
Xerox® geïntegreerde copy/print-server
voor de Xerox® D95A/D110/D125 copier/printer

Met de geavanceerde Xerox® geïntegreerde 
copy/print-server biedt de Xerox® 
D95A/110/125 copier/printer een keur aan 
functies en mogelijkheden die tot de meest 
innovatieve in de branche behoren. U krijgt 
een eenvoudige workflow met een eenvoudig 
te gebruiken aanraakscherm, FreeFlow®-
integratie en uitstekende functies in een 
compact apparaat.

•  Gebruiksgemak. Het grote kleurenaanraakscherm van 10,4 inch met 
de eenvoudige grafische gebruikersinterface geeft toegang tot een 
groot aantal functies.

•  Superieure scans. Maak bestanden met doorzoekbare tekst op het 
apparaat, zodat deze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd; de 
compressietechnologie zorgt voor minder netwerkbelasting en snelle 
verzending.

•  Beheer uw apparaat op afstand. Xerox® CentreWare® Software IS 
Embedded Web Server automatiseert de installatie en biedt functies 
voor het upgraden van uw systeem en oplossen van eventuele 
problemen.

•  Sets van kopieën met scheidingsvellen. Maak sets of stapels die 
voor efficiënte distributie door tussenschietvellen worden gescheiden.

•  Beveiliging. In één compact apparaat is een groot aantal 
veiligheids functies opgenomen, waaronder beveiligd afdrukken, 
gegevenscodering/-overschrijving en optionele verwisselbare vaste 
schijven.

•  Kopiëren en Opslaan/Afdrukken en Verwijderen. Als u op 
het aanraakscherm 'Kopiëren en opslaan' selecteert, worden 
documentbeelden en instellingen tijdens het kopiëren opgeslagen in 
een mailbox/map op de interne server.

•  Miniatuur. Bekijk een miniatuur van uw kopie/scan op het 
aanraakscherm.

•  Bates-stempel. De ingebouwde functie voor Bates-stempels 
genereert kopieën met aangepaste alfanumerieke aanduidingen op 
iedere pagina.

•  Extensible Interface Platform®. Dit is een softwareplatform 
waarmee productiviteitsverhogende oplossingen eenvoudig 
beschikbaar worden gemaakt op het aanraakscherm van de copier/
printer. Lees meer over ons ruime aanbod aan oplossingen op 
www.xerox.com/software-solutions

•  Speciale pagina's programmeren. Programmeer uw afdruk-
opdrachten eenvoudig via het printerstuurprogramma op uw pc of 
Mac®, bijvoorbeeld gekleurde omslagen en invoegpagina's, tabbladen 
en Z-vouwen.
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Hardwarespecificaties
• 250 GB harde schijf, 2 GB RAM
•  Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 

10,4 inch
•  Ethernet-interface (10 MBTX/sec, 

100 MBTX/s en 1000 MBTX/sec)

Ondersteunde clientomgevingen
•  Windows XP SP1 en hoger (32- en 64-bits), 

Server 2003/2008 (32- en 64-bits), Vista (32- 
en 64-bits), Windows 7 (32- en 64-bits)

•  Mac OS 10.4 en hoger
•  Citrix
•  Aangepast stuurprogramma voor Unix:  

AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2
•  Oracle Solaris® 8/9/10
•  Linux® Fedora Core 1/5
•  Red Hat® ES4, SUSE 10/11
•  Citrix- en WHQL-certificering* 

* Afhankelijk van configuratie, softwareversie

Ondersteunde bestandsformaten
• Adobe® PostScript® 3™
• PDF
• PCL® 5e en 6
• TIFF
• HP-GL, HP-GL2

Netwerkomgevingen/protocollen
•  TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, 

IPP
• Kopiëren en opslaan in mailbox/mappen
•  Voorbeeld van documenten vanuit mailbox 

bekijken alvorens ze af te drukken
• Back-up van mailbox maken en herstellen
• Voldoet aan IPv6

Afdrukfuncties
• Automatisch 2-zijdig
• Beveiligd afdrukken
• Uitgesteld afdrukken
• Voorbeeldset
• Katernen maken
• Omslag selecteren
•  Papier selecteren op basis van 

eigenschappen
• N-op-1 (meerdere pagina's op één vel)
• Watermerken
• Voorbladen
• Aanpassen aan nieuw papierformaat
• Opvangbak selecteren
• Afdrukken vanaf/scannen naar USB

Accounting
• Auditron
•   Xerox® Standard Accounting (kopiëren, 

afdrukken, faxen, scannen)
• Toegang tot kleurenfuncties beheren
•  Optionele Network Accounting-kit
• Op opdracht gebaseerde accounting

Printertalen en 
gegevensindelingen
•  PDF, XPS®, PCL 6-emulatie, HP-GL2 (directe 

verzending), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™

Scannen en kopiëren
•  Krachtige functies voor scannen en kopiëren, 

plus scannen naar e-mail, scannen naar map, 
naar pc, naar (persoonlijke of openbare) 
mailbox

•  Opties zijn onder andere FTP, SMB, 
Desk, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, 
miniatuurvoorbeeld, bestanden kopiëren en 
opslaan voor eenvoudig ophalen en opnieuw 
afdrukken

• Afdrukken vanaf/scannen naar USB

Overige opties
•  Mediakaartlezer
•  Common Access Card Enablement Kit
•  Xerox Extensible Interface Platform®-

functionaliteit
•  Externe interface
• Afdrukken via mobiel/smartphone

Gegevensbeveiliging
•  Standaard beveiligd afdrukken
•  Verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC
•  Met wachtwoord beveiligde PDF
•  FIPS 140-2 codering
•  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

Elektriciteitsvereisten
• Afdrukmechanisme:
 –  208 tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 

15/13 A
 –  KVA-waarde: max. stroomverbruik: 2,8 tot 

3,1 KVA
• Optionele invoer/afwerking:
 –  Elke module heeft een voeding van 100 tot 

240 V wisselstroom, 50/60 Hz nodig

Afmetingen
Afdrukmechanisme: 
 – Breedte: 711 mm
 – Diepte: 787 mm
 – Hoogte: 1.460,5 mm
 – Gewicht: 275 kg

Goedkeuringen door instanties
ENERGY STAR®, CSA,
Europa: voldoet aan CE-, NEMKO-, RoHS-, 
AEEA-normen
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