Impressora a cores Xerox ® C230 e
Impressora multifuncional a cores Xerox ® C235

Seja mais produtivo onde quer
que se encontre

C230/C235

Apresentamos a Impressora a cores Xerox® C230 e
a Impressora Multifuncional a cores Xerox® C235
O futuro do trabalho exige impressoras que sejam fiáveis, seguras e fáceis de utilizar,
especialmente para pequenas e médias empresas (PME) e para colaboradores remotos
que necessitam de uma tecnologia que trabalhe tanto quanto eles. Uma vez que os
equipamentos se destinam a suportar a produtividade, devem aumentar em
conveniência e não em complexidade.
Ideal para pequenas equipas de trabalho,
escritórios em casa e pequenos espaços,
a impressora a cores Xerox ® C230 e a
impressora multifuncional a cores C235
(MFP) proporcionam uma incomparável
fiabilidade, desempenho e economia sem
a frustração de uma configuração longa
e complicada.
CONFIGUR AÇ ÃO NUM PISC AR
DE OLHOS

Instale e comece a trabalhar sem a
ajuda de um técnico com a instalação
automática de drivers do Xerox ® Smart
Start Software. Alie com a instalação
simples através de Wi-Fi para ligar
à sua rede doméstica ou da empresa
e conseguir uma configuração rápida.
OL Á , COR

Melhore as suas comunicações diárias
com cores vivas que tornam os dados
mais fáceis de visualizar, que chamam
a atenção para os detalhes principais
e acrescentam mais valor.
UMA MÁQUINA DE TR ABALHO
S I L E N C I O S A E C O M P A C TA

Menos espaço, menos ruído e mais
desempenho com produção de alta
resolução e rápida velocidade de
impressão que mantém o ritmo do seu
fluxo de trabalho. A funcionalidade de
digitalização na impressora multifuncional
a cores C235 torna mais rápido e fácil
digitalizar os seus documentos.
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IMPRIMA COMO QUISER

SEGUR ANÇ A SIMPLIFIC ADA

A conectividade Wi-Fi integrada e a
compatibilidade com funcionalidades
móveis como o Apple AirPrint™, o Mopria ®
Print Service, o Mopria ® Scan e Wi-Fi
Direct ® oferecem flexibilidade para
imprimir sem fios e em segurança a partir
de dispositivos móveis, computadores
portáteis, Chromebooks ou computadores
de secretária.

Funções de segurança abrangentes,
protegem contra as ameaças em
expansão e cada vez mais sofisticadas,
salvaguardando o acesso e protegendo
dados e documentos sensíveis.

I N T E L IG Ê N C I A I N T UI T I VA

Os drivers de impressão Xerox ® e a
aplicação Xerox ® Print & Scan Experience
oferecem o acesso fácil às funções
de impressão e digitalização da sua
impressora a partir do computador
portátil ou de secretária. Poupe tempo
com a conveniência que lhe permite
configurar as definições de impressão
e configurar trabalhos de impressão
comuns com um único clique. Da mesma
forma, as tarefas de digitalização
complexas, tais como retificação
automática, corte automático de imagens
e digitalização de receção nunca foram
tão simples nem tão rápidas.

M A I S T E M P O D E AT I V I D A D E ,
CUSTOS MAIS REDUZIDOS
E MENOS RESÍDUOS

Concebida para oferecer fiabilidade dia
após dia, a impressora a cores C230
e o MFP C235 a cores, oferecem custos
de funcionamento económicos com
a escolha de toners standard
ou de elevado rendimento.
A otenção da certificação EPEAT significa
que estes produtos cumprem critérios
abrangentes de design, produção,
utilização de energia e reciclagem.
E o nosso programa Green World Alliance
oferece a reciclagem de cartuchos
de toner sem complicações. 3

Expanda as capacidades com a Impressora
multifuncional a cores Xerox® C235.
Quando necessita de digitalizar documentos para partilhar com os colegas, fazer cópias,
ou enviar um fax, a C235 faz tudo isto. O equipamento “tudo em um” oferece
funcionalidades para além da impressão sem a despesa extra ou mais espaço ocupado
na secretária com dispositivos adicionais.
F A Ç A M A I S C O M A P L ATA F O R M A X E R O X ® W O R K F L O W C E N T R A L

