
Kopírka/tlačiareň
Xerox® D95/D110/D125 
Výkon pre viac tlače za menej peňazí; 
nadchnite vašich zákazníkov. 

 
 

Xerox® D95 / D110 / D125 
Kopírka/tlačiareň 



Pre prostredie s intenzívnou tlačou, ako sú tlačiarne s priamou platbou 
za tlač a centralizované reprografické oddelenia a pre vzdelávací sektor, 
zdravotníctvo a mnoho iných odvetví sme vyvinuli čiernobielu kopírku/tlačiareň 
Xerox® D95/D110/D125, ktorá vyniká v tom, na čom najviac záleží: zvyšovanie 
produktivity, znižovanie nákladov a prekročenie náročných požiadaviek vašich 
zákazníkov. Môžete sa spoľahnúť na špičkový výkon, uznávanú spoľahlivosť 
a jednoduchosť obsluhy. Spoločnosť Xerox ponúka najmodernejšie možnosti 
dokončovacieho spracovania a integrované riešenia na optimalizáciu 
workflow. 
Zariadenie Xerox® D95/D110/D125 vám pomôže podporiť rast vašej 
spoločnosti, pretože vy sa môžete zamerať na to, čo robíte najlepšie: na 
odvádzanie dobrej práce. Pomôžeme vám ju vykonať rýchlejšie a jednoduchšie.

Kopírka/tlačiareň Xerox® D95/D110/D125 
poskytuje mnoho najinovatívnejších funkcií 
v odvetví, vďaka flexibilite výberu rýchlosti 
tlače, voliteľných kontrolérov a možností 
podávania médií a dokončovacieho 
spracovania, ktoré sú pre vašu spoločnosť 
či organizáciu najvhodnejšie: 

•	 Vysoké rýchlosti tlače až 95, 110 alebo 
125 strán za minútu. 

•	 Výkonné kopírovanie/skenovanie 
rýchlosťou až 200 obrazov za minútu. 
Navyše jednoprechodové farebné 
skenovanie zachová vzhľad vašich predlôh 
pri uložení do počítača, na sieť alebo iné 
umiestnenie. 

•	 Špičkový integrovaný kontrolér je 
štandardnou súčasťou zariadenia. Navyše 
zariadenie D95/D110/D125* ponúka 
výber z dvoch výkonných kontrolérov 
navrhnutých tak, aby splnili vaše 
individuálne potreby. 

•	 Osvedčená spoľahlivosť a najlepšia 
podpora v odvetví. Môžete sa spoľahnúť, 
že zariadenie D95/D110/D125 bude 
poskytovať dlhú životnosť pri špičkovom 
výkone. 

•	 Bezkonkurenčne jednoduchá obsluha. 

•	 Špičková kvalita tlače s vynikajúcou 
sútlačou. 

•	 Výkonná súprava voliteľných inline finišerov 
rozširuje možnosti vašich aplikácií. 

•	 Niekoľko voliteľných podávačov a zaria-
dení na spracovanie médií zvýši vašu 
produktivitu a vašu schopnosť dodať 
výstup orientovaný na výsledky. 

Tlačte rýchlejšie. Tlačte lacnejšie. 
Ohromte svojich zákazníkov. 

* Kontrolér Xerox® EX, powered by Fiery bude pre zariadenie Xerox® D95 k dispozícii po uvedení na trh

Exkluzívna technológia EA tonera 
spoločnosti Xerox hrá nedeliteľnú úlohu 
v poskytovaní špičkovej kvality tlače na 
kopírke/tlačiarni D95/ D110/D125: 

•	 Emulsion Aggregation (EA) toner je 
chemicky pestovaný, takže obsahuje 
najmenšie, rovnomerne tvarované 
čiastočky, ktoré tlačia línie ostré ako 
britva. 

•	 Dosiahnete najvyššiu úroveň detailov, 
s najostrejším textom, polotónmi 
a hlbokými, jednoliatymi čiernymi 
plochami. 

•	 Vyššia výťažnosť tonera vám umožní 
tlačiť dlhšie s menším množstvom 
zásahov obsluhy. 

•	 Dlhšia životnosť fotorezistora a nižšia 
spotreba tonera na stránku zvyšujú 
prínos kopírky/tlačiarne D95/D110/ 
D125 k ochrane životného prostredia. 

Inovatívne produkčné riešenie 
zaisťujúce ekologickejšiu súčasnosť 
i budúcnosť. 

Ďalšie informácie o našom záväzku ochrany 
životného prostredia nájdete na stránkach 
www.xerox.com/environment



Kopírka/tlačiareň D95/D110/D125, navrhnutá pre veľmi vyťažené 
prostredia všetkých druhov – od komerčných a maloobchodných tlačiarní po 
právne kancelárie a vzdelávacie inštitúcie. Kopírka/tlačiareň D95/D110/D125 
vynikne všade, kde hrá kľúčovú úlohu pri zlepšovaní efektivity a znižovaní 
nákladov rýchlosť, kvalita tlače a jednoduchá obsluha.

Podporte rast vašej spoločnosti  
výkonom a spoľahlivosťou 

Rýchlosť a produktivita 
Čas sú peniaze a kopírka/tlačiareň D95/
D110/D125 vám pomôže ušetriť oboje. 

•	 Vysokorýchlostné tlačové jednotky 
poskytujú výstup rýchlosťou až 95, 110 
alebo 125 strán za minútu. 

