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Xerox®ColorQube® 8900 
Impressora multifuncional
Desempenho para grupos de trabalho e verdadeira 
economia na impressão a cores
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Para o ajudar a competir e ganhar, 
a tecnologia da sua empresa 
precisa de fazer mais – por menos. 
O seu escritório sempre ocupado, 
exige soluções que simplifi quem 
processos para que as pessoas possam 
trabalhar de forma mais produtiva. E 
você precisa que essas soluções sejam 
económicas.

Para isso é preciso um parceiro 
tecnológico que crie uma solução 
completa com base nas suas 
necessidades, e que consiga respostas 
que satisfaçam os seus objetivos 
de desempenho. Oferecendo-lhe 
formas inovadoras para maximizar a 
efi ciência e minimizar os custos.

A nossa solução: Tecnologia 
Xerox® ConnectKey e a nossa 
Impressora Multifuncional Xerox® 
ColorQube® 8900. Cor de elevado 
impacto a um preço com baixo 
impacto. 

TITLE: X_29057_890BR-01ZH   LANGUAGE: Portuguese   DATE: February 10, 2015 12:43 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 8



Plano Híbrido de Cores

Se gosta da simplicidade da faturação 
“metered”, tire partido da cor de elevado 
impacto utilizando o Plano Híbrido de Cores. 
Este classifi ca os documentos com base na 
real quantidade de cor usada – deixe de 
pagar o preço de cor total quando se trata de 
documentos com pouca cor! 

Os três escalões do Plano Híbrido de Cores: 

•  Preto + Cor Útil. Faturação ao preço apenas 
da cor preta. 

•  Cor Quotidiana. Faturada a uma fração do 
custo da cor integral.

•  Cor expressiva. Faturação à atual taxa de 
mercado para cor. 

Distribuição de cor em documentos típicos 
do escritório

Os documentos a cores do escritório podem ser 
classifi cados pela quantidade de cor utilizada. 
De acordo com um estudo* realizado pela 
Xerox®, os documentos a cores num escritório 
típico dividem-se do seguinte modo:

Ótima cor, ótimas economias.
Imprima cores impressionantes todos os dias. Agora, sem grandes custos, já 
pode adicionar o poder da cor a tudo aquilo que imprimir. Os seus documentos 
serão notados graças às cores vivas e brilhantes da Xerox® ColorQube® 8900.

•  Faça com cada documento se destaque. 
Ao contrário das impressoras laser, a 
impressão com Tinta Sólida preenche 
os intervalos, no suporte de impressão 
escolhido, de forma a criar uma nova 
superfície, ao mesmo tempo que cria 
pontos com forma mais consistente o que 
origina uma uniformidade na qualidade de 
impressão e uma cor saturada e brilhante. 

•  Velocidades de impressão fl exíveis. 
Escolha a combinação perfeita de qualidade 
de imagem e velocidade para qualquer 
situação de impressão utilizando quatro 
defi nições de impressão diferentes – Elevada 
Resolução, Melhorado, Cor Normal e Rápida.

•  Planos de preços exclusivos 
proporcionam grandes economias. 
Deixará de pagar preços elevados por 
impressões com pouca quantidade de cor. 
Com o Plano Híbrido de Cores da ColorQube 
8900 irá pagar com base na quantidade de 
cor na página. Na maioria das páginas a 
cores, o preço baixará signifi cativamente.

30%
Preto e Cor Útil

30%
Cor Expressiva

40%
Cor Quotidiana

* Estudo originado de dados reais de utilizadores em 2009.
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•  Resultados rápidos. Os trabalhos são 
produzidos à velocidade de 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. 

•  Fácil expansão. Realize tiragens maiores 
ao aumentar 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.

•  Úteis funcionalidades diretas. Vídeos de 
ajuda integrados disponibilizam apoio para 
resolução de problemas rápida diretamente 
no painel dianteiro.

•  Monitorização e gestão remotas. O 
Painel de Controlo remoto permite-lhe 
trabalhar com a interface de utilizador 
da Xerox® ColorQube® 8900 a partir de 
qualquer estação de trabalho existente 
no escritório, tal como se estivesse frente 
ao equipamento. Treinar utilizadores 
remotamente e confi gurar as defi nições do 
equipamento com total tranquilidade, pois 
sabe que a segurança integrada apenas 
permite uma única operação autorizada 
de cada vez para evitar vários 
procedimentos remotos.

•  Digitalização com um só toque. Utilize 
a "Digitalização Com Um Só Toque" para 
criar um botão de digitalização dedicado e 
fácil de localizar, diretamente no ecrã tátil. 
Atribua ao botão de "Digitalização Com 
Um Só Toque" o seu próprio workfl ow de 

digitalização para uma rápida distribuição e 
arquivo de documentos. 

