Xerox® D110/D125
Printer

Xerox D110/D125 printer
Van facturen tot gebonden
katernen – krachtige
afdrukmogelijkheden
voor uw organisatie
®

Van rekeningen tot katernen doet u uw
voordeel met de Xerox D110/D125 printer
®

U bouwt uw bedrijfsactiviteiten verder uit en biedt uw klanten meer met
iedere drukwerkopdracht die u aanneemt als u kiest voor de D110/D125
printer. Ideaal voor al uw zwart/wit drukwerk in grote oplagen; de veelzijdige printer
biedt maximale snelheid en neemt maar weinig ruimte in. Deze printer biedt alle
functionaliteit die u nodig hebt, in welke bedrijfsomgeving u hem ook inzet.

Ideaal voor uw
transactiedocumenten
De D110/D125 printer komt prima tot zijn
recht in transactieworkflows. Of het nu om
maandelijkse afschriften, rekeningen of
facturen gaat, u kunt er bij de D110/D125
printer van op aan dat u grote volumes op
extreem hoge snelheid kunt wegwerken,
terwijl uw transactiegegevensstromen vlot
worden verwerkt. Dankzij een uitstekende
afdrukkwaliteit ziet het resultaat er goed uit
en wordt belangrijke informatie nauwkeurig
gereproduceerd. U kunt waarde toevoegen
met gerichte grafische verbeteringen en
personalisatie met de tools van de FreeFlow
Variable Information Suite. En met onze
uitgebreide afwerkingsmogelijkheden –
waaronder onze uitlegtafel – kunt u deze
documenten waarbij tijd van cruciaal belang is
snel de deur uit krijgen.

De kracht van de FreeFlow® Print Server
FreeFlow Print Server is de drijvende kracht
achter de productiviteit van de Xerox®
D110/D125 printer.
• Ongeëvenaarde verwerkingssnelheid en
capaciteit.
• Een robuuste ingebouwde reeks
functies met opties waarmee
productieniveaus bereikt kunnen worden,
waaronder ondersteuning voor diverse
afwerkingsopties.
• Flexibele opdrachtverzending – vanaf
iedere plek!
• Met meerdere wachtrijen en hot
folders kunt u snel en gemakkelijk
opdrachtworkflows automatiseren en
aanpassen.
• Op afstand opdrachten en taken beheren.
• Beveiligingsfuncties die u naar behoefte
kunt aanpassen aan personen of groepen.
Meer informatie vindt u op www.xerox.
com/freeflow-specs

Ideaal voor uw
publicatietoepassingen
Boeken, katernen, handleidingen, presentaties,
brochures en andere hoogwaardige
toepassingen afdrukken met gekleurde
omslagen, tabbladen en nog veel meer – dit
kan de D110/D125 printer allemaal. Met
de hoge snelheden die mogelijk zijn en
de grote papiercapaciteit kan de printer
de grote volumes aan die nodig zijn bij
toepassingen zoals boeken. De printer
ook een voortreffelijke afdrukkwaliteit
en flexibiliteit in afdrukmateriaal die
onontbeerlijk zijn om het eindresultaat er uit
te laten zien zoals de lezers verwachten, met
uitstekende halftoonweergave van foto's.
De D110/D125 printer biedt uitgebreide
afwerkingsmogelijkheden, zoals de
katernmodule-afwerkeenheid, SquareFold®
Trimmer Module, de GBC® AdvancedPunch™,
Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker, Xerox®
Tape Binder en GBC® eBinder 200™, zodat u
keer op keer professioneel uitziend drukwerk
kunt leveren.

De Xerox D110/D125 biedt
deze belangrijke voordelen:
®

Snelheid en productiviteit

Gebruiksgemak

De D110/D125 printer houdt de vaart in de
verwerking van uw opdrachten, waardoor
u strakke deadlines kunt halen en grotere
volumes werk kunt aannemen.

De D110/D125 printer is ontworpen voor
maximaal gebruiksgemak.

• De
 snelle afdrukmechanismen produceren
maximaal 110 of 125 pagina's per minuut.
• V
 oeg inlegstations toe om alle formaten
papier in grote hoeveelheden te kunnen
verwerken voor lange, ononderbroken
productieronden.