•	 Rýchly, jednoprechodový farebný 
dvojhlavový skener – čo znamená, že každá 
predloha je naskenovaná iba raz– skenuje 
rýchlosťou až 200 obrazov za minútu. 

•	 Súbežné skenovanie/prijímanie, ripovanie 
a spracovanie tlače poskytujú maximálnu 
priepustnosť. 

•	 Automatický podávač predlôh 
s kapacitou 250 hárkov zaručuje, že aj tie 
najväčšie, zložité úlohy budú spracované 
s optimálnou rýchlosťou a efektivitou. 

•	 Funkcia Build Job umožňuje jednoduché 
programovanie rôznych typov stránok 
v dokumente bez nutnosti ručného 
kompletovania bez ohľadu na zložitosť 
úlohy. 

•	 Zmeňte papierové stránky na súbory TIFF, 
JPEG a PDF, ktoré môžete uchovávať  
v priečinkoch pre rýchle opätovné 
vytlačenie alebo priame odoslanie na 
server FTP alebo na e-mailový rozposielací 
zoznam. 

•	 Štandardné farebné skenovanie umožňuje 
plnofarebnú komunikáciu e-mailom alebo 
digitálnu distribúciu súborov (JPEG, TIFF, 
PDF) pre rýchlu, lacnú spoluprácu. 

Kvalita tlače 
Ak sa živíte tlačou, neprekonateľná kvalita 
tlače na kopírke/tlačiarni D95/D110/ D125 
vám pomôže získať si verných zákazníkov. 

•	 Rozlíšenie tlače 2400 × 2400 dpi poskytuje 
konzistentnú, kvalitnú reprodukciu textu, 
jednoliatych plôch, fotografií a grafiky, 
s výnimočnou sútlačou, a ponúka tak 
prepracované, profesionálne výsledky. 

•	 Farebné skenovanie s rozlíšením  
600 x 600 dpi s 8 bitovými odtieňmi sivej 
(256 odtieňov) vytvára kópie, ktoré sa 
skutočne zhodujú s predlohou. 

Jednoduchá obsluha 
Vďaka minimálnej výukovej krivke začne 
kopírka/tlačiareň D95/D110/ D125 rýchlo 
poskytovať výnimočnú návratnosť investície. 

•	 Vďaka veľkej, farebnej dotykovej obrazovke 
umožňuje ovládací panel jednoduché 
programovanie sofistikovaných úloh, 
s intuitívne rozmiestnenými tlačidlami 
a vzhľadom, ktorým disponujú i vaše 
ostatné zariadenia Xerox®, takže si na 
ovládanie rýchlo zvyknete. 

•	 Funkcie doplňovania pri prevádzke, 
vyprázdňovania pri prevádzke a výmena 
pri prevádzke umožňujú vkladanie papiera 
alebo vyberanie hotových dokumentov 
v priebehu práce kopírky/tlačiarne. 
To zaručuje nepretržitú prevádzku a vyššiu 
produktivitu. 

•	 Vďaka niekoľkým voliteľným cieľom môžu 
užívatelia rýchlo skenovať a ukladať alebo 
skenovať a odosielať dokumenty v jednom 
jednoduchom kroku. Inovatívna funkcia 
Job Flow Sheets umožňuje automatické 
odosielanie úloh e-mailom alebo ich 
distribúciu na určené miesta. 

•	 Tlač z akéhokoľvek štandardného 
zariadenia s rozhraním USB* alebo 
skenovanie na ne umožňuje pohodlnú 
prácu priamo na zariadení. 

•	 Kopírka/tlačiareň akceptuje kedykoľvek 
akýkoľvek dátový prúd, vrátane formátov 
Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, 
VIPP® a PPML. 

•	 Vďaka malým rozmerom môžete zariadenie 
pohodlne umiestniť kamkoľvek do blízkosti 
užívateľov, kde zaberie menej cenného 
priestoru vo vašej kancelárii. 

Spoľahlivosť 
V spoločnosti Xerox usilujeme o to, 
aby sme vašej spoločnosti alebo 
inštitúcii pomohli produkovať rýchlejšie 
a lacnejšie vynikajúci tlačový výstup. 
Produktivita a celkové úspory však 
neznamenajú nič, ak sa nemôžete 
spoľahnúť tiež na trvalú spoľahlivosť. 
Preto bola každá súčasť kopírky/
tlačiarne D95/D110/D125 vyrobená s 
ohľadom na maximálnu životnosť  
a prevádzku bez odstávok. 

Servis Xerox®: Všetka podpora, ktorú 
potrebujete. 

Spoľahnite sa na náš servis svetovej 
triedy, ktorý vás podporí mnohými 
spôsobmi: 

•	 nepretržitá podpora 24 hodín denne, 
7 dní v týždni zaručuje, že naši servisní 
odborníci budú k dispozícii, aby vám 
pomohli, bez ohľadu na to, kedy ich 
budete potrebovať. 

•	 Umožňujeme vám jednoducho 
osobne vykonávať pravidelnú údržbu 
a ladenie výkonu a maximalizovať 
prevádzku bez odstávok vďaka 
programu Xerox® Productivity Plus 
Integrated Maintenance Program. 

•	 Automatické zisťovanie stavov 
počítadiel zaručuje presné účtovanie 
(ak je k dispozícii).

