
Kopírka/tiskárna
Xerox® D95/D110/D125 
Výkon pro více tisku  
za méně peněz; 
nadchněte vaše zákazníky. 

Xerox® D95 / D110 / D125 
Kopírka/tiskárna 

Autorizovaný partner



Kopírka/tiskárna Xerox® D95/D110/D125 
poskytuje řadu nejinovativnějších funkcí v 
odvětví, díky flexibilitě výběru rychlosti tisku, 
volitelných kontrolerů a možností podávání 
médií a dokončovacího zpracování, které jsou 
pro vaši společnosti či organizaci nejvhodnější: 

•	 Vysoké rychlosti tisku až 95, 110 nebo 
125 stran za minutu. 

•	 Výkonné kopírování/skenování rychlostí až 200 
obrazů za minutu. Navíc jednoprůchodové 
barevné skenování zachová vzhled vašich 
předloh při uložení do počítače, na síť nebo 
jiné umístění. 

•	 Špičkový integrovaný kontroler je standardní 
součástí zařízení. Navíc zařízení D95/D110/
D125* rovněž nabízí výběr ze dvou výkonných 
kontrolerů navržených tak, aby splnily vaše 
individuální potřeby. 

•	 Osvědčená spolehlivost a nejlepší podpora 
v odvětví. Můžete se spolehnout, že zařízení 
D95/D110/D125 bude poskytovat dlouhou 
životnost při špičkovém výkonu. 

•	 Bezkonkurenčně snadná obsluha. 

•	 Špičková kvalita tisku s vynikajícím soutiskem. 

•	 Výkonná sada volitelných inline finišerů 
rozšiřuje možnosti vašich aplikací. 

•	 Několik volitelných podavačů a zařízení pro 
zpracování médií zvýší vaši produktivitu a vaši 
schopnost dodat výstup orientovaný na 
výsledky. 

Tiskněte rychleji. Tiskněte levněji. 
Ohromte své zákazníky.  

Pro prostředí s intenzivním tiskem, jako tiskárny s přímou platbou za tisk 
a centralizovaná reprografická oddělení a pro vzdělávací sektor, zdravotnictví 
a mnoho jiných odvětví jsme vyvinuli černobílou kopírku/tiskárnu Xerox®  
D95/D110/D125, která vyniká v tom, na čem nejvíc záleží: zvyšování produktivity, 
snižování nákladů a překročení náročných požadavků vašich zákazníků. Můžete se 
spolehnout na špičkový výkon, uznávanou spolehlivost a jednoduchost obsluhy. 
Společnost Xerox nabízí nejmodernější možnosti dokončovacího zpracování 
a integrovaná řešení pro optimalizace workflow. 
Zařízení Xerox® D95/D110/D125 vám pomůže podpořit růst vaší společnosti, 
protože vy se můžete zaměřit na to, co děláte nejlépe: na odvádění dobré práce. 
Pomůžeme vám ji provést rychleji a snáze.

Exkluzivní technologie EA toneru 
společnosti Xerox hraje nedílnou roli 
v poskytování špičkové kvality tisku na 
kopírce/tiskárně D95/ D110/D125: 

•	 Emulsion Aggregation (EA) toner je 
chemicky pěstovaný, takže obsahuje 
nejmenší, rovnoměrně tvarované 
částečky, které tisknou linie ostré 
jako břitva. 

•	 Dosáhnete nejvyšší úrovně detailů,
s nejostřejším textem, polotóny 
a hlubokými, jednolitými černými 
plochami. 

•	 Vyšší výtěžnost toneru vám umožní 
tisknout déle s menším množstvím 
zásahů obsluhy. 

•	 Delší životnost fotorezistoru a nižší 
spotřeba toneru na stránku zvyšují 
přínos kopírky/tiskárny D95/D110/ 
D125 k ochraně životního prostředí. 

Inovativní produkční řešení 
zajišťující ekologičtější současnost 
i budoucnost. 

Další informace o našem závazku ochrany 
životního prostředí najdete na stránkách 
www.xerox.com/environment

* Kontroler Xerox® EX, powered by Fiery bude pro zařízení Xerox® D95 k dispozici po uvedení na trh



Rychlost a produktivita 
Čas jsou peníze a kopírka/tiskárna D95/D110/
D125 vám pomůže ušetřit obojí. 

•	 Vysokorychlostní tiskové jednotky poskytují 
výstup rychlostí až 95, 110 nebo 125 stran za 
minutu. 

•	 Rychlý, jednoprůchodový barevný dvojhlavý 
skener – což znamená, že každá předloha je 
naskenována pouze jednou – skenuje rychlostí 
až 200 obrazů za minutu. 

•	 Souběžné skenování/přijímání, ripování 
a zpracování tisku poskytují maximální 
propustnost. 

