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Pentru mai multe informa]ii v\
rug\m s\ ne contacta]i la tel.
021 30 33 500 sau s\ vizita]i
www.xerox.ro

Specifica]iile preselor digitale Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP

Rezolu]ie

• 2400 x 2400 dpi (1−bit)
• Screening−uri:

– 150 Clustered Dot – 300 Clustered Dot
– 200 Clustered Dot – 600 Clustered Dot
– 200 Rotated Line Screen – Stochastic

Tehnologie

• Dispozitiv de aliniere electronic
• Configurarea mediilor de imprimare
• Modul de cur\]are a cablurilor corotron
• Modul de imprimare nou cu tehnologie VCSEL
• Sistem avansat de alimentare a hârtiei
• Customer Service Platform®

• Sistem avansat de transport al hârtiei pentru o registra]ie precis\

Viteze de imprimare/productivitate
Modul All Weights

• 70/80 ppm (A4), 60 – 300 g/m²
• 4200/4800 pagini A4 color 4/0 pe or\
• 2100/2400 pagini SRA3 4/0 pe or\

Dimensiuni [i formate hârtie

• Dimensiunea maxim\ a colii 320x488mm
• Dimensiunea minim\ a colii 182x182mm
• Dimensiunea maxim\ imprimabil\ 315x480mm

Tipuri de media

• Hârtie normal\ [i cretat\, hârtie auto−copiativ\, DocuCard®, etichete,
c\r]i de vizit\, bro[uri lucioase, autocolante, hârtii rezistente/sintetice,
carduri, poliester [i solu]ii personalizate

• Suport pentru lucr\ri cu tipuri multiple de media
• 60 g/m² − 300g/m²

Capacitate hârtie

• T\vi de hârtie – 2000 coli fiecare 182x182mm − 320x488mm,
60 − 300g/m²
Not\:capacitatea t\vilor este bazat\ pe hârtie de 90g/m²

• Selec]ie automat\ a t\vilor
• Tav\ de ie[ire oscilant\:

– 500 coli cu decalare automat\ a seturilor
• Duplex:

– imprimare automat\ fa]\−verso din toate t\vile pân\ la 220g/m²

Op]iuni

• Modul de alimentare secundar 4,000 coli
• Dispozitiv de ie[ire de mare capacitate 3,750 coli
• Dispozitiv de ie[ire cu capsare 2,250 coli
• Xerox® Productivity Plus
• Xerox® FreeFlow® Scanner 665E
• Xerox® DB 120−D
• GBC Fusion Punch II
• Standard Horizon ColorWorks 8000

Servere de imprimare

• Server de imprimare Xerox® FreeFlow®

• Server de imprimare Xerox® EX, cu tehnologie EFI™
• Server de imprimare Xerox® CX, cu tehnologie Creo™

Xerox FreeFlow® Scanner 665E

• Configura]ia de baz\: 200−240 V CA, 50/60Hz, 30A (utilizator unic)
• Alimentare adi]ional\ necesar\ pentru server de imprimare, modulele de

alimentare, finisare [i scanner:
– 115 V CA15A pentru 60Hz sau 220V CA 10A pentru 50Hz

(emisfera vestic\)
– 200 – 240V,10A, 50Hz (Europa)

Dimensiuni [i greutate

• Sistemul de imprimare de baz\ (f\r\ server/alimentare/finisare):
– 2,540 mm (W) x 1,105 mm (L) x 1,413 mm (H)
– Greutate: 1,000kg

Volum maxim lunar

DocuColor 8000AP DocuColor 7000AP
• Volum mediu lunar: • Volum mediu lunar:

– 100,000−400,000 – 75,000−300,000
• Volum lunar maxim: • Volum lunar maxim:

– 1.5 milioane – 1.0 milion

Colec]ia FreeFlow® (op]ional)

• FreeFlow® Print Manager
• FreeFlow® Process Manager
• FreeFlow® Output Manager
• FreeFlow® Web Services
• FreeFlow® VI Suite
• FreeFlow® Makeready
• Xerox FreeFlow® Scanner 665E

Echipamente digitale de produc]ie
Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP

pentru orice fel de suport de imprimare
Viteze suprinz\toare

Fiabilitate excep]ional\ pentru un nivel înalt de productivitate.
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Prezentare



Patru biguri pentru coper]i

Dou\ biguri pentru
bro[uri trifold

Servicii eficiente pentru cre[terea productivit\]ii:

Presele digitale Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP
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Viteze impresionante
pentru medii speciale

Solu]ii avansate de finisare
Solu]iile Xerox de finisare garanteaz\
rezultate profesionale, impresionante.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastr\ de produc]ie, presele digitale DocuColor 

7000AP/8000AP sunt modulare [i accesibile. Începând de la dimensiunea compact\ a unui singur 

dispozitiv de alimentare [i pân\ la versiunea complet\ de produc]ie, ce include dou\ dispozitive de 

alimentare, un stivuitor [i un dispozitiv de creare a bro[urilor, DocuColor 7000AP/8000AP v\ pune la 

dispozi]ie o multitudine de aplica]ii de imprimare.