* Voliteľné



Ohromte svojich zákazníkov  
a získajte viac zákaziek

Vytvárajte pomocou kopírky/tlačiarne D95/
D110/D125 aplikácie pre špecifické obchodné 
potreby alebo cielené na rozmanitú škálu 
odvetví. Jej silná podpora médií, možnosti 
podávania a dokončovacieho spracovania 
vám poskytuje flexibilitu pre výrobu 
dynamických hotových produktov –  
v okamihu, keď ich potrebujete – ktoré splnia 
vaše interné požiadavky, ohromia vašich 
zákazníkov a prinesú vám nové obchodné 
príležitosti a zisky. 

Navyše si môžete vybrať zo širokej škály 
médií s rôznymi gramážami a formátmi, 
vrátane schválených natieraných médií. 

Kľúčové vlastnosti v oblasti podávania 
a podpory médií 
•	 Zvýšte produktivitu pomocou neprerušo-

vanej dlhej prevádzky pridaním voliteľného 
veľkokapacitného podávača pre formát 
Letter alebo výberom veľkokapacitného 
podávača pre veľké formáty s jedným 
alebo dvomi zásobníkmi* pre podporu 
štandardných, veľkoformátových alebo 
užívateľských médií. 

•	 Upútajte pozornosť a maximalizujte 
dopad vašich hodnotných dokumentov 
pridaním farebných obalov alebo vložených 
hárkov (až 200 hárkov) prostredníctvom 
štandardného vkladača. 

•	 Použite manuálny podávač a tlačte na 
ďalšie formáty a gramáže (až 250 hárkov). 

Rozšírte svoje možnosti pomocou 
voliteľných inline finišerov pre kopírku/
tlačiareň D95/D110/D125: 
•	 Kompletovanie vám pomôže rýchlo 

organizovať úlohy. 

•	Zošívanie s variabilnou dĺžkou (až 100 hárkov)

•	 24 možností zošitia vytvára zošité sady 
špičkovej kvality. 

•	Dierovanie – 2/3 – šetrí čas a náklady. 

•	 Modul rozhrania slúži ako „komunikačný 
uzol”, kedykoľvek potrebujete ku kopírke/
tlačiarni pripojiť viac než jeden finišer. 
Umožňujú kľúčové funkcie, ako chladenie 
médií, rovnanie a komunikáciu s finišerom. 

•	 Dierovačka GBC® AdvancedPunch™* 
ponúka širokú škálu štýlov dierovania, 
takže môžete interne vytvárať dokumenty 
pripravené pre profesionálnu väzbu. 
Jednoducho spája tlač, kompletovanie  
a dierovanie, a šetrí tak čas, maximalizuje 
produktivitu a znižuje náklady. 

•	 Veľkokapacitný výstupný zásobník* 
úhľadne stohuje až 5 000 hárkov formátu 
Letter. Súčasťou je odnímateľný vozík pre 
jednoduchý transport a vyprázdňovanie. 
Poradí si aj s tými najväčšími zákazkami. 

•	 Dvojitý sklad, sklad v tvare C a Z a skladanie 
technických výkresov v tvare Z (zloženie 
na formát Tabloid pre vloženie do setov 
dokumentov formátu Letter) šetrí čas 
a zvyšuje vašu produktivitu. 

•	 Voliteľné dokončovacie spracovanie brožúr 
je ideálne pre veľké brožúry a kalendáre – 
až 25 hárkov (100 vložených strán): 

 –   Finišer so zariadením na tvorbu 
brožúr poskytuje vynikajúcu podporu 
schválených natieraných médií. Ponúka 
možnosti väzby V1 a dvojitého skladu. 

•	 Rezačka SquareFold® skladá dosky 
a vykonáva orezanie čelnej hrany pre 
dosiahnutie profesionálneho vzhľadu. 
Regulujte orezanie a typ zloženia  
a vytvárajte brožúry s rovným chrbtom, 
ktoré je možné plne otvoriť a umožňujú 
tak jednoduchú manipuláciu, stohovanie 
a skladovanie. 

•	 Zariadenie na tvorbu brožúr Plockmatic 
Pro30™* vám umožňuje zložiť jeden hárok 
alebo vyrobiť väzbu V1 a zložiť od 2 do 
30 hárkov. Výsledkom je až 120 stránková  
(75 g/m2) brožúra. 

•	 Rozšírte vaše možnosti výroby brožúr 
pridaním rezačky SquareFold® a podávača 
dosiek (k dispozícii iba pre konfigurácie so 
štandardným finišerom Plus). 

•	 Pásková viazačka Xerox®* viaže brožúry s až 
125 hárkami gramáže 75 g/m2. Vytvárajte 
dokumenty s profesionálnym vzhľadom, 
ktoré umožňujú dosiahnuť vynikajúce 
výsledky, predajné ponuky, výročné správy, 
školiace alebo iné materiály, ktoré publikuje 
vaša firma či organizácia. 

•	 Vytvárajte tlačené a viazané dokumenty 
stlačením tlačidla vďaka viazačke GBC® 
eBinder  200*. Toto automatizované riešenie 
umožňuje tvorbu štýlovo zviazaných kníh 
s plochým chrbtom a s plným otočením 
stránky. Viazačka eBinder 200 podporuje 
dierovanie a väzbu širokej škály médií, vrátane 
dosiek a rozraďovačov s gramážou až  
216 g/m2. Malé rozmery zo zariadenia  
tiež robí riešenie, ktoré sa ľahko vojde  
kamkoľvek. 

