
Kopírka/tlačiareň Xerox® D95/D110/D125  
a tlačiareň Xerox® D110/D125 
Špecifikácie kontroléra

Kontrolér Xerox® FreeFlow®  
pre kopírku/tlačiareň Xerox® D95/D110/D125 
a tlačiareň Xerox® D110/D125 

Najsofistikovanejšie prelínanie podnikových 
a produkčných workflow prináša kontrolér 
FreeFlow® pre kopírku/tlačiareň Xerox®  
D95/D110/D125 a tlačiareň Xerox®  
D110/D125. Kontrolér FreeFlow ponúka 
možnosti produkčnej triedy, ako detailná 
správa tlačovej fronty a podpora tlačového 
jadra Adobe® PDF. Súčasne sa honosí všetkými 
kancelárskymi funkciami, ktoré musí zariadenie 
ponúknuť.

Osvedčená kvalita, produktivita a spoľahlivosť 
Viac než 15 rokov kontrolér Xerox® riadi každú tlačiareň v našej 
ponuke a ponúka bezkonkurenčný výkon. Môžete sa spoľahnúť, 
že kontrolér FreeFlow bude podporovať vašu spoločnosť pri raste 
a ponúkne vylepšenú produktivitu a spoľahlivosť. 

Jednoduchosť – aby ste mohli vykonávať svoju 
prácu
Či už tlačíte jazykom PostScript alebo prostredníctvom nového 
tlačového jadra Adobe PDF, kontrolér FreeFlow vám umožní 
kedykoľvek ľahko dosiahnuť skvelé výsledky. Ovládač tlače 
Xerox® je veľmi prehľadný a uľahčuje odosielanie úloh na tlač. 
Pre obsluhu alebo užívateľa pracujúceho priamo na zariadení je 
k dispozícii intuitívny ovládací panel, ktorý je možné prispôsobiť 
činnostiam, ktoré vykonávate najčastejšie. A zmeny na poslednú 
chvíľu môžete bez námahy vykonávať priamo na ovládacom 
paneli na úrovni stránky, úlohy alebo fronty. 

Variabilná tlač – od jednoduchého k zložitému
Kontrolér FreeFlow si poradí s vašimi potrebami tlače variabilných 
dát vďaka ukladaniu do medzipamäte, formulárom na pozadí 
a ďalším funkciám pre zlepšenie výkonu. Všetky dáta sú 
uchovávané nedotknuté s použitím natívneho formátu bez 
prevodu súborov – takže si môžete byť istí, že sa vaša úloha 
vytlačí rýchlo a správne. Ide o logické riešenie tlače bez ohľadu 
na to, či ešte len začínate, alebo už variabilné úlohy tlačíte. 

Špičkové zabezpečenie – pretože na ňom naozaj 
záleží
Využite výhody niekoľkých úrovní zabezpečenia založených na 
zabezpečenom systéme UNIX®, ktorý nie je náchylný na útoky 
od e-mailových vírusov a červov. Režimy šifrovaného odosielania 
úloh umožňujú použitie šifrovania verejným alebo privátnym 
kľúčom. Profily zabezpečenia ponúkajú vlastné nastavenie, režim 
tlače, ktorý obmedzuje duplicitnú tlač stránok, a ďalšie možnosti. 
Môžete si byť istí, že pracujete s maximálne zabezpečeným 
systémom. 



Hardvér/platforma 
•	 Procesor: 2,8 GHz Intel DUO E7400 
•	 Typ procesora: 2 procesory Intel Xeon 
•	 Pevný disk: 1 × 250 GB 
•	 Pamäť: 4 GB 
•	 Operačný systém: Solaris® 10 
•	 Softvér/dodávateľ: FreeFlow Print Server 
•	 Port: 6 × USB 2.0, 1 sériový 
•	 Porty 10/100/1000 BaseT Ethernet 
•	 Displej: 19” 
•	 Klávesnica a myš 
•	 DVD-ROM/DVD-RW 
•	 Prepínač 10/100 

Produktivita workflow 
•	  Obnovenie radených médií – prerušenie 

úloh, ktoré obsahujú radené médiá – napr. 
rozraďovače – automaticky nadviaže tam, 
kde skončilo, takže obnovenie úlohy je bez 
problémov. 

•	  Programovateľné fronty – nastavte opakujúce 
sa úlohy a prispôsobené workflow podľa úlohy 
alebo zákazníka s použitím viac než 250 front. 

•	  Automatizovaná sadzba – obvyklé rozvrhnutia 
stránok a programovanie úloh (napr. 
viacnásobné opakovanie obrazu na stránke, 
rezanie a stohovanie, brožúry s hárkovými 
značkami) sú integrované. 

