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Xerox ColorQube 8900
Impressora Multifuncional
Desempenho para o grupo de
trabalho. Cores nítidas e sustentáveis
com menor custo.
®

®

Para ajudar a competir e vencer, a
tecnologia da sua empresa precisa
fazer mais – por menos. A correria
do escritório demanda soluções que
simplifiquem os processos, de modo
que as pessoas possam trabalhar de
modo mais produtivo. E você precisa
que essas soluções sejam acessíveis.
Isso necessita de um parceiro de
tecnologia que compreenda que
o êxito é medido pelos resultados.
Um que desenvolva uma solução
total para as suas necessidades e
encontre respostas que atendam
aos seus objetivos de desempenho.
Proporcionando a você modos
inovadores de maximizar a eficiência
e minimizar os custos.
Nossa solução: Xerox® e nossa
impressora multifuncional Xerox®
ColorQube® 8900. Cores com alto
impacto e baixo custo.

Excelente cor, muita economia.
Imprima em cores impressionantes todos os dias. Agora você pode conseguir adicionar
a força das cores a tudo o que imprimir. Seus documentos serão notados pelas cores
vibrantes e brilhantes da Xerox® ColorQube® 8900.
• Faça todos os documentos se destacarem.
Ao contrário das impressoras a laser, o processo
de impressão com cera sólida preenche as
lacunas na mídia escolhida para criar uma
nova superfície, ao mesmo tempo em que
proporciona um formato de pontos e qualidade
de impressão mais consistente e uniforme além
de cores nítidas com precisão.
• Atenda às suas expectativas. As cores
com certificação PANTONE® e a tecnologia
de correção de cores da Xerox® oferecem
ferramentas fáceis para a correspondência
precisa das cores de importantes ativos da
empresa, como o seu logotipo.
• Velocidades de impressão flexíveis. Escolha a
combinação perfeita de qualidade de imagem
e velocidade de impressão para qualquer
situação com quatro configurações diferentes
de impressão — Alta Resolução, Aprimorado,
Padrão e Cor Rápida.
• A vantagem do volume de impressão. Se
seu grupo de trabalho imprimir, pelo menos,
seis resmas de papel por mês, o ColorQube
8900 oferecerá um custo total de propriedade
incomparável.
• Planos de preço exclusivos proporcionam
grande economia. Pare de pagar preços altos
por pequenas quantidades de cor. Com o Plano
de Cores Híbridas da ColorQube 8900, você
paga com base na quantidade de cores na
página. Com a maioria das páginas em cores, o
preço cairá de forma significativa.

Plano de Cores Híbridas
Se você aprecia a simplicidade das medições
de faturamento, tire proveito das cores de alto
impacto do Plano de Cores Híbridas. Ele classifica
os documentos com base na quantidade real
de cores utilizadas – chega de pagar preços de
quatro cores por documentos com poucas cores!

Distribuição típica de cores
nos documentos do escritório
Os documentos em cores do escritório podem ser
classificados pela quantidade de cores utilizadas.
De acordo com as pesquisas da Xerox®*, a
discriminação dos documentos em cores em
um ambiente típico de escritório é:

Os três aspectos do Plano de Cores Híbridas:
• Preto + Cor útil. Faturado à taxa de preto
somente.
• Cores do dia a dia. Faturado a uma taxa
ligeiramente superior à de preto somente.
• Cores expressivas. Faturado à taxa atual de
mercado para cores.

* Pesquisa feita a partir de dados reais de
usuários em 2009.

30%

Preto e Cor útil

30%

Cores
expressivas

40%

Cores do
dia a dia

Aprimore os seus negócios com a facilidade de
utilização avançada.
Um modo mais inteligente e rápido de trabalhar, dentro e fora do escritório.
Experimente a conveniência e a produtividade com a cera sólida da Xerox®. Obtenha
recursos e habilidades que aprimorem o modo como você cria e compartilha documentos do
escritório.
• Resultados rápidos. Obtenha seus trabalhos
tão rápidos quanto 44 ppm em cores e em
preto e branco, com um tempo de liberação
da primeira página de até 8,5 segundos para
documentos em cores. Além disso, a impressão
2 faces vem como padrão – e economiza
papel.
• Fácil capacidade de expansão. Experimente
execuções de impressão mais longas ao
aumentar a capacidade do papel para
3.475 folhas de documentos em formato
carta, A4 ou ofício. Adicione o acabamento de
650 folhas e obtenha 50 folhas grampeadas,
além de empilhamento de deslocamento.