Afdrukkwaliteit
Hoe uw drukwerk uitziet, vertelt uw doelgroep
veel over u. Met de fraaie afdrukkwaliteit die de
D110/D125 printer levert, kunt u een krachtige
boodschap overbrengen die de impact van
al uw communicatie vergroot. U profiteert
van een toonaangevende resolutie van 2400
x 2400 dpi voor consistente, hoogwaardige
weergave van tekst, volvlakken en beelden, met
uitstekende halftoonweergave van foto's. En u
kunt uitzonderlijke registratie verwachten voor
gepolijste, professionele afdrukken.
De innovatieve EA-tonertechnologie speelt
een cruciale rol in de hoge afdrukkwaliteit van
de D110/D125 printer:

• De noodzaak van training wordt tot een
minimum beperkt vanwege de bekende
gebruikersinterface van de FreeFlow® Print
Server. Zo is uw flexibiliteit optimaal.
• U kunt overal uw opdrachten verzenden.
Bijvoorbeeld via desktoptoepassingen,
hostgebaseerde kanaalverbindingen, het
web, CD-ROM's, draagbare USB-apparaten
en optionele onderdelen van de FreeFlow®
Digital Workflow Collection.
• U
 kunt papier plaatsen, afdrukken uitnemen
en verbruiksartikelen vervangen terwijl
de printer in bedrijf is. Dit zorgt voor een
ononderbroken productie en een hogere
productiviteit.
• Accepteert altijd iedere
paginabeschrijvingstaal, waaronder Adobe®
PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® en
PPML.
• D
 ankzij het compacte formaat installeert u
de printer precies daar waar u deze nodig
hebt.

 et EA-proces (Emulsion Aggregation) leidt
• H
tot chemisch gevormde, kleine, consistente
EA-tonerdeeltjes.

• Hiermee
produceert u fijnere lijnen met een
hoog detailniveau, scherpe tekst, halftonen
en diepzwarte volvlakken.
 et EA-toner wordt zelfs de moeilijkste lijn
• M
superscherp weergegeven.
 ogere toneropbrengsten betekenen langere
• H
productieronden met minder interventie
door de operateur.
 oordat de beeldgeleider langer meegaat en
• D
er minder toner nodig is per pagina, levert dit
apparaat een bijdrage aan een beter milieu.

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

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 D110/
D125 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).

Snel, eenvoudig en op tijd:
transactiedrukwerk
De Xerox® D110/D125 printer geeft u
de kracht, snelheid en flexibiliteit om uw
productiviteit te optimaliseren, grote volumes
te verwerken en consistente, veilige prestaties
te leveren voor al uw transactiedocumenten.
De motor hierachter is onze FreeFlow® Print
Server, die een scala aan afwerkingsopties
ondersteunt, zodat u een breed scala aan
opdrachten kunt aanpakken. Bijvoorbeeld:

Gegevensstromen,
opdrachtverzending en
opdrachtverwerking
De FreeFlow Print Server verwerkt alle
gegevensstromen die u nodig hebt,
desnoods gelijktijdig, en daar hoeft geen
operateur aan te pas te komen. Dit verhoogt
uw toepassingsmogelijkheden en biedt
kansen om meer werk binnen te halen. En
opdrachtverzending is eenvoudig. De server
accepteert bijvoorbeeld:
• Native LCDS- en IPDS-transactie
gegevensstromen. De D110/D125 printer
ontvangt LCDS- en IPDS-toepassingen
rechtstreeks van een hostcomputer via
TCP/IP of een kanaalverbinding. Verwerk
essentiële mainframegegevens zonder
oponthoud voor precieze, nauwkeurige
transactiedocumenten, zoals afschriften en
rekeningen.
• Standaarden voor variabele gegevens
zoals VIPP® en PPML. Verander uw
transactiedocumenten in promotioneel
marketingmateriaal met gerichte,
gepersonaliseerde informatie. De optionele
FreeFlow Variable Information Suite biedt
alle ontwerp- en compositietools die u nodig
hebt voor het maken van een doelmatige
workflow op basis van variabele informatie,
om indrukwekkende prestaties neer te zetten.