PRODUCTIVITATE CALITATE FIABILITATE FLEXIBILITATE

Succesul tiparului digital 
depinde în mare m\sur\ de o 
imprimant\ performant\, dar 
nu numai. Produsele [i 
serviciile Xerox sunt special 
concepute pentru a v\ oferi 
suportul necesar pe tot 
parcursul procesului de 
imprimare – fluxuri de lucru 
avansate [i instrumente de 
comand\ online, servicii de 
analiz\, finisare în line [i 
suport post−vânzare, inclusiv 
ProfitAccelerator™, cel mai 
cuprinz\tor portofoliu de 
instrumente de dezvoltare [i 
resurse destinate cre[terii 
afacerii dumneavoastr\.

În efortul dezvolt\rii unei afaceri, viteza este un factor esen]ial. 
Totu[i, viteza cu care sunt realizate comenzile simple pe tipuri 
de hârtie obi[nuite nu este cea mai bun\ m\sur\ a valorii sau 
productivit\]ii. Echipamentul î[i arat\ adev\rata valoarea în fa]a 
provoc\rii reprezentate de comenzile complexe [i suporturile de 
imprimare speciale.

Presele digitale Xerox DocuColor 7000AP/8000AP asigur\ 
productivitate optim\ tuturor opera]iunilor efectuate. DocuColor 
7000AP/8000AP imprim\ orice tip de hârtie la viteza maxim\ de 
70/80 ppm – astfel, le ve]i oferi clien]ilor dumneavoastr\ 
materialele de care au nevoie, atunci când au nevoie.

Având la baz\ o platform\ de succes ce produce miliarde de 
pagini anual, DocuColor 7000AP/8000AP beneficiaz\ de 
tehnologii performante, ideale pentru afacerea dumneavoastr\.

Xerox DB120-D
Document Binder – primul [i 

singurul sistem termic de legare în linie 

pentru presele color digitale – ve]i ob]ine 

documente finisate [i legate profesional 

la viteza maxim\ a DocuColor 

7000AP/8000AP.

Acest echipament de produc]ie 

multifunc]ional leag\ 120 de pagini A4 

într−o diversitate de coper]i atr\g\toare 

personalizate sau standard.

Standard Horizon 
ColorWorks 8000 este un 

dispozitiv complet de finisare în linie care 

v\ pune la dispozi]ie o multitudine de 

func]ii de finisare (taiere, biguire, legare). 

Produce documente finisate profesional 

f\r\ post−procesare suplimentar\.

GBC® FusionPunch® II 
Inline Printer Punch combin\ 

imprimarea [i perforarea într−o singur\ 

etap\ f\r\ costuri adi]ionale. 

FusionPunch II face fa]\ aplica]iilor 

complexe [i celor mai diverse tipuri de 

hârtie, precum cele de dimensiuni 

diferite, lucioase sau sub]iri – totul cu o 

fiabilitate impresionant\.

Hârtia perforat\ este introdus\ în 

stivuitorul ata[at, eliminând astfel 

necesitatea sort\rii manuale [i utilizarea 

colilor de separare colorate.

ProfitAccelerator este cel mai performant set de unelte [i 

programe destinat s\ maximizeze investi]ia f\cut\ prin achizi]ionarea 

echipamentului de imprimare digital\. Acesta reune[te inegalabila 

experien]\ Xerox în domeniul imprim\rii digitale, resursele de talie 

mondial\ [i suportul avansat pentru atingerea unui obiectiv esen]ial – 

cre[terea profiturilor [i optimizarea serviciilor de imprimare digital\.

Serviciile New Business of Printing® 
includ dezvoltarea afacerii, fluxul de lucru opera]ional [i 

suportul de dezvoltare a aplica]iilor pentru o operare rapid\ 

[i eficient\ a echipamentului dumneavoastr\.



Imprimare cu date variabile
pentru o comunicare
personalizat\ [i eficient\.

FreeFlow®–
Accelerare. Automatizare. Conectare.

Presele digitale DocuColor 7000AP/8000AP v\ ofer\ posibilitatea de a alege
trei dintre cele mai cunoscute servere de imprimare în re]ea disponibile ast\zi.

Serverul de imprimare
Xerox FreeFlow.

Service [i suport tehnic
de prim\ clas\.

Un plus de productivitate
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FreeFlow Process
Manager
automatizeaz\ activit\]ile repetitive

pentru men]inerea calit\]ii odat\ cu

reducerea num\rului de erori.