Papiere a špeciálne médiá Xerox® 
See the difference quality makes™ 

Naše papiere a špeciálne médiá 
optimalizované pre digitálnu tlač sú 
konkrétne vyrobené v zhode s kopírkou/
tlačiarňou Xerox® D95/D110/D125  
a poskytujú vám špičkovú produktivitu, 
spoľahlivosť a flexibilitu. Vyberte si zo 
širokej škály papierov a špeciálnych 
médií (DocuMagnets™, závesy do okien, 
rozťahovacie obrázky a mnoho ďalších),  
v plnej škále gramáží a formátov a vytvorte 
rozmanitý rad tlačových aplikácií a hotových 
dokumentov. Viac informácií získate na 
stránkach www.xerox.cz 

* Iba konfigurácie D110 a D125.

Voliteľné podávače

Veľkokapacitný podávač s 2 zásobníkmi  
každý zásobník na 2 000 hárkov  

(celkovo 4 000 hárkov): formát Letter

Veľkokapacitný podávač pre veľké 
formáty 2 000 hárkov: až 330 x 488 mm

Veľkokapacitný podávač  
pre veľké formáty s 2 zásobníkmi*  
Každý zásobník na 2 000 hárkov  

(celkovo 4 000 hárkov): až 330 x 488 mm



Flexibilita pre každé prostredie 
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1
Veľkokapacitný 
podávač pre veľké 
formáty  
s 2 zásobníkmi*

2
Manuálny podávač 
s kapacitou 250 
hárkov

3
Skener s rýchlosťou 
200 obrazov 
za minútu so 
štandardným 
farebným skenovaním

4
Rozlíšenie tlače: až 
2400 × 2400 dpi

5
Zásobník na médiá 
formátu Letter 
s kapacitou 1 100 
hárkov

6
Zásobník na médiá 
formátu Letter 
s kapacitou 1 600 
hárkov

7
2 zásobníky 
s kapacitou 
550 hárkov pre 
štandardné 
a užívateľské formáty 
až 330 x 488 mm“

8
Modul rozhrania

9
Dierovačka GBC® 
AdvancedPunch™

 10
Veľkokapacitný 
výstupný zásobník*

11
Voliteľné skladacie 
zariadenie pre sklad 
v tvare C/Z skladanie 
technických výkresov 
do tvaru Z

12
Štandardný vkladač 
s kapacitou 200 
hárkov

13
Finišer so zariadením 
na tvorbu brožúr

Dierovanie
Horný zásobník 
s kapacitou 500 hárkov

14
Rezačka Xerox® 
SquareFold®

Štandardný finišer s voliteľným 
skladaním v tvare C/Z 

•	  Dierovanie 2/3 otvorov, 
stohovanie 3 000 hárkov, 
vkladanie 200 hárkov, 
jednoduché alebo dvojité 
zošívanie 100 hárkov  
s variabilnou dĺžkou

Štandardný finišer Plus

•	  Zahŕňa funkcie štandardného 
finišera s voliteľným skladaním  
v tvare C/Z a navyše architektúru 
DFA (Document Finishing 
Architecture) potrebnú pre 
podporu ďalších voliteľných 
finišerov

Finišer so zariadením na tvorbu 
brožúr s voliteľným skladaním v 
tvare C/Z 

•	  Všetky funkcie štandardného 
finišera a navyše stohovací 
výstupný zásobník s 
kapacitou 2 000 hárkov, 
tvorba brožúr s až 25 hárkami 
(100 stranami)

GBC® eBinder 200™

•	  Stohovanie, dierovanie  
a väzba brožúr GBC

Modul rozhrania a GBC® 
AdvancedPunch™*

Pásková viazačka Xerox®

•	  Viaže brožúry s až 125 
hárkami gramáže 75 g/m2

•	  Jedna pásková náplň vystačí 
na 425 11-palcových (28 
cm) väzieb

Modul rozhrania  
a veľkokapacitný výstupný 
zásobník

•	  Stohovanie 5 000 hárkov 
s odsadzovaním

Zariadenie na tvorbu brožúr Plockmatic Pro30™ 
s RCBT

•	  K dispozícii niekoľko voliteľných funkcií vrátane 
rovnania chrbta, podávania dosiek, orezania 
čelnej hrany a orezania spadávky

Rezačka Xerox® SquareFold

•	  K dispozícii s finišerom so 
zariadením na tvorbu brožúr, 
rovnanie chrbta brožúr až 
s 25 hárkami (100 stranami) 
pre orezanie čelnej hrany 
medzi 2 - 20 mm

Voliteľné finišery

Pokročilé voliteľné finišery*

* Iba konfigurácie D110 a D125.



Výber z kontrolérov 
rozširuje vaše možnosti 
Štandardný integrovaný 
kontrolér pre kopírovanie/tlač 
Získate jednoduché workflow s jednoducho 
ovládateľnou dotykovou obrazovkou, 
integráciu s kontrolérom FreeFlow®, 
vynikajúce funkcie a malé rozmery: 

•	 Špičkové skenovanie. Vytvárajte 
prehľadávateľné textové súbory na 
zariadení na jednoduché opätovné získanie 
– technológia kompresie znižuje zaťaženie 
siete a zrýchľuje prenos. 