•
 Vertrouw op de optionele FreeFlow
Makeready en Xerox® DocuMate Scanners
om afdrukken op papier en digitale invoer
te combineren. Onze optionele FreeFlow
Web Services vormen een webportal die
24 uur per dag beschikbaar is voor klanten
die hun opdrachten via het internet naar u
willen verzenden.
•
 Veel gebruikte gegevensstromen zoals
PostScript, PCL en PDF. Met een ruime
keuze aan invoeropties kunt u aan de wensen
van uw klanten tegemoetkomen.
De D110/D125 printer voert vele taken tegelijk
uit, zodat uw productieproces ononderbroken
doorloopt.
• Ontvang, verwerk en voer meerdere
opdrachten achter elkaar of één lange
streamingopdracht uit om de productiviteit
te maximaliseren.
•
 V
 erwerk complexe opdrachten met
gemengde papiersoorten, invoegpagina's
en afwerking in subsets, zodat u uw klanten
drukwerk kunt leveren dat er professioneler
uitziet.
• Voeg snel speciale pagina's toe door een
lijst van paginabereiken op te geven voor
een bepaalde uitzondering – u hoeft geen
aparte uitzonderingen op te geven voor ieder
paginabereik. Zo bespaart u tijd en verhoogt
u uw productiviteit.
• U voert langere opdrachten uit met minder
omkijken, doordat de printer over een grote
papiercapaciteit beschikt en van papier kan
worden voorzien terwijl het systeem volop in
bedrijf is.

• A
 utomatiseer kenmerkende processtappen
met onze optionele FreeFlow Process
Manager en automatiseer toepassingen
zoals het afdrukken of herdrukken van
rekeningen, roosters en afschriften met onze
optionele FreeFlow Output Manager voor
maximale efficiëntie en productiviteit en
lagere kosten.

Voeg waarde toe aan
transactiedocumenten:
superieure afdrukkwaliteit
en afwerking
Voeg waarde toe aan uw transactie
documenten dankzij uitzonderlijke
afdrukkwaliteit en afwerkingsopties van de
D110/D125 printer. Omdat onze EA-toner
hoge paginaopbrengsten garandeert, komen
lange productieronden met minder interventie
door de operateur binnen handbereik. Met
gecoat afdrukmateriaal verandert u alledaagse
printjes in drukwerk dat een stuk meer indruk
maakt. Bovendien kunt u met behulp van
voortreffelijke fotoreproductie professioneel
ogend marketingmateriaal maken met
superieure zwart/wit beelden, dankzij de
halftoonrasters van 156 lpi.

FreeFlow®-tool

Wat doet het?

Wat levert het u aan voordelen op?

FreeFlow Process Manager

Automatiseert veel van de standaard prepressstappen die in een drukkerij plaatsvinden.

Workflow zonder tussenkomst van een operateur,
verwerk meer opdrachten sneller en goedkoper,
maximaliseer het gebruik van de printers.

FreeFlow Output Manager

Automatiseert de werklastverdeling en de
opdrachtenplanning.

Verbeter de efficiëntie en automatiseer de
toepassingsproductie.

FreeFlow Variable Information Suite

Creëer gepersonaliseerde documenten die indruk
maken of voeg variabele inhoud toe aan bestaande
materialen met de snelste methode die er is voor het
afdrukken van persoonsgerichte documenten.

Breid uw bedrijf uit met de kracht van personalisatie
en maximaliseer productiviteit met dynamische en
efficiënte samenstelling van variabele bestanden.

Opties voor FreeFlow Makeready en Xerox®
DocuMate Scanner

Hiermee stroomlijnt u de documentsamenstellings
processen en kunt u papieren kopieën combineren
met digitale documenten.

Maakt alle invoer gereed voor afdrukken, archivering
of eenvoudig terugvinden.

FreeFlow Express To Print

Vereenvoudigt en automatiseert de prepressopdrachtvoorbereiding via een eenvoudig te
gebruiken visuele interface en vooraf gedefinieerde
sjablonen.

Verhoogt productiviteit en bespaart tijd en
bronnen voor klanten met niet al te complex
productiedrukwerk of klanten die net begonnen zijn
met digitaal drukken – uitzonderlijke waarde voor een
betaalbare prijs.