•  Comodidade direta. Digitalize para e 
imprima de qualquer dispositivo de memória 
USB, permitindo uma maior portabilidade.

•  Acabaram-se os obstáculos. O livro 
de endereços melhorado com favoritos, 
permite-lhe importar sem problemas os seus 
atuais contactos e implementá-los em várias 
impressors multifuncionais com ConnectKey 
ativado.

•  Apple® AirPrint. Imprima mensagens de 
correio eletrónico, fotos e documentos 
importantes do escritório, diretamente a 
partir do seu Apple iPhone® ou iPad® sem 
necessidade de instalar drivers nem ligar 
cabos. Com o AirPrint, o seu iPhone ou 
iPad localiza automaticamente e liga-se 
a um equipamento ColorQube 8900 com 
capacidade para AirPrint utilizando a rede 
Wi-Fi do escritório.

•  Certifi cado pela Mopria™. A certifi cação 
Mopria simplifi ca a experiência de 
impressão móvel a partir de tablets e 
smartphones para vários equipamentos de 
impressão, incluindo a ColorQube 8900.

Melhore o seu negócio com uma utilização 
fácil e avançada.
Uma forma mais inteligente e mais rápida de trabalhar, dentro e fora do 
escritório. Com a Tinta Sólida da Xerox® irá desfrutar de uma conveniência e de 
um tempo de operação melhorado. Consiga funcionalidades e capacidades que 
melhoram o modo como cria e partilha documentos no escritório. 

Abastecimento fácil da tinta.

Cada barra de tinta sólida tem um 
formato único para se ajustar à ranhura 
correcta, tornando o abastecimento de 
tinta rápido, fácil e limpo.
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•  Proteger a informação confi dencial. 
Salvaguarde todos os dados sensíveis 
usando fi cheiros PDF encriptados para 
digitalização; encriptação completa do disco 
rígido, conformidade com o padrão 256-bit 
AES FIPS 140-2; Sobreposição da Imagem 
em Disco com processo de 3 passagens que 
assegura a total eliminação dos fragmentos 
de dados.

•  Prevenir o acesso não autorizado. Previna 
o acesso não autorizado ao equipamento 
usando autenticação de rede com ou sem a 
cómoda autenticação através de leitores de 
cartões Magstripe, cartões de proximidade 
e cartões Smart (CAC/PIV/.Net), permissões 
de utilizador Xerox® baseadas no cargo e 
login a nível de função e Filtro IP.

•  Gestão proativa das ameaças. 
Monitoriza todas as novas vulnerabilidades, 
proporcionando patches quando necessário 
e assegurando que o equipamento se 
mantém atualizado e os dados seguros. 
Para além disso, pode receber atualizações 
imediatas via RSS e manter-se informado 
acendo a www.xerox.com/security.

•  Mantenha-se em conformidade 
com os regulamentos. As impressoras 
multifuncionais Xerox® ColorQube® 8900 
estão em conformidade com as mais 
recentes normas de segurança em todas 
as indústrias, incluindo governo, fi nanceiro 
e saúde. Estes incluem Common Criteria, 
HIPAA, Data Protection Act, COBIT e 
outros. Estes dispositivos podem estar 
em conformidade com qualquer norma, 
possuindo controlos disponíveis que 
satisfazem as suas necessidades.

•  Consiga uma total visibilidade. Evite o 
roubo de IP e assegure a não rejeição pois 
terá uma total visibilidade do dispositivo 
e da rede. Com gestão da política de 
segurança e supervisão de toda a atividade 
no equipamento usando o Audit Log, saberá 
quem acedeu ao quê e quando.

Segurança de ponta.
No atual mundo dos negócios, é essencial proteger a informação 
confi dencial. Reduza os riscos protegendo pontos de acesso vulneráveis e 
informação crítica do negócio, utilizando o conjunto mais completo de funções, 
tecnologias e soluções de líderes da indústria em segurança. 

Parcerias Poderosas.

A Impressora Multifuncional ColorQube 
8900 inclui tecnologia McAfee® 
integrada, o que resulta na primeira 
linha de sistemas multifuncionais da 
indústria que se protegem a si próprios 
de potenciais ameaças externas. A 
tecnologia da McAfee garante que 
apenas fi cheiros de sistema seguros 
e previamente aprovados são 
executados nos nossos dispositivos, 
reduzindo a necessidade de atualizar 
manualmente níveis de software face 
a novas ameaças à segurança.  Para 
além disso, a integração sem problemas 
com o conjunto de ferramentas Xerox® 
Managed Print Services e McAfee 
ePolicy permitem um fácil controlo e 
monitorização.