Fácil abastecimento de cera
Cada bastão de cera sólida tem formato
exclusivo para o encaixe no entalhe correto,
tornando o abastecimento rápido, fácil e
limpo.

• Tecnologia livre de cartuchos. Recupere
espaços valiosos no escritório com o mínimo
armazenamento exigido para o pacote
compacto de cera sólida e componentes
únicos de substituição.
• Funções imediatas. Vídeos de ajuda
integrados oferecem auxílio rápido para a
solução de problemas no painel dianteiro.
• Monitoramento e gestão remotos.
O recurso de Controle Remoto do Painel
permite operar a interface de usuário do
dispositivo Xerox® ColorQube® 8900 a

partir de qualquer estação de trabalho do
escritório, como se você estivesse diante do
dispositivo. Treine remotamente os usuários
e defina as configurações do dispositivo com
a tranquilidade de que a segurança integrada
permite somente uma única operação
autorizada de cada vez para impedir vários
procedimentos remotos.
• Digitalização de toque único. Utilize o
recurso de digitalização de toque único para
criar um botão de digitalização específico,
fácil de localizar, diretamente na interface de
tela de toque em cores. Atribua ao botão de
digitalização de um toque o seu próprio fluxo
de trabalho de digitalização para a distribuição
e arquivamento rápido dos documentos.
• Conveniência imediata. Utilize um
dispositivo de memória USB padrão
para armazenar e imprimir documentos
digitalizados, a fim de ter as informações à
mão.
•C
 hega de obstáculos. O Catálogo de
endereços aprimorado com os favoritos
permite importar perfeitamente os seus
contatos existentes e transferi-los para
várias MFPs ConnectKey.

Design ecologicamente favorável.
Dê um impulso aos esforços de sustentabilidade da empresa e ao mesmo tempo
melhore sua imagem com cores. A Xerox® ColorQube® 8900 vem com recursos focados
na conservação de energia e suprimentos.
• Menos resíduos. Os bastões de cera sólida
evitam cartuchos e embalagens extras, criando
até 90% menos resíduos de impressão versus
dispositivos a laser comparáveis.
• Menos consumíveis. A Unidade de Limpeza
de longa vida possui uma vida média de até
30.000 impressões, é o único componente
substituível e pode ser reciclada.
• Qualificada pela ENERGY STAR .
A ColorQube 8900 atende aos rigorosos
requisitos da ENERGY STAR quanto ao uso
de energia.
®

•N
 ão é tóxica e evita sujeira. A cera sólida
Xerox® oferece manuseio seguro e não há
perigo de manchar as mãos ou outros itens
durante o abastecimento no dispositivo.
• Cera bioderivada. A cera sólida Xerox®
foi certificada pela National Association of
Printing Ink Manufacturers (NAPIM) por possuir
30% de material renovável bioderivado.

• Imprima com responsabilidade. Obtenha
as mesmas impressões vibrantes em material
reciclado. Além disso, as definições do driver
Earth Smart permitem a você selecionar
configurações padrão, como a impressão em
ambas as faces, que incentivam o uso com
responsabilidade.
• Ela está pronta quando você estiver. A
tecnologia Intelligent Ready reconhece os seus
padrões de utilização e, portanto, está pronta
para imprimir quando você precisar.
• Liderança demonstrada em
sustentabilidade. O enfoque de longa data
da Xerox em sustentabilidade ambiental já
desviou mais de novecentas mil toneladas
de resíduos dos aterros sanitários através
de nosso Programa de Retorno de Produtos
e Reciclagem. A Xerox também oferece
opções ambientalmente responsáveis para
papéis e documentos, permitindo escolher
documentos reciclados com até 100%
de conteúdo reciclado pós-consumo e
papel em conformidade com as normas
reconhecidas internacionalmente para
a gestão sustentável das florestas (visite
www.xerox.com/environment para saber
mais).

Resíduos de cera sólida versus
resíduos de laser
A cera sólida livre de cartuchos é
um verdadeiro consumível; chega
de cartuchos de toner vazios para
descartar ou reciclar.
A ColorQube® 8900 produz até 90 por
cento menos resíduos durante a utilização
do que um dispositivo a laser comparável.