•	 Vzdialená správa zariadenia. Integrovaný 
webový server CentreWare® IS automatizuje 
inštaláciu, riešenie problémov, nastavenie 
funkcií i upgradovanie. 

•	 Viac setov kópií s oddeľovačmi.  
Vytvárajte niekoľko skompletovaných alebo 
neskompletovaných setov oddelených 
prekladovými hárkami pre efektívnu 
distribúciu. 

•	 Zabezpečenie. Rozsiahle množstvo 
zabezpečovacích funkcií v jedinom 
kompaktnom zariadení, vrátane 
zabezpečenej tlače, možností šifrovania/
prepisovania dát a voliteľných 
vyťahovateľných pevných diskov. 

•	 Režimy kopírovania a uloženia/kopí-
rovania a odstránenia. Vyberte možnosť 
„copy and save” na dotykovej obrazovke 
a pri kopírovaní sa obrazy a nastavenie 
dokumentov budú ukladať do mailboxu/
priečinka na internom kontroléri. 

•	 Náhľad miniatúr. Prezrite si miniatúru 
kópie/naskenovaného dokumentu priamo 
na dotykovej obrazovke. 

•	 Číslovanie poradovými číslami. 
Integrované číslovanie poradovými 
číslami generuje kópie s alfanumerickými 
popisovačmi na každej stránke. 

•	 Extensible Interface Platform® (EIP). 
EIP je softvérová platforma, ktorá 
umožňuje jednoduchý prístup k riešeniam 
pre zvyšovanie produktivity priamo na 
dotykovej obrazovke kopírky/tlačiarne. Viac 
o mnohých ponúkaných riešeniach zistíte 
na stránke www.xerox.com/software-
solutions. 

Voliteľný kontrolér Xerox® 
FreeFlow® 
Získate bezkonkurenčný výkon a koordináciu 
na kompletnej ponuke našich čiernobielych/
farebných zariadeniach a zariadeniach pre 
tlač zvýrazňujúcich farbou spolu so špičkovou 
funkčnou výbavou: 

•	 Rýchlosť spracovania a kapacita. 
Súčasný príjem, ripovanie a tlač niekoľkých 
úloh naraz alebo jedna dlhá streamovaná 
úloha. 

•	 Odosielanie úloh odkiaľkoľvek. 
Napríklad z desktopových aplikácií, 
hostiteľského pripojenia TCP/IP, webu, 
diskov CD-ROM, prenosných zariadení  
s rozhraním USB a súčastí voliteľnej sady 
FreeFlow Suite. 

•	 Škálovateľnosť. Začnete produkčným 
výkonom a známym workflow za skvelú 
cenu; pridávate iba tie licencie funkcií, 
ktoré potrebujete pre splnenie požiadaviek 
vašich aplikácií. 

•	 Automatické štítkovanie úloh (Job 
Ticketing) a prispôsobená workflow 
úloh. Fronty a priečinky hotfolder vám 
umožňujú zjednodušiť workflow s minimom 
zásahov obsluhy. 

•	 Tlačte čo chcete, kedy chcete a kde 
chcete. Natívne prijímanie väčšiny prúdov 
transakčných dát, vrátane IPDS, LCDS  
a VIPP. 

•	 Vynikajúca tlač fotografií v poltónoch. 
Vylepšená schopnosť reprodukovať 
fotografie v polotónoch vám umožňuje 
vytvárať špičkové marketingové materiály 
s vynikajúcimi čiernobielymi obrázkami. 

•	 Rýchlo pridávajte stránky s výnimkami. 
Ušetrite čas a zvýšte produktivitu 
špecifikovaním niekoľkých rozsahov stránok 
pre konkrétnu výnimku – nie je nutnosť 
vytvárať samostatné výnimky pre každý 
rozsah stránok. 

•	 Silné zabezpečenie. Poskytované 
prostredníctvom platformy UNIX 
a flexibilného riadenia pre definovanie 
nastavenia pre užívateľa a skupiny. 

Voliteľný kontrolér Xerox® EX, 
powered by Fiery®* 
Získajte vynikajúcu produktivitu s workflow 
Fiery, keď je potrebné splniť náročné termíny 
dodania, ponúknuť flexibilnú prípravu  
a kvalitný výstup: 

•	 Rýchlosť a produktivita. Pokročilá 
technológia hardvéru a jadra optimalizuje 
priepustnosť tak, aby kopírka/tlačiareň 
pracovala pri maximálnej rýchlosti. 

•	 Známe užívateľské rozhranie Fiery. 
Intuitívne rozhranie pracovnej stanice 
Fiery® Command WorkStation® robí zo 
zložitých úloh jednoduché, bez ohľadu na 
skúsenosti obsluhy, pričom sa flexibilný 
softvér prispôsobí akémukoľvek prostrediu. 

•	 Spravujte jednu alebo všetky tlačiarne 
vybavené kontrolérom Fiery v celom 
vašom podniku. Centralizujte správu úloh. 
Pripojte sa ku všetkým farebným  
i čiernobielym kontrolérom Fiery v sieti. 

•	 Vylepšená produktivita. Pokročilé 
možnosti správy fronty obmedzujú zasý-
tenie tlačiarne a minimalizujú odstávky. 

•	 Podpora FreeFlow, automatické 
odosielanie úloh. Znížte náklady na 
transakcie a skráťte dobu nastavenia úlohy 
pre užívateľa počítačov PC i Macintosh. 