•	 Automatický podavač předloh s kapacitou 
250 listů zaručuje, že i ty největší, složité 
úlohy budou zpracovány s optimální rychlostí 
a efektivitou. 

•	 Funkce Build Job umožňuje snadné 
programování různých typů stránek 
v dokumentu bez nutnosti ručního 
kompletování bez ohledu na složitost úlohy. 

•	 Převeďte papírové stránky na soubory 
TIFF, JPEG a PDF, které můžete uchovávat 
ve složkách pro rychlé opětovné vytištění 
nebo přímé odeslání na server FTP nebo na 
e-mailový rozesílací seznam. 

•	 Standardní barevné skenování umožňuje 
plnobarevnou komunikaci e-mailem nebo 
digitální distribuci souborů (JPEG, TIFF, PDF) 
pro rychlou, levnou spolupráci. 

Kvalita tisku 
Pokud se živíte tiskem, nepřekonatelná kvalita 
tisku na kopírce/tiskárně D95/D110/ D125 vám 
hodně pomůže získat si věrné zákazníky. 

•	 Rozlišení tisku 2400 × 2400 dpi poskytuje 
konzistentní, kvalitní reprodukci textu, 
jednolitých ploch, fotografií a grafiky, 
s výjimečným soutiskem, a nabízí tak 
propracované, profesionální výsledky. 

•	 Barevné skenování s rozlišením 600 x 600 dpi 
s 8bitovými odstíny šedi (256 odstínů) vytváří 
kopie, které se skutečně shodují s předlohou. 

Snadná obsluha 
Díky minimální výukové křivce začne kopírka/
tiskárna D95/D110/ D125 rychle poskytovat 
výjimečnou návratnost investice. 

•	 Díky velké, barevné dotykové obrazovce 
umožňuje ovládací panel jednoduché 
programování sofistikovaných  úloh, 
s intuitivně rozmístěnými tlačítky a vzhledem, 
kterým disponují i vaše ostatní zařízení Xerox®, 
takže si na ovládání rychle zvyknete. 

•	 Funkce doplňování za provozu, vyprazdňování 
za provozu a výměna za provozu umožňují 
vkládání papíru nebo vyjímání hotových 
dokumentů během práce kopírky/tiskárny. 
To zaručuje nepřetržitý provoz a vyšší 
produktivitu. 

•	 Díky několika volitelným cílům mohou 
uživatelé rychle skenovat a ukládat nebo 
skenovat a odesílat dokumenty v jednom 
snadném kroku. Inovativní funkce Job Flow 
Sheets umožňuje automatické odesílání úloh 
e-mailem nebo jejich distribuci na určená 
místa. 

•	 Tisk z jakéhokoli standardního zařízení 
s rozhraním USB* nebo skenování na ně 
umožňuje pohodlnou práci přímo na zařízení. 

•	 Kopírka/tiskárna akceptuje kdykoli jakýkoli 
datový proud, včetně formátů Adobe® 
PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® 
a PPML. 

•	 Díky malým rozměrům můžete zařízení 
pohodlně umístit kamkoli do blízkosti 
uživatelů, kde zabere méně cenného prostoru 
ve vaší kanceláři. 

Podpořte růst vaší společnosti  
výkonem a spolehlivostí 

Spolehlivost 
Ve společnosti Xerox usilujeme 
o to, abychom vaší společnosti 
nebo instituci pomohli produkovat 
rychleji a levněji vynikající tiskový 
výstup. Produktivita a celkové úspory 
však neznamenají nic, pokud se 
nemůžete spolehnout také na trvalou 
spolehlivost. Proto byla každá součást 
kopírky/tiskárny D95/D110/D125 
vyrobena s ohledem na maximální 
životnost a provoz bez odstávek. 

Servis Xerox®: Veškerá podpora, 
kterou potřebujete. 

Spolehněte se na náš servis světové 
třídy, který vás podpoří mnoha 
způsoby: 

•	 nepřetržitá podpora 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu zaručuje, že naši 
servisní odborníci budou k dispozici, 
aby vám pomohli, bez ohledu na to, 
kdy je budete potřebovat. 

•	 Umožňujeme vám snadno osobně 
provádět pravidelnou údržbu 
a ladění výkonu a maximalizovat 
provoz bez odstávek díky programu 
Xerox® Productivity Plus Integrated
Maintenance Program. 

•	 Automatické zjišťování stavů 
počítadel zaručuje přesné účtování 
(pokud je k dispozici).

Kopírka/tiskárna D95/D110/D125, navržená pro velmi vytížená prostředí všech 
druhů – od komerčních a maloobchodních tiskáren po právní kanceláře a vzdělávací 
instituce. Kopírka/tiskárna D95/D110/D125 vynikne všude, kde hrají klíčovou roli při 
zlepšování efektivity a snižování nákladů rychlost, kvalita tisku a snadná obsluha.