FreeFlow Web Services
cu tehnologia Press−sense™ reprezint\ solu]ia

complet\ de imprimare prin internet pentru

clien]ii dumneavoastr\. Aceste servicii pot fi

accesate oricând [i de oriunde – rapid [i u[or.

Servere. Service. Suport.

Presele digitale Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP

Fiecare suport\ imprimarea cu date variabile [i îmbin\ managementul excelent
al culorilor cu o interfa]\ simpl\ pentru ob]inerea unor culori superbe, dar [i a
unui flux de lucru u[or integrabil în mediul dumneavoastr\ de imprimare. Func]iile
specifice fac din unul dintre cele trei servere solu]ia ideal\ pentru biroul dumneavoastr\.

Serverul de imprimare FreeFlow îmbin\ 

experien]a Xerox în domeniul imprim\rii 

alb−negru cu tehnologia ConfidentColor 

pentru un management optim al culorilor [i 

func]ii de produc]ie digital\ la cerere. Func]iile 

integrate, precum programarea paginilor 

excep]ie, expedierea comenzilor [i Print 

Manager simplific\ în mod considerabil 

procesul de administrare a comenzilor.

Pentru a v\ oferi toate avantajele productivit\]ii, DocuColor 

7000AP/8000AP sunt sus]inute prin service [i suport performant. 

Aceast\ abordare pro−activ\ este cartea de vizit\ a companiei Xerox.

Xerox Remote Services implic\ monitorizarea DocuColor 

7000AP/8000AP printr−o conexiune online sigur\ [i folosirea datelor 

în timp real pentru implementarea resurselor corecte, ob]inerea de 

Serverul de imprimare Xerox
EX cu tehnologie Fiery®.
Serverul de imprimare EX este cea mai u[oar\ 

cale de a ob]ine culori de excep]ie. Prin 

intermediul tehnologiei EFI, acesta dispune de 

toate func]iile în m\sur\ s\ genereze un 

impact puternic asupra productivit\]ii 

dumneavoastr\. Instrumentele ColorWise® de 

management al culorilor asigur\ producerea 

de materiale de o calitate excep]ional\, 

indiferent de experien]a utilizatorului.

Serverul de imprimare Xerox
CX cu tehnologie Creo®.
Serverul de imprimare CX, recunoscut pentru 

calitatea culorilor generate, nu se limiteaz\ la 

simpla producere a materialelor color 

excelente. Acest server îmbin\ uneltele de 

management al culorilor cu un flux de lucru 

perfect adaptabil oric\rui mediului de 

produc]ie color.

r\spunsuri mai rapide [i diagnosticarea mai exact\ a problemelor.

Echipele locale de service, speciali[tii de suport [i inginerii Xerox 

colaboreaz\ pentru a asigura func]ionalitatea optim\ a preselor digitale 

DocuColor 7000AP/8000AP.

Xerox asigur\ instrumentele [i instruirea necesare desf\[ur\rii 

anumitor activit\]i de între]inere [i monitoriz\rii fiabilit\]ii [i timpului 

de func]ionare a preselor digitale DocuColor 7000AP/8000AP.

Maximiza]i productivitatea avansat\ a preselor digitale DocuColor 7000AP/8000AP 

prin intermediul aplica]iilor FreeFlow. Fluxul de lucru este procesul de 

administrare a comenzilor de la creare [i pân\ la imprimarea final\. Indiferent 

dac\ sunte]i într−un mediu digital, offset sau mixt, va trebui s\ parcurge]i 

acelea[i procese de baz\. Provocarea const\ în trecerea de la o etap\ la alta 

într−un mod cât mai rapid [i eficient, f\r\ ca nivelurile de produc]ie, calitatea [i 

procesul decizional s\ fie afectate.

Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection face totul, începând de la comanda 

online cu FreeFlow Web Services, automatizarea pre−produc]ie cu FreeFlow 

Process Manager [i pân\ la administrarea comenzilor cu FreeFlow Print Manager. 

Colec]ia este o suit\ de componente integrate, modulare, compatibile PDF special 

concepute pentru accelerarea opera]iunilor, cre[terea productivit\]ii [i activarea 

noilor aplica]ii în presele digitale DocuColor 7000AP/8000AP.

Solu]iile [i serviciile FreeFlow, al\turi de o pres\ color digital\ Xerox, permit 

sesiuni de imprimare scurte, extrem de eficiente [i avantajoase [i imprimarea cu 

date variabile. De asemenea, acestea suport\ o 

gam\ larg\ de aplica]ii performante, inclusiv 

imprimare la cerere, aplica]ii direct mail, 

materiale promo]ionale, manuale [i c\r]i.

Xerox se bucur\ de o îndelungat\ experien]\ în 

conceperea de solu]ii pentru un flux de lucru 

cu date variabile, iar presele digitale DocuColor 

7000AP/8000AP profit\ din plin de acest 

aspect.