Para além disso, a integração automática 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) proporciona uma visibilidade 
abrangente de todos os pontos terminais 
das impressoras multifuncionais com 
ConnectKey, reforçando as políticas 
de segurança centradas em TI e a 
conformidade.
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Resíduos de tinta sólida vs. 
resíduos laser
A tinta sólida sem utilização de 
cartuchos é um verdadeiro consumível; 
não existem cartuchos de toner 
vazios para eliminar ou reciclar. A 
ColorQube 8900 produz até 90% menos 
resíduos durante a utilização do que um 
equipamento laser semelhante.

•  Menos resíduos. Os sticks de tinta sólida 
não utilizam cartucho e a sua embalagem é 
menor, produzindo até 90% menos resíduos 
durante a impressão, quando comparados 
com equipamentos laser semelhantes.

•  Menos consumíveis. A unidade de limpeza 
com longo ciclo de vida que atinge as 
30.000 impressões, é o único componente 
substituível, e pode ser reciclada através do 
programa Xerox® Green World Alliance (para 
mais informações, visite 
www.xerox.com/gwa).

•  Não tóxico e não gera sujidade. A 
Tinta Sólida Xerox® é segura e não deixa 
manchas de sujidade quando abastece o 
equipamento.

•  Tinta bioderivada. A tinta sólida da Xerox® 
foi certifi cada pela Associação Nacional 
de Fabricantes de Tinta para Impressão 
(NAPIM) como tendo 30% de material 
renovável bioderivado.

•  Imprima responsavelmente. Obtenha 
as mesmas impressões vivas em suportes 
reciclados. Além disso, o driver Earth Smart 
permite-lhe selecionar predefi nições, 
tais como impressão frente e verso, que 
incentivam uma utilização responsável.

•  Sempre disponível quando é preciso. 
A tecnologia Intelligent Ready aprende 
os padrões de utilização do seu grupo de 
trabalho, por isso o equipamento está 
pronto a imprimir quando você precisar.

•  Liderança comprovada em 
sustentabilidade. Desde há muito que a 
Xerox se preocupa com a sustentabilidade 
ambiental, tendo com isso conseguido 
desviar mais de 900 milhões de quilos de 
resíduos de aterros no âmbito do programa 
de recuperação e reciclagem de produtos. 
Para mais informações, visite 
www.xerox.com/environment. 

Desenho com consciência ambiental.
Dê um impulso aos esforços de sustentabilidade da sua empresa, melhorando 
em simultâneo a sua imagem com cor. A Xerox® ColorQube® 8900 vem de 
origem com funções que se centram na preservação de energia e de consumíveis.

Total de resíduos produzidos com a 
impressão de 4.000 páginas por mês 
durante 4 anos.

Tinta Sólida
8 kg

Laser
101 kg
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1  
   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.

2  
   Bandeja multiusos para 100 folhas aceita suportes de 
impressão de formato personalizado entre 
76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

3  
   A bandeja de papel standard com capacidade para 
525 folhas aceita formatos entre 148 x 210 mm e 
216 x 356 mm.

4  
   Escolha até 2 bandejas de papel adicionais com 
capacidade para 525 folhas e formatos entre 
148 x 210 mm e 216 x 356 mm (opcional).

5  
   Se o grupo de trabalho gera maiores volumes, 
adicione um Alimentador de Alta Capacidade 
(opcional) com capacidade para 1.800 folhas de 
formato A4.

6  
   Agrafador Standard de Conveniência agrafa até 
20 folhas de 75 g/m2.

7  
   O Finalizador com capacidade para 650 folhas 
permite agrafar até 50 folhas e empilhar conjuntos 
separados em espinha (opcional).

1

6

72

3

4
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Xerox® ColorQube® 8900 
Otimizada para:

Sustentabilidade Digitalização

Segurança Funcionamento 
em rede

Soluções Wi-Fi

Soluções potentes que o ajudam a ligar-se quando está no escritório ou 
quando está em mobilidade.

Xerox® Mobile Print e mais

A Xerox tem todas as opções que permitem uma 
impressão segura e precisa a partir de quase 
todos os dispositivos móveis para qualquer 
impressora ou sistema multifuncional, qualquer 
que seja a marca. Para além disso, a Xerox 
oferece capacidades opcionais amigas de TI tais 
como acesso com código PIN e vários sistemas 
operativos móveis. Para mais informações, visite 
www.xerox.com/mobile.

Aumente as suas possibilidades. 

Transforme a forma como a sua empresa realiza 
o trabalho essencial com o poder das Soluções de 
Workflow da Xerox®, assente na plataforma Xerox 
Extensible Interface Platform®. Escolha a solução 
adequada à sua empresa quer seja alojada na 
cloud ou localmente no seu servidor.