* Volitelně



Ohromte své zákazníky  
a získejte více zakázek
Vytvářejte pomocí kopírky/tiskárny D95/D110/
D125 aplikace pro specifické obchodní potřeby 
nebo cílené na rozmanitou škálu odvětví. 
Její silná podpora médií, možnosti podávání 
a dokončovacího zpracování vám poskytují 
flexibilitu pro výrobu dynamických hotových 
produktů – v okamžiku, kdy je potřebujete 
– které splní vaše interní požadavky, ohromí 
vaše zákazníky a přinesou vám nové obchodní 
příležitosti a zisky. 

Navíc si můžete vybrat ze široké škály médií 
s různými gramážemi a formáty, včetně 
schválených natíraných médií. 

Stěžejní vlastnosti v oblasti podávání 
a podpory médií 
•	 Zvyšte produktivitu pomocí nepřerušovaného 

dlouhého provozu přidáním volitelného 
velkokapacitního podavače pro formát Letter 
nebo výběrem velkokapacitního podavače 
pro velké formáty s jedním nebo dvěma 
zásobníky* pro podporu standardních, 
velkoformátových nebo uživatelských médií. 

•	 Upoutejte pozornost a maximalizujte dopad 
vašich hodnotných dokumentů přidáním 
barevných desek nebo vložených listů (až 200 
listů) prostřednictvím standardního vkladače. 

•	 Použijte manuální podavač a tiskněte na další 
formáty a gramáže (až 250 listů). 

Rozšiřte své možnosti pomocí volitelných 
inline finišerů pro kopírku/tiskárnu D95/
D110/D125: 
•	 Kompletování vám pomůže rychle organizovat 

úlohy. 

•	Sešívání s variabilní délkou (až 100 listů)

•	 24 možností sešití vytváří sešité sady špičkové 
kvality. 

•	Děrování – 2/3 – šetří čas a náklady. 

•	 Modul rozhraní slouží jako „komunikační uzel”, 
kdykoli potřebujete ke kopírce/tiskárně připojit 
více než jeden finišer. Umožňují klíčové funkce, 
jako chlazení médií, rovnání a komunikace 
s finišerem. 

•	 Děrovačka GBC® AdvancedPunch™* nabízí 
širokou škálu stylů děrování, takže můžete 
interně vytvářet dokumenty připravené pro 
profesionální vazbu. Jednoduše spojuje tisk, 
kompletování a děrování, a šetří tak čas, 
maximalizuje produktivitu a snižuje náklady. 

•	 Velkokapacitní výstupní zásobník* úhledně 
stohuje až 5 000 listů formátu Letter. Součástí 
je odnímatelný vozík pro snadný transport 
a vyprazdňování. Poradí si i s těmi největšími 
zakázkami. 

•	 Dvojitý sklad, sklad ve tvaru C a Z a skládání 
technických výkresů ve tvaru Z (složení na 
formát Tabloid pro vložení do sad dokumentů 
formátu Letter) šetří čas a zvyšuje vaši 
produktivitu. 

•	 Volitelné dokončovací zpracování brožur je 
ideální pro velké brožury a kalendáře
– až 25 listů (100 vložených stran): 

 –  Finišer se zařízením na tvorbu brožur 
poskytuje vynikající podporu schválených 
natíraných médií. Nabízí možnosti vazby V1 
a dvojitého skladu. 

•	 Řezačka SquareFold® skládá desky a provádí 
ořez čelní hrany pro dosažení profesionálního 
vzhledu. Regulujte ořez a typ složení 
a vytvářejte brožury s rovným hřbetem, které 
lze plně otevřít a umožňují tak snadnou 
manipulaci, stohování a skladování. 

•	 Zařízení na tvorbu brožur Plockmatic Pro30™* 
vám umožňuje složit jeden list nebo vyrobit 
vazbu V1 a složit od 2 do 30 listů. Výsledkem 
je až 120 stránková (75 g/m2) brožura. 

•	 Rozšiřte vaše možnosti výroby brožur 
přidáním řezačky SquareFold® a podavače 
desek (k dispozici pouze pro konfigurace se 
standardním finišerem Plus). 

•	 Pásková vazačka Xerox®* váže brožury 
s až 125 listy gramáže 75 g/m2. Vytvářejte 
dokumenty s profesionálním vzhledem, které 
umožňují dosáhnout vynikajících výsledků, 
prodejní nabídky, výroční zprávy, školicí nebo 
jiné materiály, které publikuje vaše firma či 
organizace. 