Flexibiliteit voor
iedere omgeving
Maak met de Xerox® D110/D125 printer
toepassingen voor de specifieke behoeften
van uw bedrijf of gericht op uiteenlopende
sectoren. De krachtige papierverwerking, de
invoer- en afwerkingsmogelijkheden geven
u de flexibiliteit om kant-en-klaar afgewerkte
producten te leveren – daar waar u ze nodig
hebt – die aan uw eigen eisen voldoen, uw
klanten imponeren, en nieuwe klandizie en
omzet brengen.
Daarnaast kunt u kiezen uit een brede selectie
papiersoorten en speciale afdrukmaterialen
met uiteenlopende gewichten en formaten,
waaronder goedgekeurd gecoat papier.
Invoer en papierverwerking:
• Verhoog de productiviteit met lange,
ononderbroken productieronden door een
optionele inlegmodule voor A4 toe te voegen
of naar keuze een inlegmodule met één
of twee inlegstations voor het gebruik van
standaard, extra groot papier en afwijkende
papierformaten.
• Trek de aandacht en maak zo veel
mogelijk indruk met uw hoogwaardige
documenten door gekleurde omslagen of
en invoegpagina's (maximaal 200 vel) toe
te voegen via de post-process invoegeenheid.
• Gebruik de handmatige invoer voor papier
van afwijkende soorten en gewichten
(maximaal 250 vel).
Breid uw mogelijkheden uit met de
inline afwerkingsopties van de D110/
D125 printer:
• Met aflevering in sets hebt u uw
afdrukopdrachten snel gesorteerd.
• Nieten van vellen met variabele
lengte (tot 100 vel) – 24 verschillende
nietmogelijkheden voor geniete sets met een
professionele uitstraling.
• Perforeren met 2 of 4 gaten bespaart tijd en
kosten.
• De interfacemodule werkt als een
'communicatiecentrum' wanneer u meer
dan één afwerkeenheid aansluit op uw
printer. Hiermee worden belangrijke
functies gecombineerd zoals koeling van
het afdrukmateriaal, de antikrulwals en
communicatie met de afwerkeenheid.
•D
 e GBC® AdvancedPunch™1 biedt een
gevarieerde reeks aan perforatiestijlen
waarmee u zelf documenten kunt maken
die klaar zijn om professioneel te worden
ingebonden. Het afdrukken, het sorteren van
sets en het perforeren worden op eenvoudige
wijze gecombineerd om tijd te besparen, de
productiviteit te optimaliseren en kosten te
beperken.

 uitlegtafel (HCS)1 stapelt netjes maximaal
• De
5000 A4-tjes. Een palletwagen is inbegrepen
om papier gemakkelijk te transporteren
en te verwijderen. Zelfs uw grootste
afdrukopdrachten zijn geen probleem.
• Met

de opties voor 2 vouwen, 3 vouwen (C of
Z) en Engineering Z-vouw (A3 zo gevouwen
dat dit papier in sets van documenten van
A4-formaat past) bespaart u tijd en verhoogt
u de productiviteit.
• Katernafwerkingsopties

zijn ideaal voor grote
katernen en kalenders – maximaal 25 vel
(100 gerangschikte pagina's):
– De katernmodule-afwerkeenheid kan
prima overweg met goedgekeurd
gecoat papier. Biedt mogelijkheden voor
rughechten en in tweeën vouwen.
• SquareFold® Trimmer Module rilt de
omslagen en snijdt de lange zijde schoon
voor een professionele afwerking. Stel de
bijsnijding en vierkante rugvouw in om
katernen te maken die vlak kunnen worden
geopend en gemakkelijk te verwerken,
stapelen en op te slaan zijn.
• Met

de Plockmatic Pro50/35™ Booklet
Maker1, 2 kunt u één vel vouwen, maar ook 2
tot 35 of 50 vel van een rughechting en vouw
voorzien en zo een katern van maximaal
140 of 200 pagina's (75 g/m²) produceren.
Breid uw mogelijkheden om katernen te
maken uit door de SquareFold® Trimmer
en omslaginvoereenheid toe te voegen
(alleen beschikbaar bij configuraties van de
standaardafwerkeenheid Plus).
• Met de Xerox® Tape Binder1, 2 bindt u
katernen van maximaal 125 vel van 75 g/m².
Maak professioneel uitziende documenten
waar u resultaten mee bereikt: offertes,
jaarverslagen, cursuspakketten of ander
materiaal dat uw bedrijf of organisatie
publiceert.
• Produceer