Imprimarea cu date variabile 

contribuie în mod 

semnificativ la cre[terea 

impactului documentelor 

dumneavoastr\. Ad\ugând 

imprimarea cu date 

variabile, documentele 

devin brusc mai eficiente, 

transformându−se astfel 

în mijloace de 

comunicare personale, memorabile.

Imprimarea cu date variabile este din ce în ce 

mai folosit\, fapt care a dus la crearea de 

nenum\rate solu]ii Xerox [i partenere în 

m\sur\ s\ activeze imprimarea personalizat\. 

Mai multe unelte VDP, precum Lytrod [i 

XMPie®, au fost optimizate pentru FreeFlow 

prin activarea aplica]iei Xerox VI 

Interpreter—parte integrant\ a suitei VI. În 

acest mod, procesul de crea]ie este mult 

simplificat, iar produc]ia de documente cu date 

variabile mai rapid\. Combina]ia performant\ 

dintre func]iile FreeFlow VDP [i presele digitale 

DocuColor 7000AP/8000AP v\ va ajuta s\ 

face]i fa]\ cu brio provoc\rilor [i s\ profita]i de 

multe oportunit\]i.
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Modulul de alimentare include dou\ 
t\vi cu capacitate de 2000 de coli, ceea ce v\ 
permite s\ imprima]i hârtie între 60 [i 300 g/m². 
În plus, pute]i ad\uga un al doilea modul de 
alimentare pentru m\rirea capacit\]ii la 8000 de 
coli. Astfel, ve]i putea imprima comenzi pe patru 
tipuri diferite de hârtie.

Traseul hârtiei inclusiv traseele pentru 
imprimare fa]\−verso [i inversare, joac\ un rol 
esen]ial în ob]inerea vitezei, fiabilitat\]ii [i 
calitat\]ii dorite. Set\rile personalizate v\ permit 
s\ ajusta]i pozi]ionarea imaginilor.

Configurarea hârtiei 
personalizate v\ permite s\ crea]i, 
stoca]i [i înc\rca]i oricând profiluri unice de 
hârtie în func]ie de caracteristicile unui tip de 
hârtie disponibil.
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C Moduri multiple de lucru
•

•

•

B
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Func]ii pentru productivitate avansat\

Presele digitale Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP

Modul All−Weights activeaz\ imprimarea la 
70/80 ppm pentru formatul A4 indiferent de tipul 
[i grosimea suporturilor de imprimare.

Modul Single−Weight permite varia]ii de vitez\ în 
func]ie de grosimea hârtiei pentru un aspect mai 
lucios.

Modul Single−Weight optimizeaz\ viteza de 
produc]ie pentru comenzi cu tipuri de hârtie de 
grosimi diferite.

Ajustarea registra]iei folosind 
controlul electronic asupra înclina]iei, 
perpendicularit\]ii [i a parametrilor marginii de 
alimentare, men]ine registra]ia în intervalul 
valoric specificat.

Dispozitivul automat de 
netezire asigur\ ob]inerea unui nivel optim 
de calitate a materialelor tip\rite. Set\rile 
programabile permit definirea parametrilor 
pentru tipuri specifice de hârtie, asigurând 
totodat\ producerea de materiale gata de finisare.

Dispozitivul op]ional de ie[ire  
a hârtiei asigur\ stivuirea materialelor 
imprimate, indiferent de suporturile de 
imprimare, dimensiune [i greutate. Capacitatea 
maxim\ de stivuire a unui c\rucior este de 45 kg.

Sisteme de transport ce permit 
ob]inerea unui nivel constant de calitate a imaginii.

Dispozitivul de capsare/stivuire 
op]ional cre[te productivitatea cu o capacitate 
de capsare de maximum 50 de coli (80 g/m²).

Calitate impresionant\—
rezolu]ia de 2400 x 2400 dpi [i screening−urile 
halftone digitale sunt disponibile prin 
intermediul tehnologiei VCSEL.

Sistemul de cur\]are asigur\ cur\]area cablurilor 
corotron pentru ob]inerea unui nivel înalt de 
calitate a imaginii.

Posibilitatea de înc\rcare a 
tonerului în timpul imprim\rii—
productivitatea nu este afectat\, deoarece 
înc\rcarea tonerului nu necesit\ oprirea 
echipamentului. Capacitatea rezervorului este 
suficient de mare pentru a asigura producerea 
de pân\ la 5.000 imprim\ri în timp ce înc\rca]i 
noile cartu[e de toner.

Conformitate DFA
Document Finishing Architecture (DFA) este o 
interfa]\ standard ce define[te conexiunile fizice 
[i logice pentru a permite conectarea 
echipamentelor ter]e la DocuColor 
7000AP/8000AP.