Cera sólida
8 kg

Laser
101 kg

Resíduos totais produzidos pela impressão
de 4.000 páginas por mês por 4 anos.

Segurança absoluta.
Proteger informações sigilosas é essencial nos negócios de hoje em dia. Minimize seus
riscos ao progeter pontos de acesso vulneráveis e informações essenciais da empresa com
o mais completo conjunto de recursos, tecnologias e soluções dos líderes de segurança do
mercado.

Parcerias poderosas
As MFPs Xerox® ConnectKey™ incluem
a integração da tecnologia McAfee®,
resultando no primeiro conjunto de
impressoras multifuncionais do mercado
com autoproteção contra possíveis ameaças
externas. A tecnologia de lista branca da
McAfee assegura que apenas os arquivos
de sistema seguros e pré-aprovados sejam
executados em seus dispositivos, eliminando
a necessidade de atualizar manualmente os
níveis de software contra novas ameaças à
segurança. Além disso, a integração perfeita
com o conjunto de ferramentas de MPS da
Xerox® e McAfee ePolicy (ePO) permite fácil
rastreamento e monitoramento.
Além disso, a integração automática do
Cisco® TrustSec Identity Services Engine
(ISE – Dispositivo de Serviço de Identidade
da Cisco) fornece visibilidade abrangente de
todos os pontos de extremidade de MFPs
ConnectKey, para impingir as políticas e a
conformidade de segurança central de TI.

* Base de código 071.160.202.26500

• Proteja suas informações confidenciais.
Proteja todos os dados confidenciais com
arquivos PDF criptografados para digitalização;
criptografia de disco rígido completa,
compatível com o padrão AES FIPS 140-2 de
256 bits; e Sobregravação de imagem em
disco rígico com um processo de limpeza de
3 passos para assegurar a total exclusão de
todos os fragmentos de dados.
• Evite o acesso não autorizado.Permita o
acesso apenas de usuários autorizados que
possuem permissões de usuários Xerox®,
autenticação de rede, filtro IP e cartão smart,
controle de login com base em atividade e
função.
• Gerencie as ameaças de maneira
proativa. Com o surgimento de novas
ameaças, a Xerox monitora proativamente
os centros de roteamento de segurança
para identificar novas vulnerabilidades
e oferece correções quando necessário,
mantendo seus equipamentos atualizados
e seus dados seguros. Além disso, você pode
receber atualizações mais recentes através
de alimentações RSS e se manter informado
acessando o site www.xerox.com/security.

• Permaneça em conformidade com
as regulamentações. As impressoras
multifuncionais Xerox® ColorQube® 8900 são
compatíveis com as normas de segurança
mais recentes do mercado, incluindo agências
governamentais, finanças e sistemas de
saúde. Essas normas incluem os critérios
comuns*, norma de privacidade HIPAA, Lei de
Proteção de Dados, COBIT, entre outras. Esses
dispositivos podem se adequar a qualquer
norma, com controles disponíveis para atender
às suas necessiadades.
• Obtenha visibilidade completa. Evite roubo
de IP e garanta acesso tendo total visibilidade
no dispositivo e na rede. Com o gerenciamento
e rastreamento da política de segurança de
toda a atividade no dispositivo, com o Log de
auditoria você pode saber quem acessou o
quê, quando e os detalhes de cada interação
com o dispositivo.
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Xerox® ColorQube® 8900 otimizada para:
2

7
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Sustentabilidade

Segurança

Soluções

Em rede

Custo

Digitalização

4

5

1 
Alimentador Automático de Originais dupla face de
50 folhas aceita tamanhos de papel personalizados de
148 x 210 mm a 216 x 356 mm.

3 
Bandeja padrão de 525 folhas comporta tamanhos
de documentos personalizados de 148 x 210 mm a
216 x 356 mm.

5 
Para grupos de trabalho de grande volume, acrescente
um Alimentador de Alta Capacidade de 1.800 folhas
em tamanho carta /A4 (opcional).

2 
Bandeja multiuso de 100 folhas comporta tamanhos
de documentos personalizados de 76 x 127 mm a
216 x 356 mm.

4 
Selecione as 2 bandejas adicionais de 525 folhas
para tamanhos de documentos de 148 x 210 mm a
216 x 356 mm (opcional).