Pequena e poderosa, há pouca coisa que a MFP Xerox® C235 não consiga fazer.
Imprime, copia, digitaliza e inclui a função de fax, como é óbvio.
E se falarmos da capacidade para:
• Converter os seus documentos em outras línguas
• Transformar as notas manuscritas em documentos partilháveis e editáveis
• Criar ficheiros de áudio dos seus relatórios para ouvir no carro
• Redigir automaticamente o conteúdo para confidencialidade
• Converter as digitalizações em formatos do Microsoft Office
• Resumir documentos longos para leitura mais rápida
Para além disso, aceda a capacidades avançadas tais como fluxos de trabalho combinados
e direcionamento sem falhas dos ficheiros para os repositórios na nuvem.
Está pronto para descobrir aquilo que o seu novo assistente pode fazer? Obtenha mais
informações e veja como experimentar em www.office.xerox.com/pt-pt/softwaresolutions/xerox-workflow-central-platform.
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1 Bandeja de papel para 250 folhas
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2 Entrada para alimentação manual
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Impressora a cores Xerox ® C230

Impressora multifuncional
a cores Xerox ® C235

D E S TA Q U E S C 2 3 0

D E S TA Q U E S C 2 3 5

• Impressão frente e verso a 24 ppm
a cores/preto e branco

Igual à impressora a cores C230 mais:

• Dimensões compactas
• Conectividade Wi-Fi integrada com
Wi-Fi Direct®
• Impressão através de Apple AirPrint™,
Mopria® Print Service e Mopria® Scan
e Chromebook

3 Interface com ecrã tátil a cores de
2,8 polegadas C235; interface LCD
de 2 linhas C230
4 Bandeja de saída até 100 folhas
5 Alimentador automático de
documentos para 50 folhas
6 Porta USB frontal

• Capacidades de cópia, digitalização e fax
• Alimentador automático de documentos
e vidro de exposição – até 21 ppm
• Digitalizar para email e área de trabalho
(através de rede e USB)
• Digitalize e imprima de USB
• Experiência do utilizador mais simples
• Novas capacidade com a Plataforma
Xerox® Workflow Central opcional
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Impressora a cores Xerox® C230 e Impressora multifuncional a cores C235
ESPECIFICAÇÕES
DO EQUIPAMENTO

XEROX® C230

Velocidade1

Até 24 ppm Letter a cores/preto e branco
Até 22 ppm A4 a cores/preto e branco
Até 30 000 páginas/mês
1 GHz Dual Core
256 MB
Ethernet 10/100 Base TX, USB (Tipo B) de alta velocidade, Wireless
802.11 b/g/n
9,6 x 16,2 x 15,5 pol./35,5 lb
243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg
Apenas impressão:
600 x 600 dpi, qualidade de cor 4800

Ciclo de Trabalho2
Processador
Memória
Conectividade
Peso e
dimensões (A x L x P)
Resolução de Cópia
e Impressão
Tempo de saída da primeira
cópia
Tempo de saída da primeira
impressão
Linguagens de Descrição
de Página
Funções de impressão

XEROX® C235

N/D

512 MB
USB (Tipo A) de alta velocidade, Ethernet 10/100 Base TX,
USB (Tipo B) de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n
13,6 x 16,2 x 15,5 pol./42,7 lb
344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg
Cópia e Impressão:
Cópia: 600 x 600 dpi
Impressão 600 x 600 dpi, Qualidade de cor 4800
Apenas 14 segundos a cores/10,5 segundos a P&B

Apenas 11,4 segundos a cores/11,0 segundos a P&B

Apenas 11,1 segundos a cores/11,0 segundos a P&B

PCL 5/6, PostScript 3, PCLm
®

®

Impressão móvel

IU One Touch, Tipos de trabalho normal, seguro, gravado e conjunto de prova, Duplex, Orientação, Separação, ID do trabalho de impressão nas margens, Modo
de rascunho, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rodar imagem a 180 graus, Definições gravadas,
Definições Earth Smart
Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®