•	 Vytvářejte tištěné a vázané dokumenty 
stisknutím tlačítka díky vazačce GBC® 
eBinder  200*. Toto automatizované řešení 
umožňuje tvorbu stylově svázaných knih 
s plochým hřbetem a s plným otočením stránky.
Vazačka eBinder 200 podporuje děrování 
a vazbu široké škály médií, včetně desek 
a rozřazovačů s gramáží až 216 g/m2. Malé 
rozměry ze zařízení rovněž činí řešení, které se 
snadno vejde kamkoliv. 

Papíry a speciální média Xerox® 
See the difference quality makes™ 

Naše papíry a speciální média optimalizované 
pro digitální tisk jsou konkrétně vyrobeny ve 
shodě s kopírkou/tiskárnou Xerox® D95/D110/
D125 a poskytují vám špičkovou produktivitu, 
spolehlivost a flexibilitu. Vyberte si ze široké škály 
papírů a speciálních médií (DocuMagnets™, 
závěsy do oken, roztahovací obrázky a mnoho 
dalších), v plné škále gramáží a formátů 
a vytvořte rozmanitou řadu tiskových aplikací 
a hotových dokumentů. Více informací získáte 
na stránkách www.xerox.cz 

Volitelné podavače

Velkokapacitní podavač se 2 zásobníky  
každý zásobník po 2 000 listech  

(celkem 4 000 listů): formát Letter

Velkokapacitní podavač pro velké 
formáty; 2 000 listů: až 330 x 488 mm

Velkokapacitní podavač  
pro velké formáty se 2 zásobníky*  
Každý zásobník po 2 000 listech  

(celkem 4 000 listů):  
až 330 x 488 mm

* Pouze konfigurace D110 a D125



Flexibilita pro každé prostředí 

Volitelné finišery

Standardní finišer s volitelným 
skládáním ve tvaru C/Z 

•	  Děrování 2/3 otvorů, stohování 
3 000 listů, vkládání 200 listů, 
jednoduché nebo dvojité 
sešívání 100 listů s variabilní 
délkou

Finišer se zařízením na tvorbu 
brožur s volitelným skládáním ve 
tvaru C/Z 

•	  Všechny funkce standardního 
finišeru a navíc stohovací 
výstupní zásobník s kapacitou 
2 000 listů, tvorba brožur 
s až 25 listy (100 stranami)

Modul rozhraní a GBC® 
AdvancedPunch™*

Modul rozhraní a velkokapacitní 
výstupní zásobník

•	  Stohování 5 000 listů 
s odsazováním

Řezačka Xerox® SquareFold

•	  K dispozici s finišerem se 
zařízením na tvorbu brožur, 
rovnání hřbetu brožur až 
s 25 listy (100 stranami) pro 
ořez čelní hrany mezi 2-20 mm

Pokročilé volitelné finišery*

Standardní finišer Plus

•	  Zahrnuje funkce standardního 
finišeru s volitelným 
skládáním ve tvaru C/Z a navíc 
architektura DFA (Document 
Finishing Architecture) 
potřebná pro podporu dalších 
volitelných finišerů

GBC® eBinder 200™

•	  Stohování, děrování a vazba 
brožur GBC

Pásková vazačka Xerox®

•	  Váže brožury s až 125 listy 
gramáže 75 g/m2

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

Zařízení na tvorbu brožur Plockmatic Pro30™ s RCBT

•	  K dispozici několik volitelných funkcí včetně rovnání hřbetu, podávání 
desek, ořezu čelní hrany a ořezu spadávky

1
Velkokapacitní podavač 
pro velké formáty se 
2 zásobníky*

2
Manuální podavač 
s kapacitou 250 listů

3
Skener s rychlostí 
200 obrazů za minutu se 
standardním barevným 
skenováním

4
Rozlišení tisku:  
až 2400 × 2400 dpi

5
Zásobník na média 
formátu Letter 
s kapacitou 1 100 listů

6
Zásobník na média 
formátu Letter 
s kapacitou 1 600 listů

7
2 zásobníky s kapacitou 
550 listů pro standardní 
a uživatelské formáty až 
330x488 mm“

8
Modul rozhraní

9
Děrovačka GBC® 
AdvancedPun

10
Velkokapacitní výstupní 
zásobník*

11
Volitelné skládací 
zařízení pro sklad ve 
tvaru C/Z skládání 
technických výkresů do 
tvaru Z

12
Standardní vkladač 
s kapacitou 200 listů

13
Finišer se zařízením 
na tvorbu brožur

Děrování

Horní zásobník 
s kapacitou 500 listů

14
Řezačka Xerox® 
SquareFold®

1 4 8 9

5

7

6

2
3

10 11 13

14

12

* Pouze konfigurace D110 a D125



Standardní integrovaný kontroler 
pro kopírování/tisk 
Získáte jednoduché workflow se snadno 
ovladatelnou dotykovou obrazovkou, integraci 
s kontrolerem FreeFlow®, vynikající funkce 
a malé rozměry: 

•  Špičkové skenování. Vytvářejte 
prohledávatelné textové soubory na 
zařízení k snadnému opětovnému získání – 
technologie komprese snižuje zatížení sítě 
a zrychluje přenos. 

