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Desempenho multifuncional
Com a tinta sólida da Xerox® irá desfrutar de 

uma conveniência e de um tempo de operação 

sem igual.

•  Resultados rápidos. Velocidade até 44 ppm 

a cores e a preto e branco, sendo o tempo 

de saída da primeira página de apenas 8,5 

segundos em documentos a cores. Para além 

disso, a impressão em duas faces vem de origem.

• Cor de qualidade superior em todas 
as circunstâncias. Cores ricas e vivas em 

todos os suportes de impressão, incluindo 

em papel reciclado.

•  Controlo total na ponta dos seus 
dedos. O inovador ecrã tátil a cores de 7 

polegadas, inclui ícones brilhantes, menus 

intuitivos e vídeos de ajuda integrados.

•  Gama completa de soluções de 
digitalização. Digitalize os seus documentos 

em papel e obtenha fi cheiros digitais 

pesquisáveis (opcional) que podem ser 

automaticamente partilhados via e-mail, 

internet fax ou pasta de rede, armazenados 

no equipamento, ou em qualquer dispositivo 

de memória USB permitindo uma verdadeira 

portabilidade.

•  Aumente as suas possibilidades. 
Soluções de Workfl ow Xerox integradas 

na plataforma Xerox® EIP, permitem 

utilizar soluções que melhoram a 

produtividade utilizando o ecrã tátil 

a cores. Para obter mais informações 

sobre as nossas variadas soluções, visite 

www.xerox.com/software-solutions.

•  Fácil expansão. Aumente a capacidade 

de papel até 3 475 folhas de formato A4. 

Adicione o alimentador com capacidade 

para 650 folhas e consiga agrafar 50 folhas 

e ainda empilhar folhas com conjuntos 

separados em espinha.

•  Correção lógica de cor. A funcionalidade 

Colour By Words permite-lhe selecionar 

modifi cações de cores desejadas a partir de 

uma simples lista pendente.

•  Sempre seguro. Os seus dados sensíveis 

estão salvaguardados com a encriptação 

a 256-bit utilizando o padrão FIPS 140-2, 

suporte integrado para IPv6, IPsec, HTTPS 

seguro e outras funções de segurança de 

rede padrão de mercado.

Grandes economias
Agora, sem grandes custos, já pode adicionar o 

poder da cor a todas as suas impressões.

•  A vantagem do volume de impressão. 
Se o seu grupo de trabalho imprime pelo 

menos seis resmas de papel por mês, a 

ColorQube 8900 irá conseguir um custo total 

de exploração (TCO) sem igual.

•  Escolha como vai pagar. Um preço fl exível 

signifi ca que paga menos por página 

quando se trata de documentos com pouca 

cobertura de cor.

•  Poupe espaço no armazenamento. 
Comparadas com as do toner, as pequenas 

embalagens da tinta sólida reduzem o 

espaço de armazenamento até 90%.

•  Conveniência multifuncional. Combine 

impressão, cópia, digitalização, email e fax 

e ainda um agrafador de conveniência de 

origem, numa única e potente impressora 

multifuncional.

Impressora multifuncional a cores 
ColorQube 8900
Reduza os custos e torne distintos os trabalhos da sua empresa. Com 
a impressora multifuncional a cores Xerox® ColorQube 8900 a sua empresa 
trabalha de forma mais efi caz, gerando excecionais impressões a cores com 
extraordinária economia.

Informações Básicas da 

ColorQube 8900

•  Impressão até 44 ppm 

•   Potentes capacidades de 

digitalização e fax*

•   Capacidade máxima de papel: 

3 475 folhas

•  Xerox® Workfl ow Solutions

* Opcional

LxPxA (com OCT):
605 x 504 x 615

Impressão / Cópia / Digitalização / Fax* / Email

A4

ppm a cores19

Proteção do ambiente 
A impressora multifuncional 

ColorQube 8900 ajuda-o a conseguir 

um escritório mais verde ao mesmo 

tempo que melhora a imagem da 

empresa com a utilização de cor.