•	 Možnosti variabilných informácií 
s otvorenými, škálovateľnými nástrojmi 
pre riadenie workflow, od základných 
po pokročilé, s podporou technológií 
FreeForm™, PPML, PDF/ VT, VI Compose, 
a funkcií špeciálnej tlače, ako značky 
MicroText a Correlation. 

•	 Voliteľný nástroj Fiery SeeQuence 
Impose. Pokročilé funkcie sadzby vo 
vizuálnom rozhraní. 

•	 Voliteľný nástroj Fiery SeeQuence 
Compose. Vizuálne založená príprava 
úlohy, činnosti rozvrhnutia a zostavovania. 

•	 Voliteľný Fiery ImageViewer** pro 
čiernobielu tlač. Funkcie náhľadu úloh 
pripravených na tlač a nástroje pre 
nastavenie čiernej znižujú množstvo 
odpadu a minimalizujú chyby. 

Integrovaný kopírovací/tlačový server Kontrolér Xerox® FreeFlow Kontrolér Xerox® EX, powered by Fiery

* Kontrolér Xerox® EX, powered by Fiery bude pre zariadenie Xerox® D95 k dispozícii po uvedení na trh  ** Fiery ImageViewer bude k dispozícii po uvedení na trh



Správne aplikácie pre vaše prostredie 

Zariadenie D95/D110/D125 vám umožní 
zvládnuť viac práce. Vyvíjajte inovatívne 
aplikácie dnes i v budúcnosti. 

Vzdelávací sektor 
Aplikácie ako študijné plány učiteľov, 
pracovné zošity, adresáre študentov, študijné 
materiály a ročenky. 

•	 Učitelia i iní užívatelia môžu vytvárať 
niekoľko skompletovaných alebo neskom-
pletovaných setov s prekladovými hárkami 
pre materiály na rozdanie v triede; sety 
možno dokončiť dierovaním alebo zošitím. 

•	 Plochá väzba umožňuje otočenie stránky 
o 360 stupňov. 

•	 Vysoká rýchlosť kopírovania a veľká 
kapacita médií poskytuje učiteľom  
a asistentom viac času v triede. 

•	 Vytvárajte korešpondenciu pripravenú 
na vloženie do obálky pomocou zariadenia 
pre sklad v tvare C a Z. 

•	 Dosiahnite lepšiu, účinnejšiu komunikáciu 
vďaka farebnému skenovaniu a skenovaniu 
do e-mailu. 

•	 Vytvárajte lacné pamätné knihy a vkladajte 
farebné stránky podľa potreby. 

Právne služby, poisťovníctvo 
a zdravotníctvo 
Aplikácie ako evidencia, šetrenia a spisy, 
rozvrhy a spravodajcovia. 

•	 Integrované číslovanie poradovými 
číslami umožňuje generovať kópie 
s prispôsobenými 16 miestnymi 
alfanumerickými popisovačmi na každej 
stránke. 

•	 Funkcia prispôsobenia veľkosti stránky 
umožňuje kopírovanie na celú stránku. 

•	 Dosiahnite trvalo vysokú produktivitu 
s vysokou rýchlosťou. 

•	 Zvýšte produktivitu pri práci so softvérom 
pre spracovanie dokumentov, archiváciu 
a číslovanie. 

•	 Flexibilné dokončovacie spracovanie 
inline umožňuje jednoducho vytvárať 
profesionálne zviazané dokumenty priamo 
vo vašej organizácii. 

•	 Komunikujte rýchlejšie a efektívnejšie 
vďaka skenovaniu do e-mailu. 

•	 Vytvárajte kancelárske publikácie 
i dokumenty s transakčnou tlačou. 

Rýchle, koncesné alebo 
vnútropodnikové tlačiarne 
Aplikácie ako zložité úlohy, príručky, 
reklamné materiály, kalendáre, katalógy, 
spravodajcovia a formuláre. 

•	 Vytvárajte výstup s vysokou kvalitou, ktorú 
vaši zákazníci požadujú. 

•	Dodržíte i veľmi krátke termíny dodania. 

•	 Ponúknite viac aplikácií a služieb 
(voliteľná súprava na podporu farebného 
skenovania), vrátane profesionálne 
viazaných plochých dokumentov  
a úhľadných brožúr s rovným chrbtom. 

•	 Ponúknite personalizáciu prostredníctvom 
voliteľného softvéru „one-to-one”. 

•	 Podporuje natierané médiá/médiá s veľmi 
vysokou gramážou. 

Servisné výpočtové strediská 
alebo dátové centrá 
Aplikácie ako výpisy, účty a rozvrhy. 

•	Vytvárajte knihy a príručky viazané páskou. 

•	 Voliteľný kontrolér FreeFlow® poskytuje 
podporu natívneho transakčného 
(IPDS/LCDS) publikovania a tlač prúdu 
personalizovaných dát. 

•	 Vysoká spoľahlivosť zaručuje splnenie 
krátkych termínov. 

•	 Vytvárajte hodnotné aplikácie s vysokým 
dopadom na mieste s použitím vkladania 
farebných hárkov, personalizácie a inline 
dokončovacieho spracovania. 

Kancelária 
Aplikácie ako spravodajcovia, materiály na 
rozdanie, prezentácie, správy  
a korešpondencia. 

•	 Jednoduchá obsluha zaručuje, že 
kopírovanie, skenovanie a tlač sú činnosti 
vykonávané bez akéhokoľvek stresu. 