•	  Flexibilná výroba vzoriek – skontrolujte kvalitu 
výstupu uprostred tlače podľa špecifikácií alebo 
dynamicky na požiadanie. 

•	  Ovládače tlače Xerox® poskytujú konštantný 
komfort v kancelárii i v produkčnom prostredí. 

•	  Súbežný príjem, výber, spracovanie a tlač úloh. 
•	  Rozsiahle možnosti správy úloh na úrovni 

stránky, úlohy a fronty. 
•	  Preflight, náhľad a preview a funkcie soft proof 

zaisťujú presnosť úloh. 
•	  Štandardné rozvrhnutie/sadzba (brožúra,  

4 strany na hárok). 
•	  Podpora pretiahnutia do priečinka hotfolder 

pre systémy Windows®, Macintosh®, Linux® 
a UNIX®. 

•	 Podpora job ticketov JDF. 
•	  Vzdialený kontrolér FreeFlow pre vzdialenú 

správu parku zariadení. 
•	  Programovanie stránok s výnimkami umožňuje 

vykonávať zmeny na poslednú chvíľu na 
kontroléri. 

•	  Nastaviteľné orezanie pre rozvrhnutie brožúr 
s hárkovými značkami. 

•	  Podpora okraja s väzbou na pravej a spodnej 
hrane. 

•	 Vylepšenie okrajov zlepšuje tlač textu. 
•	  Ponúka všetky kancelárske funkcie a tiež 

produkčné funkcie v jedinom riešení. 

Klienti a vzdialená podpora 
•	 Výber tlačových kontrolérov 

 –  Podpora pre ovládač Xerox® Global Print 
Driver® 

 – Plne vybavené ovládače tlače Xerox® 
 –  Plne vybavené ovládače pre systém Windows® 
2000/XPR/Vista/7 

 –  Macintosh® OS 10.6 alebo vyššie pre ovládače 
Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD) 

•	  Podpora odosielania z prehliadača pomocou 
protokolov HTTP a HTTPS 

•	 IPP pre odosielanie a stav systému 
•	  Podpora sietí IPv4 a IPv6 (podporovaný duálny 

režim) 

Tlač personalizovaných dát 
•	  Xerox® VIPP®, riadkový režim, databázový režim 
•	 Natívna grafika PPML v2.1 
•	 Optimalizovaný PostScript a PDF. 
•	  Podpora aplikácií s čiastkovými setmi – 

užívateľmi definované alebo riadené dátami 
•	 Podpora neobmedzenej veľkosti úlohy 

Podpora formátov súborov 
•	 Adobe PostScript Level 1, 2, 3 
•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X 
•	 TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG 

Sieťové prostredia/protokoly 
•	 TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP 
•	 DHCP 
•	  SNMP MIB II podpora pre nástroje pre správu 

iných výrobcov 

Funkcie zabezpečenia 
•	 OS Solaris® 10 s použitím ZFS 
•	 Štyri režimy a úrovne profilov zabezpečenia 
•	 Plne prispôsobiteľné profily 
•	 Režimy šifrovaného odosielania úloh 
•	  Režim zabezpečenej tlače (zakazuje opakovanú 

tlač stránok) 
•	 Filtrovanie prístupu k adresám 
•	 Podpora silných hesiel 
•	 Prepisovanie dát (štandardne) 

Rozmery/hmotnosť 
•	 Kontrolér 

 – Výška: 107 mm 
 – Šírka: 397 mm 
 – Hĺbka: 350 mm 
 – Hmotnosť: 10 kg 

Voliteľné príslušenstvo 
•	 Podstavec kontroléra FreeFlow 

 – Výška: 973 mm 
 – Šírka: 720 mm 
 – Hĺbka: 720 mm 

•	 VI Compose (prekladač VIPP®) 
•	 Podpora LCDS a IPDS 

Napájanie 
•	 Napätie: 12 A pri 90 VAC a 6 A pri 180 VAC 
•	 Príkon: 870 W 

Schválenie regulačných orgánov 
Spĺňa alebo prekračuje nasledujúce požiadavky: 

•	  Bezpečnosť —UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 
TUV EN 60950 

•	  ENERGY STAR® 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, TCO 
05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, Japan Green 
PC, FEMP, Južná Kórea 

Ďalšie informácie o kontroléri Xerox® FreeFlow® pre kopírku/tlačiareň Xerox® D95/D110/D125  
alebo tlačiareň Xerox® D110/D125 získate u miestneho zástupcu spoločnosti Xerox,  
alebo na stránkach www.xerox.com/freeflow.
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