 •  Reduza o consumo de energia. 
A tecnologia Intelligent Ready 

aprende padrões de utilização do 

grupo de trabalho, passando para 

modo baixa potência durante as 

horas de menos atividade.

 •  Reduza o impacto. A 

embalagem da impressora e 

as embalagens dos sticks de 

tinta geram até menos 90% de 

resíduos e reduzem as exigências 

energéticas do ciclo de vida até 

17% em comparação com as 

impressoras laser idênticas.

 •  Defi nições do driver de 
impressão Earth Smart. O driver 

de impressão fácil de utilizar 

permite-lhe escolher as defi nições 

de impressão com maior 

consciência ecológica.
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O Alimentador Automático Duplex com capacidade 

para 50 folhas, aceita suportes de impressão de formato 

personalizado entre 148 x 210 mm e 216 x 356 mm.  

A Bandeja Bypass aceita formatos personalizados entre 

76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

A bandeja de papel standard com capacidade para 

525 folhas aceita formatos entre 148 x 210 mm e 216 x 

356 mm.

Escolha até 3 bandejas de papel adicionais com 

capacidade para 525 folhas e formatos entre 148 x 

210 mm e 216 x 356 mm (opcional).

Se o grupo de trabalho gera maiores volumes, adicione 

um Alimentador de Alta Capacidade (opcional) com 

capacidade para 1 800 folhas de formato  A4. Pode ser 

substituído por um armário opcional com gaveta para 

armazenamento. 

Agrafador Standard de Conveniência agrafa até 20 folhas 

com 75 g/m2.

O Finalizador com capacidade para 650 folhas permite 

agrafar até 50 folhas e empilhar conjuntos separados em 

espinha (opcional).

1

A impressora multifuncional ColorQube 8900 é o primeiro equipamento 
A4 totalmente concebido para proporcionar um verdadeiro desempenho 
multifuncional com todas as vantagens da tinta sólida. Esta permite uma 
verdadeira economia de custos, excecional qualidade de cor, características 
ecológicas e a capacidade de se transformar num equipamento com armário e 
capacidade extra de papel e úteis capacidades de fi nalização.

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Simplifi ca os seus workfl ows

1  
Com o grande ecrã tátil a cores de 7 polegadas é 

mais fácil encontrar as funções de que necessita. 

Digitalize trabalhos e armazene documentos em 

pastas antes de os imprimir.

Aumente as funcionalidades da sua ColorQube 8900. 

Com as soluções de workfl ow Xerox, poderá ligar-se 

às ferramentas de processamento de documentos 

de que necessita para concluir o seu trabalho mais 

depressa, com mais efi ciência e mais efi cácia.

2  
Uma Porta USB permite-lhe digitalizar ou imprimir 

a partir de qualquer dispositivo de memória USB 

normal proporcionando portabilidade e comodidade.



ColorQube 8900
Impressora multi-funcional a cores

 

Velocidade

ColorQube 8900

Até 44 ppm a cores/preto e branco (rápido), até 30 ppm a cores/preto e branco (standard), até 19 ppm a cores/preto e branco (melhorado), até 6 ppm a cores/

preto e branco (alta resolução)

Ciclo de trabalho / AMPV Até 120 000 páginas por mês1 / 2 000 a 15 000 páginas2

Alimentação de papel 
Entrada de papel   Standard Alimentador Automático Duplex: 50 folhas; formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Bandeja bypass: 100 folhas; formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 2: 525 folhas; formatos: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

 Opcional Até 3 bandejas adicionais: 525 folhas cada; formatos: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Alimentador de Alta Capacidade: 1 800 folhas; formato: A4