•	 Rozšíriteľná kapacita médií, viac miest 
výberu a voliteľné inline dierovanie, 
zošívanie, skladanie a tvorba brožúr znižujú 
množstvo manuálnej práce a zaručujú 
konzistentné výsledky. 

•	 Viazačka GBC® eBinder 200™ vám 
umožňuje vykonávať pri prevádzke zmeny 
prezentácií a správ a rýchlo vytvárať 
viazané dokumenty. 

•	 Zabezpečovacia funkcia chráni vaše dáta; 
kópie, naskenované a tlačové dáta je 
možné šifrovať alebo prepisovať, aby boli 
dodržané firemné štandardy zabezpečenia. 

Kompletovanie Rozraďovače Brožúra 
vytvorená 
rezačkou 
SquareFold

Dvojitý sklad, sklad 
 v tvare C, sklad v tvare Z

Dierovacia raznica Vkladanie farebných hárkov,  
zošívanie a skladanie technických 
výkresov v tvare Z



Technické údaje pre kopírku/tlačiareň Xerox® D95/D110/D125

Tlačové jednotky 
•	 Čiernobiela xerografická jednotka 
•	 Rýchlosti tlače 

 – 95/110/125 str./min. – 8,5” × 11” (A4) 
 – 56/69/78 str./min. – 8,5” × 14” (B4) 
 – 50/55/62 str./min. – 11” × 17” (A3) 
 – 34/34/34 str./min. – 12” × 18” (SRA3) 

•	 Výstup prvej kópie: 3 sekundy 
•	 Jednostranná alebo obojstranná tlač 
•	  Rozlíšenie ripovania až 1200 × 1200 dpi  

a až 2400 × 2400 s poltónovým rastrom  
106 lpi (východiskové) alebo 150 lpi (režim 
vysokej kvality) 

•	 Sútlač prednej a zadnej strany +/- 0,7 mm 
•	  Podpora automatického zisťovania stavov 

počítadiel (ak je k dispozícii) 
•	  Tlač z/uloženie na zariadenie s rozhraním USB 

(voliteľne) 

Ukladanie dokumentov 
•	  80 GB alebo väčší pevný disk s 14,6 GB miesta 

pre ukladanie dokumentov 

Skener/podávač predlôh 
•	 Skener s dvomi hlavami 

 –  skenovanie rýchlosťou 200 obrazov za minútu, 
jednostranne/obojstranne 

•	  Optické rozlíšenie skenovania 600 × 600 dpi  
v 8 bitových odtieňoch sivej (256 odtieňov) 

•	  Skenovanie do štandardných formátov PDF, 
JPEG, TIFF alebo viacstránkového TIFF; 
podporuje LDAP 

•	  Skenovanie do e-mailu s oznámením o doručení 
•	 Skenovanie na sieťový súborový server 
•	  Automatický duplexný podávač predlôh 

s kapacitou 250 hárkov 
•	  Podporované formáty: A5 až A3
•	 Podporované gramáže: 

 –  Jednostranne alebo obojstranne:  
52 až 200 g/m2

•	  Voliteľný set pre skenovanie do formátu PDF 

Podpora médií 
Gramáže a kapacity médií: 
•	 Zásobník 1*: 1 100 hárkov (8,5” × 11” / A4) 
•	 Zásobník 2*: 1 600 hárkov (8,5” × 11” / A4) 
•	  Zásobníky 3-4*: Každý po 550 hárkoch –  

140 mm × 182 mm (A5) až 330 mm × 488 mm 
(SRA3) 

•	  Zásobník 5 (manuálny podávač): 250 hárkov 
– 102 mm × 152 mm až 330 mm × 488 mm;  
52 g/m2 až 253 g/m2

•	  Voliteľný veľkokapacitný podávač: 
2 zásobníky, každý na 2 000 hárkov –  
8,5” × 11” (A4); 52 g/m2 až 216 g/m2

•	  Voliteľné veľkokapacitné podávače 
pre veľké formáty: Podávače s 1 alebo 2 
zásobníkmi; 2 000 hárkov v každom zásobníku – 
B5 až SRA3; 64 g/m2 až 253 g/m2

•	  Natierané médiá: Schválené natierané médiá 
Xerox® sú uvedené v Dokumente s predpokladmi 
zákazníkov 

Štandardný finišer 
•	  Zošívanie vo viacerých pozíciách: jednoduché 

alebo dvojité zošitie 100 hárkov s variabilnou 
dĺžkou 

•	  Dierovanie 2 a 3 otvorov (Severná Amerika), 
dierovanie 2 a 4 otvorov (Európa a Južná 
Amerika); švédske dierovanie 4 otvorov 

•	  Kapacita výstupného zásobníka: 3 000 hárkov  
(80 g/m2); 

•	 Horný zásobník: 500 hárkov (80 g/m2) 
•	  Vkladač s kapacitou 200 hárkov pre predtlačené 

médiá a médiá s tlačou na spadávku 

Finišer so zariadením na tvorbu brožúr 
Zahŕňa funkcie štandardného finišera 
s výstupným zásobníkom s kapacitou 
2 000 hárkov a navyše: 
•	  Automaticky vytvára brožúry až s 25 hárkami 

(100 potlačených strán s väzbou V1) – 
(A4, B4, A3, SRA3) 

