kiezen uit een
uitgebreide selectie aan substraten, zodat u
creatief te werk kunt gaan.

Xerox® papier en speciale
afdrukmaterialen
Kijk wat een verschil kwaliteit
maakt
Onze voor 'digitaal'
geoptimaliseerde soorten papier
en speciale afdrukmaterialen zijn
specifiek ontworpen voor de Xerox®
D136 printer om u superieure
productiviteit, betrouwbaarheid
en flexibiliteit te bieden. Kies uit
een brede selectie papiersoorten
en speciale afdrukmaterialen
(Xerox® DocuMagnets,
raamstickers, vouwfoto's en nog
veel meer) met uiteenlopende
gewichten en formaten, en
creëer een verscheidenheid aan
afdruktoepassingen en documenten.
Ga voor meer informatie
naar www.xerox.com

Afwerkingstoepassingen

Sorteren en sets maken

Nieten

Perforeren

Katern

Vouwen

In drieën vouwen

A3 als Z-vouwen

Schoonsnijden aan lange
zijde

Afsnijden uitvloeiing bij
papierrand

Vierkante rugvouw

Z-vouw

Specificaties voor de Xerox® D136 copier/printer
Afdrukmechanismen

• Monochroom xerografisch afdrukmechanisme
• Afdruksnelheden
–– 136 ppm – A4
–– 82 ppm – B4
–– 68 ppm – A3
–– 34 ppm – SRA3
• Eerste kopie verschijnt binnen: 3,7 seconden of
minder
• 1- of 2-zijdig afdrukken
• RIP-resolutie tot 1200 x 1200 dpi en resolutie tot
2400 x 2400 dpi met halftoonraster in 106 lpi
(standaard) of 150 lpi (modus voor hoge kwaliteit)
• Schoon-en-weerregistratie: +/- 1,0 mm
• Automatic Meter Reads (AMR; geautomatiseerde
telleraflezingen) mogelijk (waar beschikbaar)

Documentopslag

• 320 GB of grotere harde schijf met 14,6 GB voor
opslag van documenten

Scanner/originelendoorvoer

• Geavanceerd kleurenscannen
• Scanner met 2 scanmodules voor het gelijktijdig
scannen van voor- en achterzijde: enkel- en
dubbelzijdig scannen in zwart/wit en kleur 200 ipm
• Optische scanresolutie 600 x 600 dpi met 8-bits
grijswaarden (256 tinten)
• Scant in de industriestandaard PDF, JPEG, TIFF of
multi-page TIFF; ondersteunt LDAP
• Scannen naar e-mail met ontvangstbericht voor
e-mails
• Scannen naar netwerkbestandsserver
• USB-scan/opslaan naar en printen van USB
• Dubbelzijdige AOD voor 250 vel
• Doorvoerformaten: A5 tot A3
• Doorvoergewicht:
–– 1- of 2-zijdig afdrukken: 52 tot 200 g/m²
• Optionele PDF Scan Kit

Papierverwerking

Papiergewichten en -capaciteit:
• Lade 11: 1.100 vel – standaard te selecteren
formaten: A4, JIS B5, Executive
• Lade 21: 1.600 vel – standaard te selecteren
formaten: A4, JIS B5, Executive
• Lade 3-41: 550 vel elk – 140 x 182 mm (A5) tot
330 x 488 mm (SRA3)
• Lade 5 handmatige invoer: 250 vel – 100 x 148 mm
tot 330 x 488 mm; 52 tot 253 g/m²
• Optionele inlegmodule: 2 inlegstations,
2.000 vel elk – 52 tot 216 g/m²
• Optionele inlegmodule voor extra groot papier
met 2 inlegstations: 4.000 vel – 182 x 182 mm tot
SRA3; 52 tot 253 g/m²
• Gecoat papier: Zie het document aangaande de
verwachtingen van de klant voor goedgekeurde
gecoate papiersoorten van Xerox®

Standaardafwerkeenheid

• Nieten op meerdere posities: 100 vel met variabele
lengte met een enkelvoudige of een dubbele niet
• 2 of 4 perforaties; 4 perforaties (Zweedse perforatie)
• Capaciteit uitlegtafel: 3.000 vel (80 g/m²); bovenste
opvangbak: 500 vel (80 g/m²)
• Invoegstation voor 200 vel voor voorbedrukte vellen
en tot aan rand bedrukte vellen: A4 tot A3; 52 tot
220 g/m²