Digitalização

N/D

Fax

Segurança
Drivers de Impressão

Serviços Opcionais na Nuvem

Scanner de mesa com ADF
Digitalização a preto e branco e a cores até 600 x 600 dpi
Velocidade de digitalização: Preto e branco e a cores: 21/20 ppm Letter/A4
Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador ligado por rede
ou USB, pasta de rede Windows
Formatos de digitalização para ficheiro: PDF (PDF/A normal, seguro, arquivo), TIFF, JPEG
Compressões de digitalização: PDF 1/8/24 bit ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 bit Packbits, LZW,
JPEG, JPG 8/24 bits
N/D
Máx. 33,6 K bps, V.34 Half-Duplex Kbps
A Compressão MH/MR/MMR/JBIG, Resposta Automática, Remarcação Automática,
Redução Automática, Envio por Difusão, Filtro contra Faxes Indesejados, Livro de Endereços
de Fax, Fax Reenviado para Fax inclui: Fax, email, FTP, pasta de rede, número marcado
Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Gestão de certificados, Redefinição segura de palavras-passe, Filtro de ligação TCP, Filtro de porta, Controlos de
acesso, Impressão confidencial, Limpeza da memória não volátil, Separação de fax/rede, Portas USB protegidas, Introdução automática do endereço de e-mail do
remetente, Restrições de início de sessão
Windows® 8, 8.1 Atualização 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em
https://www.support.xerox.com/pt-pt
Faça mais com a Xerox Workflow Central

A L I M E N TA Ç Ã O D E PA P E L

Bandeja Principal
Entrada para alimentação
manual
Saída de papel
Tipo de Suportes
Alimentação de suportes no
alimentador automático
Gramagens
Bandeja Principal
Entrada para alimentação
manual
Gestão do Equipamento

Até 250 folhas, 75 g/m²; Letter/A4, A5, A6 e formatos personalizados: 3,94 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./100 x 148 mm a 216 x 340 mm
1 folha de 75 g/m²; formatos A4/Letter, A5, A6 e personalizados: 3,94 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./100 x 148 mm a 216 x 340 mm
100 folhas de papel de 75 g/m², face impressa para baixo, impressão automática frente e verso disponível
Papel comum, papel Light, papel de gramagem elevada, cartão, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso,
Bond, brilhante, rugoso/algodão, reciclado
Até 50 páginas, 20 lb bond/75 g/m²
A6 a A4
(4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14,0 pol./104.1 x 147,3 mm a 215,9 x 355,6 mm)
ADF: 16 a 24 lb bond/60 a 90 g/m²
16 a 47 lb bond/60 a 176 g/m²
16 a 47 lb bond/60 a 176 g/m²
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, alertas por e-mail, Apple Bonjour®

Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734.
2
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês Não se espera que seja mantido regularmente.
3
Nem todos os países suportam a Green World Alliance. Consulte a legislação local.
1

CONTEÚDO DA EMBAL AGEM
• Impressora multifuncional a cores Xerox C235 ou Impressora a cores C230
• Cartuchos de impressão CMYK de arranque já instalados: Capacidade de impressão 5004
• CD com software e documentação (Manual do Utilizador, Guia de Instalação Rápida, Regulamentos
de Segurança, Drivers de Impressão e Reciclagem e Declaração de Garantia)
• Guia de instalação Ficha de segurança do produto
• Guia de Utilização Rápida
• Cabo de alimentação
Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, visite xerox.com/officecertifications
Consumíveis
Cartucho de toner de capacidade standard:
Cartucho de toner de alta capacidade:
Preto Xerox genuíno: 1500 páginas4 
006R04383 Preto Xerox genuíno: 3000 páginas4006R04391
Ciano Xerox genuíno: 1500 páginas4 
006R04384 Ciano Xerox genuíno: 2500 páginas4006R04392
Magenta Xerox genuíno: 1500 páginas4 
006R04385 Magenta Xerox genuíno: 2500 páginas4006R04393
Amarelo Xerox genuíno: 1500 páginas4006R04386 Amarelo Xerox genuíno: 2500 páginas4006R04394
Recipiente de Toner Residual 15 000 páginas 008R13326
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Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

Garantia
Um ano de garantia com substituição (dependendo da geografia)

Obtenha mais informações em xerox.com.
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