•  Vzdálená správa zařízení.
Integrovaný webový server CentreWare® 
IS automatizuje instalaci, řešení problémů, 
nastavení funkcí i upgradování. 

•	 Více sad kopií s oddělovači.
Vytvářejte několik zkompletovaných nebo 
nezkompletovaných sad oddělených 
prokladovými listy pro efektivní distribuci. 

•	 Zabezpečení. Rozsáhlá sada zabezpečovacích 
funkcí v jediném kompaktním zařízení, včetně 
zabezpečeného tisku, možností šifrování/
přepisování dat a volitelných vyjímatelných 
pevných disků. 

•	 Režimy kopírování a uložení/kopírování
a odstranění. Vyberte možnost „copy 
and save“ (kopírovat a uložit) na dotykové 
obrazovce a při kopírování se obrazy 
a nastavení dokumentů budou ukládat 
do mailboxu/složky na interním kontroleru. 

•	 Náhled miniatur. Prohlédněte si miniaturu 
kopie/naskenovaného dokumentu přímo na 
dotykové obrazovce. 

•	 Číslování pořadovými čísly. Integrované 
číslování generuje kopie s alfanumerickými 
popisovači na každé stránce. 

•	 Extensible Interface Platform® (EIP). EIP je 
softwarová platforma, která umožňuje snadný 
přístup k řešením pro zvyšování produktivity 
přímo na dotykové obrazovce kopírky/tiskárny. 
Více o mnoha nabízených řešeních zjistíte na 
stránce www.xerox.com/software-solutions.

Volitelný kontroler Xerox® 
FreeFlow® 
Získáte bezkonkurenční výkon a koordinaci 
na kompletní nabídce našich černobílých/
barevných zařízení a zařízení pro tisk zvýrazňující 
barvou spolu se špičkovou funkční výbavou: 

•	 Rychlost zpracování a kapacita. Současný
příjem, ripování a tisk několika úloh najednou 
nebo jedna dlouhá streamovaná úloha. 

•	 Odesílání úloh odkudkoli. Například
z desktopových aplikací, hostitelského 
připojení TCP/IP, webu, disků CD-ROM, 
přenosných zařízení s rozhraním USB 
a součástí volitelné sady FreeFlow Suite. 

•	 Škálovatelnost. Začnete produkčním 
výkonem a známým workflow za skvělou 
cenu; přidáváte pouze ty licence funkcí, které 
potřebujete pro splnění požadavků vašich 
aplikací. 

•	 Automatické štítkování úloh (Job
Ticketing) a přizpůsobená workflow úloh. 
Fronty a složky hotfolder vám umožňují 
zjednodušit workflow s minimem zásahů 
obsluhy. 

•	 Tiskněte, co chcete, kdy chcete a kde
chcete. Nativní přijímání většiny proudů 
transakčních dat, včetně IPDS, LCDS a VIPP. 

•	 Vynikající tisk fotografií v polotónech.
Vylepšená schopnost reprodukovat fotografie 
v polotónech vám umožňuje vytvářet špičkové 
marketingové materiály s vynikajícími 
černobílými obrázky. 

•	 Rychle přidávejte stránky s výjimkami.
Ušetřete čas a zvyšte produktivitu 
specifikováním několika rozsahů stránek pro 
konkrétní výjimku – není nutnost vytvářet 
samostatné výjimky pro každý rozsah stránek. 

•	 Silné zabezpečení. Poskytované 
prostřednictvím platformy UNIX a flexibilního 
řízení pro definování nastavení pro uživatele 
a skupiny. 

Volitelný kontroler Xerox® EX, 
powered by Fiery®* 
Získejte vynikající produktivitu s workflow Fiery, 
když je zapotřebí splnit náročné termíny dodání, 
nabídnout flexibilní přípravu a kvalitní výstup: 

•	 Rychlost a produktivita. Pokročilá
technologie hardwaru a jádra optimalizuje 
propustnost tak, aby kopírka/tiskárna 
pracovala při maximální rychlosti. 

•	 Známé uživatelské rozhraní Fiery.
Intuitivní rozhraní pracovní stanice Fiery® 
Command WorkStation® činí ze složitých úloh 
jednoduché, bez ohledu na zkušenosti obsluhy, 
přičemž se flexibilní software přizpůsobí 
jakémukoli prostředí. 

•	 Spravujte jednu nebo všechny tiskárny
vybavené kontrolerem Fiery v celém
vašem podniku. Centralizujte správu úloh.
Připojte se ke všem barevným i černobílým 
kontrolerům Fiery v síti. 