met de GBC® eBinder 2001, 2
gedrukte en ingebonden documenten door
middel van één druk op een knop. Met deze
geautomatiseerde oplossing kunt u stijlvol
ingebonden boeken maken die plat open
kunnen worden gelegd en ook 'wraparound'boeken. Met de eBinder 200 kunt u een
grote verscheidenheid aan papiersoorten
perforeren en inbinden, waaronder omslagen
en tabbladen van maximaal 216 g/m².
Vanwege de geringe afmetingen van
het systeem past het gemakkelijk in elke
omgeving.
1 Interfacemodule vereist
2 Standaardafwerkeenheid Plus vereist

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® D110/
D125 printer om u superieure productiviteit,
betrouwbaarheid en flexibiliteit te bieden.
Kies uit een brede selectie papiersoorten en
speciale afdrukmaterialen (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 of
neem contact op met uw Xerox® leverancier.

Invoeropties

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

Inlegmodule voor extra groot papier 2.000
vel: SRA3 of kleiner

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

Vouweenheid: Als
C vouwen, Als Z
vouwen, Engineering
Z-vouw (A3 als Z
vouwen)

Post-process
invoegeenheid voor
200 vel

Katernmoduleafwerkeenheid

Xerox® SquareFold®
Trimmer Module

Perforator
Bovenste opvangbak
voor 500 vel

Afwerkingsopties

Standaardafwerkeenheid met
optionele C-/Z-vouweenheid

Katernmodule-afwerkeenheid
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

• Alle functies van de
standaardafwerkeenheid plus
opvangbak voor 2.000 vel,
katernmodule voor maximaal
25 vel (100 pagina's)

Interfacemodule en GBC®
AdvancedPunch™

Interfacemodule en uitlegtafel

Xerox® SquareFold Trimmer

• 5.000 vel staffelen in stapels

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

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 één extra
geavanceerde afwerkingsoptie

• Stapelen, perforeren en GBCkatern binden

• Bindt katernen van maximaal
125 vel van 80 g/m²


opties beschikbaar, waaronder SquareFold,
• Verscheidene
omslaginvoereenheid, schoonsnijdmodule en randafsnijmodule
(voor uitvloeiing)

Sets

Tabbladen

• Tapes kunnen afzonderlijk
worden vervangen; elke tape is
goed voor het inbinden van 425
sets van 297 mm lang
• Compatibel met Plockmatic
Pro50/35™ Booklet Maker

•H
 echt en vouwt 1 tot 50 of 1 tot 35 vel van 80 g/m²
 ombineer met Xerox® Tape Binder voor nog meer mogelijkheden
•C
om katernen te maken

Katern met Squarefold In tweeën gevouwen
Trim
of in drieën gevouwen
(C- of Z-vouw)

Perforeren met
stansset

Gekleurde invoegpagina's,
Nieten en Engineering
Z-vouw (A3 als Z vouwen)

Goed verzorgd en
professioneel drukwerk
U kunt in eigen huis geproduceerd, goed
verzorgd en professioneel drukwerk zoals
boeken, katernen, handleidingen, presentaties,
brochures en andere hoogwaardige toepas
singen aanbieden – in meer variaties
– met de Xerox® D110/D125 printer.
U beschikt daarmee over uitmuntende
publicatiemogelijkheden, zoals een opvallende
afdrukkwaliteit en uitgebreide inline
afwerkingsopties, gekoppeld aan een hoge
snelheid.

Afdrukkwaliteit

Neem complexere opdrachten aan met
grafische afbeeldingen en gepersonaliseerde
inhoud. U kunt zowel statische als variabele
opdrachten maken met verschillende
 ekleurde
afdrukmaterialen, zoals tabbladen, g
omslagen en gekleurde invoegpagina's.
De printer biedt krachtige functies voor
het publiceren van materiaal, maar neemt
slechts een zeer beperkte ruimte in. Voeg
daar nauwkeurige schoon-en-weerregistratie
aan toe en u kunt zelfs meest hoogwaardige
opdrachten uitvoeren daar waar u deze nodig
hebt; uitbesteden is niet nodig.