Capacidade Total (std. / máx.) 625 / 3 475 folhas

Capacidade de saída de papel 

(std / máx.)
350 folhas / 950 folhas

Finalização Standard Agrafador de conveniência: até 20 folhas de 75 g/m2

Opcional Finalizador com capacidade para 650 folhas: agrafa até 50 folhas, empilhamento com separação em espinha

Impressão
Tempo de saída da primeira página Até 8,5 segundos a cores

Resolução de impressão Até 600 x 600 dpi

Processador / Memória 1,33 GHz / 1 GB

Linguagens de Descrição de 

Página
PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Conetividade 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless externo opcional

Funções de impressão Print Around, Colour By Words, correção Automática de cor, correção Personalizada de Cor, correspondência Spot Colour, conjunto de prova, Smart duplex, 

impressão segura, frente e verso automático, formato de página personalizado, imprimir de USB, software GreenPrint

Cópia
Tempo de saída da primeira cópia 16 segundos a cores / 16 segundos a preto e branco

Velocidade de cópia Até 20 ipm (imagens por minuto)

Resolução de cópia Até 600 x 600 dpi

Funções de cópia Separação, reduzir/ampliar, copiar para caixa de correio, anotação, eliminação automática do fundo, cópia de cartão ID, cópia de livro, eliminar rebordo, 

várias imagens numa folha, originais de formatos mistos, criar trabalho, interrupção de trabalho, programação futura, criação de booklets, carimbo Bates 

(sequencial)

Fax Opcional Embedded Fax3, LAN Fax, Internet Fax, Server Fax 

Digitalização
Destinos de digitalização Digitalizar para Email, Digitalizar para USB, Digitalizar para pasta, Digitalizar para Home, Digitalizar para caixa de correio, Digitalizar para Internet Fax

Funções de digitalização Até 600 x 600 dpi, fi cheiros de formato: JPEG, PDF, Linearised PDF, PDF pesquisável (opcional), XPS, XPS pesquisável (opcional), TIFF, Multi-page TIFF

Contabilização Standard Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email)

Opcional Interface para dispositivos de outras marcas, opções adicionais de Network Accounting de Xerox® Alliance Partner Solutions

Segurança 802.1X, IPsec, impressão segura, fax seguro, SNMP v3, POP3 sobre SSL, IPv6, HTTP seguro (SSL/TLS), LDAP (SASL), autenticação de rede, segurança da porta 

USB, registo de auditoria, Xerox® Secure Access Unifi ed ID System®, Smart Card Enablement, Filtro IP, encriptação FIPS140-2, encriptação do disco rígido a 

256-bit, sobreposição da imagem do disco (a pedido e imediata), teste para verifi cação do software

1 Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não esperada regularmente; 2 Volume Médio de Impressão Mensal – Rendimento de impressão mensal regular previsto;
3 Necessita de uma linha telefónica analógica.

Gestão do Equipamento 
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart 

eSolutions®. WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour, 

avisos por e-mail quando consumíveis estão no fi m, gestão 

pro-ativa de consumíveis

Drivers de impressão
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 

and higher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, 

Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX 5, SUSE®, Xerox® 

Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Alimentação de suportes
Alimentador automático duplex: 60 a 120 g/m2; MPT: 100 

folhas; 60 – 220 g/m2; formatos personalizados: 76 x 127 mm 

a 216 x 356 mm; bandejas 2-5 adicionais com capacidade 

para 525 folhas: 60 – 220 g/m2; alimentador de alta 

capacidade para 1 800 folhas: 60 – 122 g/m2; Tipos de suporte 

de impressão: gramagem leve, comum, cartolina de gramagem 

leve, cartolina, perfurado, timbrado, reciclado, pré-impresso, 

transparências, etiquetas, envelopes. Para obter uma lista 

completa, visite www.xerox.com.

Certifi cações
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Marca CE aplicável às 

diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, UL 60950-1/

CSA 60950-1-07, 2ª edição

Para obter mais informações, visite-nos em  www.xerox.com/offi ce
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