•	 Vylepšená produktivita. Pokročilé možnosti 
správy fronty omezují zasycení tiskárny 
a minimalizují odstávky. 

•	 Podpora FreeFlow, automatické odesílání
úloh. Snižte náklady na transakce a zkraťte 
dobu nastavení úlohy pro uživatele počítačů 
PC i Macintosh. 

•	 Možnosti variabilních informací
s otevřenými, škálovatelnými nástroji pro 
řízení workflow, od základních po pokročilé, 
s podporou technologií FreeForm™, PPML, 
PDF/ VT, VI Compose, a funkcí speciálního 
tisku, jako značky MicroText a Correlation. 

•	 Volitelný nástroj Fiery SeeQuence Impose. 
Pokročilé funkce sazby ve vizuálním rozhraní. 

•	 Volitelný nástroj Fiery SeeQuence
Compose. Vizuálně založená příprava úlohy, 
činnosti rozvržení a sestavování. 

•	 Volitelný Fiery ImageViewer** for Black
and White. Funkce náhledu úloh připravených 
k tisku a nástroje pro nastavení černé snižují 
množství odpadu a minimalizují chyby. 

Integrovaný kopírovací/tiskový server

Výběr z kontrolerů 
rozšiřuje vaše možnosti 

Kontroler Xerox® FreeFlow Kontroler Xerox® EX, powered by Fiery

* Kontroler Xerox® EX, powered by Fiery bude pro zařízení Xerox® D95 k dispozici po uvedení na trh ** Fiery ImageViewer bude k dispozici po uvedení na trh



Správné aplikace pro vaše prostředí  

Zařízení D95/D110/D125 vám umožní zvládnout 
více práce. Vyvíjejte inovativní aplikace dnes 
i v budoucnosti. 

Vzdělávací sektor 
Aplikace jako studijní plány učitelů, pracovní 
sešity, adresáře studentů, studijní materiály 
a ročenky. 

•	 Učitelé i jiní uživatelé mohou vytvářet několik 
zkompletovaných nebo nezkompletovaných 
sad s prokladovými listy pro materiály 
k rozdání ve třídě; sady lze dokončit děrováním 
nebo sešitím. 

•	 Plochá vazba umožňuje otočení stránky
o 360 stupňů. 

•	 Vysoká rychlost kopírování a velká kapacita 
médií poskytuje učitelům a asistentům více 
času ve třídě. 

•	 Vytvářejte korespondenci připravenou 
k vložení do obálky pomocí zařízení pro sklad 
ve tvaru C a Z. 

•	 Dosáhněte lepší, účinnější komunikace díky 
barevnému skenování a skenování do e-mailu. 

•	 Vytvářejte levné pamětní knihy a vkládejte 
barevné stránky dle potřeby. 

Právní služby, pojišťovnictví 
a zdravotnictví 
Aplikace jako evidence, šetření a spisy, rozvrhy 
a zpravodaje. 

•	 Integrované číslování pořadovými čísly 
umožňuje generovat kopie s přizpůsobenými 
16místnými alfanumerickými popisovači na 
každé stránce. 

•	 Funkce přizpůsobení velikosti stránky 
umožňuje kopírování na celou stránku. 

•	 Dosáhněte trvale vysoké produktivity 
s vysokou rychlostí. 

•	 Zvyšte produktivitu při práci se softwarem pro 
zpracování dokumentů, archivaci a číslování. 

•	 Flexibilní dokončovací zpracování inline 
umožňuje snadno vytvářet profesionálně 
svázané dokumenty přímo ve vaší organizaci. 

•	 Komunikujte rychleji a efektivněji díky 
skenování do e-mailu. 

•	 Vytvářejte kancelářské publikace i dokumenty 
s transakčním tiskem. 

Rychlé, koncesní nebo 
vnitropodnikové tiskárny 
Aplikace jako složité úlohy, příručky, reklamní 
materiály, kalendáře, katalogy, zpravodaje 
a formuláře. 

•	 Vytvářejte výstup s vysokou kvalitou, kterou 
vaši zákazníci požadují. 

•	Dodržíte i velmi krátké termíny dodání. 

•	 Nabídněte více aplikací a služeb (volitelná 
sada pro podporu barevného skenování), 
včetně profesionálně vázaných plochých 
dokumentů a úhledných brožur s rovným 
hřbetem. 

•	 Nabídněte personalizaci prostřednictvím 
volitelného softwaru „one-to-one”. 

•	 Podporuje natíraná média/média s velmi 
vysokou gramáží. 

Servisní výpočetní střediska nebo 
datová centra 
Aplikace jako výpisy, účty a rozvrhy. 

•	Vytvářejte knihy a příručky vázané páskou. 

