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Joustava ja edullinen ratkaisu 
alusta lähtien
Työryhmäsi haluavat monitoimilaitteen 
tarjoamaa joustavuutta ja tehokasta 
työnkulkua. Graafiset ja luovat suunnittelijasi 
sekä tuotantotiimisi haluavat parempaa laatua 
ja viimeistelyä. Xerox® Colour 560/570 -tulostin 
vastaa kaikkien toiveita.

Xerox® Colour 560/570 -tulostimella voidaan 
tulostaa, kopioida, faksata (valinnaisena) ja 
skannata – skannauksessa ja tulostuksessa 
voidaan käyttää niin tietokonetta kuin USB:tä 
ja sähköpostia. Tulostus on mahdollista jopa 
älypuhelimista ja taulutietokoneista. Siksi 
Xerox® Colour 560/570 tehostaa minkä 
tahansa työryhmän tuottavuutta.

Kasvata liiketoimintaasi  
ja tee kalliit väritulostustyöt 
oman talon sisällä
•	Tulosta jopa 60/70 värisivua, 65/75 

mustavalkosivua minuutissa. Helppojen 
asetusten ja automatisoitujen työnkulkujen 
ansiosta hoidat kiireellisetkin työt vaivatta ja 
varmasti.

•	Kattava paperivalikoima – sekä päällystetty 
että päällystämätön materiaali jopa  
300 g/m²:aan asti.

•	Laitteen omat viimeistelytoiminnot kuten 
nidonta, rei’itys, taitto ja etureunan leikkaus 
antavat esityksille, esitteille ja raporteille 
ammattimaisen ulkoasun.

•	Erilaisilla tulostuspalvelimilla voidaan 
parantaa värinhallintaa ja nopeuttaa paljon 
työtä vaativia prosesseja.

•	Muuttuvan tiedon tulostustoiminnot 
mahdollistavat räätälöityjen sovellusten 
käytön suorapostituksessa.

Ylittää odotukset
Xerox® Colour 560/570 -tulostin on suunniteltu  
tuomaan esiin digitaalisen tulostuksen 
parhaat puolet. Tulokset hämmästyttävät 
joka kerta – oli kyseessä esite, houkutteleva 
tarjous tai esitys, huomiota herättävä juliste, 
ikkunatarra tai muoville painettu mainos.

Tuottavuutta, skaalattavuutta ja ammattitason 
kuvalaatua – kaikki samassa
Xerox® Colour 560/570 -tulostin tarjoaa monipuolisia käyttösovelluksia, 
ammattitason kuvalaatua ja laajenee joustavasti liiketoiminnan laajenemisen 
myötä. Se on ratkaisu, joka vauhdittaa tuottavuuden kasvua missä tahansa 
ympäristössä.

Xerox® Colour 
560/570 -tulostin 
pähkinänkuoressa
•  Nopeus: jopa 60/70 värisivua, 

65/75 mustavalkosivua 
minuutissa

•  Tarkkuus: 2400 x 2400 dpi

•  Väriaine: Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA) -väriaine, jonka 
sulamispiste on erittäin alhainen

•  Paperin enimmäispaino:   
300 g/m², kaksipuolitulostuksessa 
220 g/m²

•  Paperikoot: jopa SRA3+ /  
330 x 488 mm
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Lisää tuottavuutta skannauksen 
ja faksauksen* avulla
•	Todellista monitoimisuutta. Skannaa, 

tulosta, kopioi, faksaa* ja reititä – 
samanaikaisesti. Esikatsele skannattuja ja 
faksattavia* kuvia näytössä ja vältä virheet.

•	Säästä aikaa ja työtä. Xerox® Colour 
560/570 tarjoaa huippuluokan skannausta 
ja mahdollistaa tiedostojen lähettämisen 
minne tahansa. Sähköpostita tiedostoja, 
tallenna niitä paikallisesti tai lähetä 
tietokoneeseen, palvelimeen, USB:hen tai 
faksilaitteeseen*. Luo yhden näppäimen 
painalluksella hakukelpoisia PDF-tiedostoja.

Xeroxin® tehokkaat 
työnkulkuratkaisut 
auttavat laajentamaan 
käyttömahdollisuuksia ja 
yksinkertaistamaan työskentelyä
•		Xerox® ConnectKey™ for SharePoint.  