 Uitstekende halftoonweergave van foto's.
•
Met de verbeterde functionaliteit voor het
reproduceren van foto's in grijstinten kunt
u marketingmateriaal van topklasse maken
met superieure zwart/wit beelden.

Verbeterde productiviteit en
voortreffelijke afdrukkwaliteit
Snelheid, betrouwbaarheid en het vermogen
om grote volumes te verwerken zijn allemaal
belangrijke eigenschappen als u boeken,
handleidingen, katernen en dergelijke wilt
drukken. De D110/D125 printer, aangedreven
door onze FreeFlow® Print Server, biedt
behalve deze mogelijkheden ook nog eens
een uitstekende afdrukkwaliteit. Uw klanten
kunnen bovendien 24 uur per dag via het web
hun opdrachten naar u verzenden met onze
optionele FreeFlow Web Services.

De D110/D125 printer biedt:
•
 Toonaangevende afdrukresolutie van
2400 x 2400 dpi. Verwacht scherpe
lijnen, vloeiende gradaties en consistente
kleurgebieden – zowel tekst als grafische
afbeeldingen zien er geweldig uit.
 E
 A Toner. Met EA-toner krijgt u matte,
•
vlakke vellen met een verzorgd uiterlijk die
eenvoudig kunnen worden afgewerkt.

Media
De D110/D125 printer biedt niet alleen een
grote capaciteit, maar ondersteunt ook een
breed scala aan papiersoorten, waaronder
onze voor 'digitaal' geoptimaliseerde
papiersoorten en speciale afdrukmaterialen.
Kies bijvoorbeeld een gecoat papier voor
een stijlvol katern. Gebruik een aangepast
papierformaat als u een extra grote brochure
wilt maken. Of kies speciale afdrukmaterialen
zoals tabbladen en etiketten om een
handleiding te complementeren. Laat uw
klanten met dit soort speciale toepassingen
versteld staan van de kwaliteit van uw
drukwerk.

Afwerking
Een robuuste set inline afwerkingsopties
waarmee uw toepassingsmogelijkheden
worden uitgebreid. Van ingebonden boeken
en katernen met een vierkante rugvouw tot
nauwkeurig schoonsnijden en de mogelijkheid
om omslagen en invoegingen in vier kleuren
op te nemen, met de D110/D125 printer
bent u in staat uw klanten op hun wenken te
bedienen.

Spring er uit met
publicaties die grote
indruk maken
U kunt uw communicatie
effectiever maken, de respons en de
klanttevredenheid bevorderen door
publicatietoepassingen te bieden die
de aandacht opeisen.
Het voordeel: u trekt de aandacht van
uw doelgroep.
• C
 ombineer hoogwaardige
afbeeldingen met de
personalisatiemogelijkheden van
VIPP® en PPML om uw respons te
verbeteren. Onze optionele FreeFlow
Variable Information Suite biedt
alle ontwerp- en compositietools
die u nodig hebt voor het maken
van een doelmatige workflow op
basis van variabele informatie, om
indrukwekkende prestaties neer te
zetten.
• Voeg kleurenomslagen toe om indruk
te maken met full colour voor een
fractie van de kosten. U kunt stijlvol
werk afleveren ter aanvulling van
zwart/wit drukwerk en offsetdrukwerk
in kleur.
 M
 aak gemakkelijk professioneel
•
ingebonden en platliggende
documenten met een grote
verscheidenheid aan inbindstijlen,
ideaal voor meetings,
klantevenementen, presentaties en
nog veel meer.
• Vervaardig fraaie katernen met
vierkante rugvouw die vakkundig
zijn bijgesneden en eenvoudig vlak
kunnen worden geopend.
• Kies interessante of verschillende
afdrukmaterialen, bijvoorbeeld,
gecoat papier, papiersoorten in
afwijkende maten of speciale media.
• Breid uw aanbod aan toepassingen
verder uit door blokopdrachten te
verzenden voor afdrukken vanaf de
FreeFlow Print Server of clients, zoals
stapels met tussenschietvellen.