Alguns exemplos de Soluções de Workfl ow Xerox® 
a que os utilizadores podem aceder através do 
ecrã tátil a cores, são:

•  Xerox® ConnectKey® for SharePoint® ou 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Digitalize fi cheiros diretamente para Microsoft® 
SharePoint® ou para Xerox® DocuShare® e 
outras pastas do Windows®. Para além disso, 
pode ir mais além do armazenamento básico 
de fi cheiros e criação de PDF, convertendo os 
documentos automaticamente para dados 
inteligentes e estruturados com ferramentas de 
routing e que dão nome aos fi cheiros.

•  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Proporciona digitalização e conversão de 
documentos fácil e segura para repositórios 
populares baseados na cloud tais como Google 
Docs, SalesForce.com, Offi ce 365 e Dropbox™, 
usando workfl ows personalizados que tiram 
partido da nossa tecnologia Xerox Extensible 
Interface Platform®.

Obtenha mais informações sobre as 
Soluções de Workfl ow Xerox® em 
www.office.xerox.com/software-solutions.
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Xerox® ColorQube® 8900 

A Impressora Multifuncional a Cores ColorQube 8900 é construída com Tecnologia Xerox® 
ConnectKey®. Para mais informações, visite www.connectkey.com.
Especifi cações do 
equipamento ColorQube 8900

Velocidade Rápida: Até 44 ppm a cores e a preto e branco; Standard: Até 30 ppm a cores e a preto e branco; Melhorada: Até 19 ppm a cores e a preto e branco; 
Alta Resolução: Até 6 ppm a cores e a preto e branco (A4)

Ciclo de trabalho / AMPV Até 120.000 páginas por mês1 / 2.000 a 15.000 páginas2

Disco rígido / Processador / 
Memória Mínimo 80 GB / 1.33 GHz Dual-core / 1 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, Impressão Direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi opcional (com Kit para conectividade sem fi os)

Funções do Controlador Livro de Endereços Unifi cado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador), Cloning de Confi guração

Cópia e Impressão 
Resolução Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até Xerox® 2400 FinePoint®

Tempo de saída da primeira 
página (apenas)

Cópia: Apenas 16 segundos a cores / 16 segundos a preto e branco; Impressão: Apenas 8,5 segundos a cores

Linguagens de Descrição de 
Página Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specifi cation (XPS®)

Funções de impressão Impressão de USB, Defi nições Earth Smart Driver, Identifi cação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar defi nições do driver, Estado bidireccional 
em tempo real, Escala, Monitorização do Trabalho, Color By Words, Xerox® PrintBack, Print Around, Conjunto de Prova, Smart Duplex, Frente e verso automático, 
Correção de cor automática, Correção de cor Personalizada, Correspondência Spot Colour 

Mobile Printing Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack, certifi cado pela Mopria™

Digitalização Standard Velocidade: até 40 ipm cor/preto; Destinos: Digitalizar para Caixa de Correio; Digitalizar para USB, Digitalizar para Email, Digitalizar para Rede; Formatos de 
Ficheiro: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização Um Só Toque, PDF Pesquisável, PDF / XPS / TIFF Simples/
Multi-Página, PDF Encriptado / Protegido com Password, PDF Linearizado / PDF/A

 Opcional Pacotes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE 
e Professional

Fax Opcional Fax integrado3, Fax via LAN, Fax via Internet, Servidor de Fax

Segurança Standard McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, Hard Drive Image Overwrite, 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), Common Criteria Certifi cation 
(ISO 15408), Impressão Segura com Eliminação Programada, Secure Fax4, Secure Scan, Secure Email, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, 
Network Authentication, SSL, SNMPv3, Audit Log, Access Controls, User Permissions

 Opcional Controlo de Integridade McAfee, Kit para ativação de Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unifi ed ID System®

Contabilização  Standard Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax4, Email), Network Accounting Enablement

 Opcional Equitrac Express®, Equitrac Offi ce®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Alimentação de Papel 
 Standard

Vidro de exposição: Formatos personalizados: Até A4
Alimentador Automático Duplex: 50 folhas; formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja multiusos (MPT): 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 2 bandejas adicionais: 525 folhas cada; Formatos: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidade: 1.800 folhas; Formatos: A4

Capacidade Total (std. / máx.) 625 folhas / 3.475 folhas

Saída de Papel / 
Finalização  Standard

Bandeja de saída: Até 350 folhas de 75 g/m2

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
1 Volume máximo 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; 
4 Opcional.

Gestão do equipamento 
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
Smart eSolutions®, WebJet® Admin Interface, Tivoli®, Apple® 
Bonjour®, Avisos por email de falta de consumíveis, Gestão 
Proativa de Consumíveis

Drivers da impressora
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS® 
10.5 e superior, 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, EPEAT 

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/offi ce. 
©2015 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey®, 
DocuShare®, Xerox Extensible Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop® e 
Xerox Secure Access Unifi ed ID System® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. 
Mopria™ é uma marca comercial da Mopria Alliance. As informações incluídas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 
2/2015 BR8731 890BR-01ZH
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