•	 Volitelný  kontroler FreeFlow® poskytuje 
podporu nativního transakčního (IPDS/LCDS) 
publikování a tisk proudu personalizovaných 
dat. 

•	 Vysoká spolehlivost zaručuje splnění krátkých 
termínů. 

•	 Vytvářejte hodnotné aplikace s vysokým 
dopadem na místě s použitím vkládání 
barevných listů, personalizace a inline 
dokončovacího zpracování. 

Kancelář 
Aplikace jako zpravodaje, materiály k rozdání, 
prezentace, zprávy a korespondence. 

•	 Snadná obsluha zaručuje, že kopírování, 
skenování a tisk jsou činnosti prováděné bez 
jakéhokoli stresu. 

•	 Rozšiřitelná kapacita médií, více míst výběru 
a volitelné inline děrování, sešívání, skládání 
a tvorba brožur snižují množství manuální 
práce a zaručují konzistentní výsledky. 

•	 Vazačka GBC® eBinder 200™ vám umožňuje 
provádět za provozu změny prezentací a zpráv 
a rychle vytvářet vázané dokumenty. 

•	 Zabezpečovací funkce chrání vaše data; 
kopie, naskenovaná a tisková data lze šifrovat 
nebo přepisovat, aby byly dodrženy firemní 
standardy zabezpečení. 

Kompletování Rozřazovače Brožura 
vytvořená 
řezačkou 
SquareFold

Dvojitý sklad, sklad 
 ve tvaru C, sklad ve tvaru Z

Děrovací raznice
Vkládání barevných listů,  
sešívání a skládání technických 
výkresů ve tvaru Z



*Kapacita při použití médií s gramáží 52 g/m2 až 216 g/m2 

**K dispozici pouze pro konfigurace D110 a D125 

***Podrobnosti pro instalaci najdete v Příručce pro plánování instalace

Další informace získáte na stránkách www.SKORI.cz 

©2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, XEROX and Design® a FreeFlow® jsou ochranné známky společnosti Xerox 
Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. 2/12 610P730333                                                                                        XD1BR-01UA

Technické údaje pro kopírku/tiskárnu Xerox® D95/D110/D125
Tiskové jednotky 
•	 Černobílá xerografická jednotka
•	 Rychlosti tisku 

 – 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 první kopie: 3 sekundy 
•	 Jednostranný nebo oboustranný tisk 
•	  Rozlišení ripování až 1200 × 1200 dpi

a až 2400 × 2400 s polotónovým rastrem 106 lpi 
(výchozí) nebo 150 lpi (režim vysoké kvality) 

•	 Soutisk přední a zadní strany +/- 0,7 mm 
•	  Podpora automatického zjišťování stavů počítadel 

(pokud je k dispozici) 
•	  Tisk ze / uložení na zařízení s rozhraním USB 

(volitelně) 

Ukládání dokumentů 
•	  80GB nebo větší pevný disk s 14,6 GB místa pro 

ukládání dokumentů 

Skener / podavač předloh 
•	 Skener se dvěma hlavami 

 –  skenování rychlostí 200 obrazů za minutu, 
jednostranně/oboustranně 

•	  Optické rozlišení skenování 600 × 600 dpi 
v 8bitových odstínech šedi (256 odstínů) 

•	  Skenování do standardních formátů PDF, JPEG, TIFF 
nebo vícestránkového TIFF; podporuje LDAP 

•	  Skenování do e-mailu s oznámením o doručení 
•	 Skenování na síťový souborový server 
•	  Automatický duplexní podavač předloh s kapacitou 

250 listů 
•	  Podporované formáty: A5 až A3
•	 Podporované gramáže: 

 –  Jednostranně nebo oboustranně: 
52 až 200 g/m2

•	  Volitelná sada pro skenování do formátu PDF 

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

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

•	  Zásobník 5 (manuální podavač): 250 listů – 
102 mm × 152 mm až 330 mm × 488 mm;
52 g/m2 až 253 g/m2

•	  Volitelný velkokapacitní podavač: 2 zásobníky, 
každý po 2 000 listech –
8,5” × 11” (A4); 52 g/m2 až 216 g/m2

•	  Volitelné velkokapacitní podavače pro velké 
formáty: Podavače s 1 nebo 2 zásobníky;
2 000 listů v každém zásobníku – B5 až SRA3;  64 g/
m2 až 253 g/m2

•	  Natíraná média: Schválená natíraná média Xerox®

jsou uvedena v Dokumentu s předpoklady zákazníků 

Standardní finišer 
•	  Sešívání ve více pozicích: jednoduché nebo dvojité 

sešití 100 listů s variabilní délkou 
•	  Děrování 2 a 3 otvorů (Severní Amerika), děrování 