6 
O Grampeador de Conveniência Padrão grampeia até
20 folhas de documentos de 75 g/m².
7 
O acabamento para 650 folhas fornece até 50 folhas
grampeadas e empilhamento de deslocamento
(opcional).

Soluções avançadas que ajudam a se conectar no escritório ou em trânsito.
Mobilidade facilitada
Xerox® Mobile Print elimina a ansiedade
relacionada à impressão em dispositivo móvel e
sem fio. Xerox® Mobile Print viabiliza a impressão
segura e perfeita da maioria dos dispositivos
móveis, para qualquer impressora ou impressora
multifuncional, seja qual for a marca. Obtenha a
precisão líder de mercado ao imprimir arquivos
nativos criados pelo PowerPoint, Word e outros
padrões de arquivo. Saiba mais sobre por que a
Xerox é a única opção para os profissionais móveis
atuais, visitando www.xerox.com/mobile.
Simplifique seus fluxos de trabalho
exclusivos do escritório
Transforme o modo como a sua empresa realiza
trabalho vital com o poder das Soluções de Fluxo
de Trabalho Xerox®, desenvolvidas na plataforma
Extensible Interface Platform® (EIP) da Xerox®. Crie
fluxos de trabalho simplificados que se integram
com seus aplicativos do escritório através de
soluções que você acessa a partir do painel de
controle da tela de toque colorida de seu dispositivo
ColorQube 8900.

Estes são apenas alguns de muitos exemplos
de Soluções de Fluxo de Trabalho Xerox® que os
usuários podem acessar por meio da interface da
tela de seleção por toque em cores:
• Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®.
Arquivos digitalizados diretamente no Microsoft®
SharePoint® e outras pastas do Windows®. Além
disso, você poderá ir além do armazenamento
básico de arquivo e criação de PDF, convertendo
documentos automaticamente em dados
estruturados, inteligentes com ferramentas fáceis
de nomeação e roteamento de arquivos.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Nossa
solução de digitalização em nuvem oferece
conversão de documentos e digitalização fáceis
e seguras para repositórios populares em nuvem
como Google Docs™, SalesForce.com, Office
365 e Dropbox™, utilizando fluxos de trabalhos
personalizados que utilizam nossa tecnologia da
plataforma EIP da Xerox®.
Saiba mais sobre as soluções Xerox® Workflow em
www.office.xerox.com/software-solutions.

Xerox® ColorQube® 8900

ConnectKey™
MFP

As impressoras multifuncionais ColorQube 8900 são aprimoradas com a tecnologia
Xerox® ConnectKey™. Para obter mais informações, consulte www.xerox.com/connectkey.
Especificações do
dispositivo

ColorQube 8900
Rápida: Até 44 ppm em cores e em preto e branco; Padrão: Até 30 ppm em cores e em preto e branco; Aprimorado: Até 19 ppm em cores e em preto e branco;
Alta resolução: Até 6 ppm em cores e em preto e branco (carta/A4)

Velocidade
Ciclo de trabalho

Até 120.000 páginas por mês1

Disco rígido / Processador / Memória

80 GB / 1.33 GHz Dual-core / 1 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi opcional (com adaptador sem fio USB Xerox®)

Recursos da Controladora

Catálogo de endereços unificado, painel de controle remoto, suporte on-line, clonagem de configuração

Cópia e impressão
Resolução

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

Tempo de saída da primeira
impressão (tão rápido quanto)

Cópia: Velocidade de 16 segundos em cores / 16 segundos em preto e branco; Impressão: 8,5 segundos em cores

Linguagens de descrição de página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulações PCL 6, Especificação de papel XML (XPS)

Recursos de impressão

Impressão a partir de USB, configurações de driver Earth Smart, Identificação de trabalho, Criação de livretos, Configurações de driver de armazenamento e
cancelamento, Status bidirecional, Escala, Monitoramento de trabalho, Cor por palavras, Xerox® PrintBack, Print Around, Jogo de amostra, 2 Faces inteligente,
Impressão automática 2 Faces, Correção automática de cores, Correção personalizada de cores, Correspondência da cor direta

Impressão Móvel

Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional)