Katernmodule-afwerkeenheid

Biedt de functionaliteit van de standaard
afwerkeenheid met een uitlegtafel voor 2.000 vel
plus:
• Maakt automatisch katernen van maximaal 25 vel
(100 bedrukte zijden met rughechtingen) – A4, B4,
A3, SRA3

Xerox® SquareFold® Trimmer Module

• Vouwt tot 25 vel met een vierkante rug (100 pagina's)
• Snijdt schoon aan de lange zijde van 2 tot 20 mm in
stappen van 0,1 mm
• 64-300 g/m² (ongecoat), 106 - 300 g/m² (gecoat)
• Accepteert de papierformaten: 216 x 279 mm tot
330 x 457 mm
• Uitsluitend beschikbaar met katernmoduleafwerkeenheid
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

Optionele uitlegtafel met palletwagen

• Uitlegtafel (5000 vel) voor gestaffelde uitvoer; B5 LKE
tot SRA3
• Bovenste opvangbak (500 vel) en een palletwagen;
extra wagens verkrijgbaar

Optionele vouweenheid

• C-vouw en Z-vouw A4
• Afdrukken op de binnen- of buitenkant van het
gevouwen papier
• A3-formaat als Z vouwen voor opname in
documentsets van A4-formaat (Engineering Z-vouw)
• Leverbaar met standaardafwerkeenheid,
de katernmodule-afwerkeenheid of de
standaardafwerkeenheid Plus

GBC® AdvancedPunch™

• Ondersteund papier: A4 lange kant eerst (alleen zijde
van 297 mm)
• 75 tot 216 g/m²
• Verschillende door de klant vervangbare stanssets
beschikbaar
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

Aanvullende (DFA-)afwerkoplossingen
Standaardafwerkeenheid Plus

• Capaciteit uitlegtafel 2.000 vel (80 g/m²)
• Dezelfde functies als de standaardafwerkeenheid
met geïntegreerde Document Finishing Architecture
(DFA) voor een scala aan inline afwerkingsopties van
derden, met inbegrip van de hieronder vermelde:
GBC eBinder 200™
• Katernen (A4) stapelen, perforeren en zo inbinden dat
het resultaat vlak blijft liggen
• Zelfinstelbare inbindelementen (DIN-formaten)
verkrijgbaar in zwart, marineblauw, wit en mat/helder
Xerox® Tape Binder
• Bindt 1 tot 125 vel van 75 g/m²
• Tapes kunnen afzonderlijk worden vervangen; elke
tape is goed voor het inbinden van 425 sets van
297 mm lang
• Te combineren met de Plockmatic Pro50/35™ Booklet
Maker
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs
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Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker
• Voor rughechten en vouwen van 1 tot 35 of 50 vel
(80 g/m²), zodat een katern van maximaal 140 of
200 pagina's (80 g/m²) ontstaat, of om gewoon één
vel te vouwen
• Te combineren met de Xerox® Tape Binder
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
Plock50-35Specs

Gegevensbeveiliging

• Standaard beveiligd afdrukken, verificatie met
LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met toegangscode
beveiligde PDF, FIPS 140-2 codering (alleen
geïntegreerde server), met S/MIME gecodeerde
e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail via SSL,
beeldoverschrijving (3x of 1x, Direct, Gepland, Op
verzoek), gegevenscodering voor harde schijf, auditlog
optionele CAC
• IPv6-ready
• 256-bits codering
• Common Criteria Certified
• Op opdracht gebaseerde accounting

Elektriciteitsvereisten2

• Afdrukmechanisme:
–– 208 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 15/13 A
–– KVA-waarde: max. stroomverbruik: 2,8 - 3,1 KVA
–– Certificering door instanties: ENERGY STAR®, EPEAT
(Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL,
ECOLOGO®, EAC, NOM, RoHS, CE, AEEA
• Optionele invoer/afwerking:
–– Elke module heeft een voeding van 100 - 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz nodig

Printservers

Geïntegreerde copy/print-server (standaard)
Hardwarespecificaties
• 320 GB harde schijf, 2 GB RAM
• Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
• Ethernet-interface (10 MBTX/sec, 100 MBTX/s en
1000 MBTX/sec)(optioneel))
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/
D136IntegratedServerSpecs
Xerox® FreeFlow® Print Server (optioneel)
Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/DSeriesFreeFlowSpecs
Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery®
(optioneel)
Voor meer informatie ga naar www.xerox.com/DSeriesEX136Specs
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Capaciteit op basis van 52 tot 216 g/m²
 ie de handleiding voor de installatieplanning voor meer informatie
Z
over de installatie