Rezačka Xerox® SquareFold® 
•	  Väzba s plochým chrbtom až s 25 hárkami 

(100 stranami) 
•	  Orezanie čelnej hrany v rozmedzí 2 až 20 mm  

v krokoch po 0,1 mm 
•	  64 až 300 g/m2 (matné), 106 až 300 g/m2 

(natierané) 
•	  Akceptuje formáty médií: 216 mm × 279 mm až 

330 mm × 457 mm 
•	  K dispozícii iba s finišerom so zariadením na 

tvorbu brožúr 

Voliteľný veľkokapacitný výstupný 
zásobník s vozíkom** 
•	  Stohovací výstupný zásobník na 5 000 hárkov 

s odsadzovaním; B5 LEF až SRA3
•	  Horný zásobník s kapacitou 500 hárkov a zahŕňa 

jeden vozík; k dispozícii sú ďalšie vozíky 

Voliteľné skladacie zariadenie 
•	 Sklad v tvare C a Z formátu 8,5” × 11” (A4) 
•	  Tlač na vnútornú alebo vonkajšiu stranu 

zloženého papiera 
•	  Skladá formát 11” × 17” (A3) v tvare Z pre 

vloženie do setov dokumentov formátu Letter 
(A4) (skladanie technických výkresov v tvare Z) 

•	  K dispozícii so štandardným finišerom, finišerom 
so zariadením na tvorbu brožúr a štandardným 
finišerom Plus 

Dierovačka GBC® AdvancedPunch™** 
•	  Podporované médium: 8,5” × 11” (A4), 

podávanie dlhšou hranou vpred (iba 11”  
(297 mm) hrana) 

•	  75 g/m2 až 216 g/m2

•	  K dispozícii niekoľko zákazníkom vymeniteľných 
razníc 

Ďalšie riešenia dokončovacieho 
spracovania DFA 
Štandardný finišer Plus 
•	  Kapacita výstupného zásobníka 2 000 hárkov 

(80 g/m2) 
•	  Rovnaké funkcie ako štandardný finišer 

s integrovanou architektúrou DFA potrebnou pre 
podporu širokej škály voliteľných inline finišerov 
iných výrobcov, vrátane nasledujúcich: 

GBC eBinder 200™** 
•	  Stohovanie, dierovanie a viazanie plochých 

brožúr formátu 8,5” × 11” (A4) 
•	  Samonastavovacie viazacie prvky (univerzálna 

veľkosť) dostupné v čiernej, námorníckej modrej, 
bielej a matnej/čírej 

Pásková viazačka Xerox®** 
•	 Viaže 10 – 125 hárkov gramáže 75 g/m2

•	  Jedna pásková náplň vystačí na 425 ks  
28 cm väzieb 

Zariadenie na tvorbu brožúr 
Plockmatic Pro30™ s RCT** 
•	  Zošívanie väzbou V1 a skladanie od 2 do 30 

hárkov, vytvárajúce až 120 stránkovú (80 g/m2) 
brožúru alebo iba preloženie jedného hárka 

Zabezpečenie dát 
•	  Štandardná zabezpečená tlač, overovanie 

pomocou LDAP/ Kerberos/SMB/CAC, heslom 
chránené súbory PDF, šifrovanie FIPS 140-2, 
šifrovanie e-mailu S/MIME, IPsec, 802.1X, 
SNMP v3.0, Email over SSL, prepisovanie obrazu 
(3× alebo 1×, okamžité, plánované alebo na 
požiadanie), šifrovanie dát na pevnom disku, 
Audit Log, voliteľne CAC, Secure Access Unified 
ID System® 

•	 Pripravené pre IPv6 
•	 256 bitové šifrovanie 
•	 Certifikácia všeobecných kritérií (prebieha) 

Požiadavky na napájanie*** 
•	 Tlačová jednotka: 

 – 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 A 
 –  KVA zaťaženie: Max. spotreba energie:  
2,8 – 3,1 KVA 

 –  Certifikácia orgánov Energy Star®, CSA,  
Európa: CE, NEMKO, zhoda s normou WEEE 

•	 Voliteľné podávače/finišery: 
 –  Každý modul vyžaduje napájanie  
100 – 240 VAC, 60/50 Hz 

Kontroléry 
Štandardný integrovaný kontrolér pre 
kopírovanie/tlač 
Špecifikácie hardvéru 
•	 80 GB pevný disk, 2 GB RAM 
•	 10,4” farebný dotykový displej 
•	 Eternetové rozhranie (10 MBTX/s a 100 MBTX/s) 
Voliteľný kontrolér Xerox® FreeFlow® 
Voliteľný kontrolér Xerox® EX, powered by Fiery® 

Podrobnosti ohľadne možností a špecifikácií tlačových 
serverov nájdete na stránkach www.xerox.sk. 

Ďalšie informácie získate na stránkach www.xerox.sk alebo sa obráťte na miestneho autorizovaného 
predajcu spoločnosti Xerox®. 
©2012 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. XEROX®, XEROX and Design® a FreeFlow® sú ochranné známky spoločnosti  
Xerox Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. 2/12 610P730333                                                                                  XD1BR-01UA 

*Kapacita pri použití médií s gramážou 52 g/m2 až 216 g/m2 

**K dispozícii iba pre konfigurácie D110 a D125 

***Podrobnosti pre inštaláciu nájdete v Príručke pre plánovanie inštalácie