Specificaties voor de Xerox® D110/D125 copier/printer
Afdrukmechanismen

• Monochroom xerografisch afdrukmechanisme
• Afdruksnelheden
–– 110/125 ppm (A4)
–– 69/78 ppm (B4)
–– 55/62 ppm (A3)
–– 34/34 ppm (SRA3)
• 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 (kan door klant
worden aangepast)

Documentopslag

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

Papierverwerking

Papiergewichten en -capaciteit:
• Lade 1*: 1.100 vel – standaard te selecteren
formaten: A4, JIS B5, Executive
• Lade 2*: 1.600 vel – standaard te selecteren
formaten: A4, JIS B5, Executive
• Lade 3-4*: 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
– A4; 52 tot 216 g/m²
• Optionele inlegmodule voor extra groot papier
met 1 inlegstation: 2.000 vel – 182 x 210 mm tot
SRA3; 64 tot 253 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 de rand bedrukte vellen – A4 tot A3;
52 tot 220 g/m²

Optionele katernmoduleafwerkeenheid

Biedt de functionaliteit van de standaard
afwerkeenheid met een uitlegtafel voor 2000 vel
plus:
• Maakt automatisch katernen van maximaal 25 vel
(100 bedrukte zijden met rughechtingen) – A4, B4,
A3, SRA3

Optionele Xerox® SquareFold®
Trimmer Module

Gegevensbeveiliging

Optionele uitlegtafel met palletwagen

Elektriciteitsvereisten**

• 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
• 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

Optionele 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

Aanvullende (DFA-)afwerkoplossingen
Optionele 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:

Optionele 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
• Door de pass-through-mogelijkheid kunt
u afwerkeenheden aan elkaar koppelen
(alleen beschikbaar bij configuraties van de
standaardafwerkeenheid Plus)

Optionele Xerox® Tape Binder

• Bindt 15 tot 125 vel van 80 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

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

• Voor rughechten en vouwen van 2 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

*Capaciteit op basis van 52 tot 216 g/m²
**Zie de handleiding voor de installatieplanning voor meer informatie over de installatie
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• Standaard beveiligd afdrukken, verificatie met LDAP/
Kerberos/SMB/CAC, met toegangscode beveiligde
PDF, FIPS 140-2 codering, met S/MIME gecodeerde
e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail via SSL,
beeldoverschrijving (direct, gepland, op verzoek),
gegevenscodering voor harde schijf, auditlog
optionele CAC
• IPv6-ready
• 256-bits codering
• Common Criteria Certified
• 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®, CSA,
Europa: voldoet aan CE-, NEMKO-, RoHS-, AEEAnormen
• Optionele invoer/afwerking:
–– Elke module heeft een voeding van 100 - 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz nodig

Printserver

Xerox® FreeFlow® Print Server
Hardwarespecificaties
• Processor: 3,20 GHz Pentium G3420 2 Core CPU
• Type processor: Intel Pentium processor
• Harde schijf: 1 x 500 GB
• Geheugen: 4 GB
• Besturingssysteem: Solaris® 10
• Software/leverancier: FreeFlow Print Server
• Poorten: 8 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 serieel
• 10/100/1000 BaseT Ethernet-poorten
• Beeldscherm: 19 inch
• Toetsenbord en muis
• DVD-ROM/DVD-RW
• 10/100-schakelaar
Clientondersteuning en ondersteuning op afstand
• Keuze aan printerstuurprogramma's
– Ondersteuning voor Xerox® Global Print Driver®
– Xerox®-printerstuurprogramma's voorzien van alle
benodigde opties
–W
 indows® 2000/XP/Vista/7-stuurprogramma's
voorzien van alle benodigde opties
–M
 acintosh® OS 10.6 of nieuwer voor
stuurprogramma's
• Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)
• Ondersteuning voor opdrachtverzending via de
browser (HTTP en HTTPS)
• IPP voor opdrachtverzending en systeemstatus
• Ondersteuning van IPv4 en IPv6 (Dual Mode
ondersteund)
Opties
• FreeFlow Print Server-bedieningsconsole (tafel)
• VI Compose (VIPP® Interpreter)
• Ondersteuning van LCDS en IPDS
Netwerkomgevingen/protocollen
• TCP/IP, IPP
• DHCP
• SNMP MIB II-ondersteuning voor beheertools van
derden
Wilt u meer informatie over de specificaties voor
de Xerox® FreeFlow® Print Server, ga dan naar
www.xerox.com/freeflow-specs