2 a 4 otvorů (Evropa a Jižní Amerika); švédské 
děrování 4 otvorů 

•	  Kapacita výstupního zásobníku: 3 000 listů
(80 g/m2); 

•	 Horní zásobník: 500 listů (80 g/m2) 
•	  Vkladač s kapacitou 200 listů pro předtištěná média 

a média s tiskem na spadávku 

Finišer se zařízením na tvorbu brožur 
Zahrnuje funkce standardního finišeru 
s výstupním zásobníkem s kapacitou 2 000 listů 
a navíc: 
•	  Automaticky vytváří brožury až s 25 listy 

(100 potištěných stran s vazbou V1) – 
(A4, B4, A3, SRA3) 

Řezačka Xerox® SquareFold® 
•	  Vazba s plochým hřbetem až s 25 listy 

(100 stranami) 
•	  Ořez čelní hrany v rozmezí 2 až 20 mm v krocích po 

0,1 mm 
•	  64 až 300 g/m2 (matná), 106 až 300 g/m2

(natíraná) 
•	  Akceptuje formáty médií: 216 mm × 279 mm až 330 

mm × 457 mm 
•	  K dispozici pouze s finišerem se zařízením na tvorbu 

brožur 

Volitelný velkokapacitní výstupní 
zásobník s vozíkem** 
•	  Stohovací výstupní zásobník na 5 000 listů 

s odsazováním; B5 LEF až SRA3
•	  Horní zásobník s kapacitou 500 listů a zahrnuje 

jeden vozík; k dispozici jsou další vozíky 

Volitelné skládací zařízení 
•	 Sklad ve tvaru C a Z formátu 8,5” × 11” (A4) 
•	  Tisk na vnitřní nebo vnější stranu složeného papíru 
•	  Skládá formát 11” × 17” (A3) ve tvaru Z pro vložení 

do sad dokumentů formátu Letter (A4) (skládání 
technických výkresů ve tvaru Z) 

•	  K dispozici se standardním finišerem, finišerem se 
zařízením na tvorbu brožur a standardním finišerem 
Plus 

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

delší hranou napřed (pouze 11” (297mm) hrana) 
•	  75 g/m2 až 216 g/m2

•	  K dispozici několik zákazníkem vyměnitelných raznic 

Další řešení dokončovacího zpracování 
DFA 
Standardní finišer Plus 
•	  Kapacita výstupního zásobníku 2 000 listů (80 g/

m2) 
•	  Stejné funkce jako standardní finišer s integrovanou 

architekturou DFA potřebnou pro podporu široké 
škály volitelných inline finišerů jiných výrobců, 
včetně následujících: 

GBC eBinder 200™** 
•	  Stohování, děrování a vázání plochých brožur 

formátu 8,5” × 11” (A4) 
•	  Samonastavovací vázací prvky (univerzální velikosti)

dostupné v černé, námořnické modři, bílé a matné/
čiré 

Pásková vazačka Xerox®** 
•	 Váže 10–125 listů gramáže 75 g/m2

•	  Jedna pásková náplň vystačí na 425 ks
28cm vazeb 

Zařízení na tvorbu brožur Plockmatic 
Pro30™ s RCT** 
•	  Sešívání vazbou V1 a skládání od 2 do 30 listů, 

vytvářející až 120 stránkovou (80 g/m2) brožuru 
nebo jen přeložení jednoho listu 

Zabezpečení dat 
•	  Standardní zabezpečený tisk, ověřování pomocí 

LDAP/ Kerberos/SMB/CAC, heslem chráněné 
soubory PDF, šifrování FIPS 140-2, šifrování e-mailu 
S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Email over 
SSL, přepisování obrazu (3× nebo 1×, okamžité, 
plánované nebo na požádání), šifrování dat na 
pevném disku, Audit Log, volitelně CAC, Secure 
Access Unified ID System® 

•	 Připraveno pro IPv6 
•	 256bitové šifrování 
•	 Certifikace všeobecných kritérií (probíhá)

Požadavky na napájení*** 
•	 Tisková jednotka: 

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

 –  Certifikace orgánů Energy Star®, CSA,
Evropa: CE, NEMKO, shoda s normou WEEE 

•	 Volitelné podavače/finišery: 
 –  Každý modul vyžaduje napájení
100 – 240 VAC, 60/50 Hz 

Kontrolery 
Standardní integrovaný kontroler pro kopírování/
tisk 
Specifikace hardwaru 
•	 80GB pevný disk, 2 GB RAM 
•	 10,4” barevný dotykový displej 
•	 Ethernetové rozhraní (10 MBTX/s a 100 MBTX/s) 
Volitelný kontroler Xerox® FreeFlow®

Volitelný kontroler Xerox® EX, powered by Fiery® 

Podrobnosti ohledně možností a specifikací tiskových serverů 
najdete na stránkách www.SKORI.cz. 