Digitalização
Fax
Segurança

Padrão
Opcional

ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Opcional

Fax integrado2, Fax de LAN, Fax de Internet, Fax do servidor

Padrão

Opcional

Contabilidade

Padrão
Opcional

Entrada de papel

Padrão

Opcional

McAfee® integrado, McAfee ePolicy (ePO) Compatível, Sobregravação de imagem do disco rígido, criptografia de 256 bits de HDD (em conformidade com FIPS
140-2), Certificação e critérios comuns3 (ISO 15408), impressão protegida, fax protegido, digitalização protegida, e-mail protegido, integração Cisco® TrustSec,
autenticação de rede, SSL, SNMPv3, Log de auditoria, recurso de controle de acesso, permissões de usuários
Controle de integridade McAfee, Acesso seguro da Xerox® (XSA), Unified ID System®, Kit Smart Card (CAC/PIV, .NET)
Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail)
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Vidro de originais: Tamanhos personalizados: Até A4
Alimentador Automático de Originais 2 Faces: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja multiuso (MPT):100 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 folhas; Tamanhos: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
2 bandejas adicionais: 525 folhas cada; Tamanhos: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de Alta Capacidade: 1.800 folhas; Tamanhos: A4

Capacidade total (padrão / máx.)

625 folhas / 3.475 folhas

Saída de papel /
Acabamento

Bandeja de Saída: Até 350 folhas de 75 g/m²
Grampeador de conveniência: Até 20 folhas de 75 g/m²

Padrão
Opcional

1

Digitalizar para a rede, digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta, digitalizar para SMB ou FTP, PDF com texto pesquisável, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF,
digitalização para dispositivo de memória USB, Digitalização de toque único, Suporte TWAIN

Acabamento para 650 folhas: Grampeamento de até 50 folhas, empilhamento alceado

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não há expectativa de ser sustentado regularmente; 2 Linha telefônica analógica é necessária; 3 Base de código 071.160.202.26500

Gerenciamento de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart
eSolutions®, WebJet® Admin Interface, Tivoli®, Apple® Bonjour®,
alertas de suprimentos baixos por e-mail, gestão proativa de
suprimentos
Drivers de impressão
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®
Tipos de papel e gramaturas suportados
Alimentador Automático de Originais 2 Faces: 60 a 120 g/m²;
MPT: 100 folhas; 60-220 g/m²; Tamanhos personalizados:
76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Bandejas adicionais 2-5 de
525 folhas: 60-220 g/m²; Alimentador de Alta Capacidade de
1.800 folhas: 60-122 g/m²; Tipos de documentos: Leve, Simples,
Cartão de baixa gramatura, Cartão, Perfurado, Cabeçalho,

Reciclado, Pré-impresso, Transparências, Etiquetas, Envelopes.
Para obter uma lista completa, visite www.xerox.com.
Certificações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, CE Mark aplicável a
Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2ª Edição
Suprimentos
Cera sólida Xerox® genuína
6 bastões ciano: 16.900 páginas*
6 bastões magenta: 16.900 páginas*
6 bastões amarelo: 16.900 páginas*
6 bastões preto: 18.000 páginas*
Cartucho de refil para grampeador de conveniência
Cartucho de recarga do grampeador do módulo
de acabamento 

108R01022
108R01023
108R01024
108R01025
108R00823
008R12941

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/office
©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey, Extensible
Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop®, Xerox eConcierge® e Xerox Secure Access Unified ID System® são
marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este
produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As
informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação. 4/13 BR5535
890BR-01PC

Itens de manutenção de rotina
Unidade de limpeza (Capacidade padrão):
10.000 páginas
Unidade de limpeza (Capacidade estendida):
30.000 páginas* 

109R00784
109R00783

Opções
Bandeja de papel para 525 folhas 
097S04383
Alimentador de alta capacidade para 1.800 folhas 097S04382
Suporte com gaveta de armazenamento
097S04388
Acabamento para 650 folhas
097S04324
Interface do dispositivo externo
097S04408
Kit de Atualização de Fax
097S04482
Kit de Ativação de Cartão de Acesso
498K17546
®
Interface sem fio da Xerox 497K11500
Kit de Integridade McAfee
320S00665
* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 24711.
O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de
impressão.