Skannaa tiedostoja suoraan Microsoft® 
SharePoint®- ja muihin Windows®  
-kansioihin. Normaalin tallennuksen lisäksi 
voit muuntaa tiedostoja älykkääksi dataksi 
ja soveltaa niihin SharePoint-käytäntöjä. 
Lisätietoja on osoitteessa  
www.xerox.com/connectkeysharepoint.

•	Xerox® Scan to PC Desktop®.  
Yhdistä Microsoft® Office® -asiakirjat, PDF-
tiedostot ja paperi. Scan to PC Desktop 
-ratkaisun avulla voit mukauttaa Xerox® 
Colour 560/570:n skannausvalikoita suoraan 
omalta työpöydältäsi. Lisätietoja on 
osoitteessa  
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	Xerox® Mobile Print. Xerox antaa nyt 
mahdollisuuden suojattuun, tarkkaan 
tulostukseen kaikista Apple® iOS-®, 
Android™- ja BlackBerry®-mobiililaitteista. 
Lisätietoja on osoitteessa  
www.xerox.com/mobileprint.

* Valinnaisena

Turvallinen ja varma
•	Koko järjestelmän Common Criteria  

(ISO 15408) Certification (EAL3-taso) 
(vireillä). Tämä varmistaa sen, että Xerox® 
Colour 560/570 -tulostin vastaa tiukimpiakin 
tietoturvastandardeja.

•	Suojattu tulostus. Henkilökohtaiset 
asiakirjat säilyvät yksityisinä, sillä niitä 
ei tulosteta ennen kuin käyttäjä antaa 
salasanan. 

•	Salasanalla suojatut PDF-tiedostot. 
Luottamukselliset skannaustyöt pysyvät 
salassa, kun niiden avaamiseen ja katseluun 
vaaditaan salasana. 

•	Vakiona 256-bit- ja FIPS 140-2 -salaus. 
Tietojen suojaamisen huippua – kiintolevyn 
päällekirjoitus. Hävittää automaattisesti 
kuvat laitteesta.

Helppoa kustannusten 
seurantaa ja hallintaa
•	Xerox®-tilikirjaus kuuluu vakiona laitteen 

omaan ohjelmistoon. Sen avulla voidaan 
seurata, analysoida ja rajoittaa laitteen 
käyttöä. Se ilmoittaa, mistä kustannukset 
ovat peräisin, ja mahdollistaa niiden 
hallinnan.

•	Equitrac Office® tarjoaa turvallisen, 
kätevän ja helposti ylläpidettävän 
mobiilitulostustyönkulun, joka pitää 
kustannukset kurissa. Lisätietoja on 
osoitteessa www.xerox.com/equitracoffice.

•	Xerox Secure Access Unified ID System® 

voidaan yhdistää yrityksen nykyiseen 
henkilökorttijärjestelmään, jolloin käyttäjät 
voivat kirjautua järjestelmään korttinsa 
avulla. Lisätietoja on osoitteessa  
www.xerox.com/secureaccess.

Muuta työtapojasi – tee työtä yksinkertaisemmin ja 
älykkäämmin
Kun työnteko yksinkertaistuu, työntekijöistä tulee tuottavampia. Xerox® 
Colour 560/570 -tulostin yksinkertaistaa asiakirjojen skannaamisen, muokkaamisen 
ja tallentamisen – saat käyttöösi kaikki ne työkalut, joilla syntyy laadukasta tulosta 
nopeasti ja tehokkaasti.
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Innovaatio vakiona
•	Kirkkaat värit, uskomaton tarkkuus. 

Tulokset ovat aina vaikuttavia, kun 
2400 x 2400 dpi:n tarkkuus tuottaa 
huiputerävää jälkeä. 

•	Erinomainen kuvalaatu. Kemiallisesti 
valmistettu Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA) Low Melt -väriaine, jonka  
pienet, tasakokoiset hiukkaset tuottavat 
erinomaista laatua, tasaisia väriliukumia ja 
offset-laatuista painojälkeä.

•	Pysy vauhdissa. Kaikki tulostimet sisältävät 
kuluvia osia, mutta asiakkaan vaihdettavissa 
olevien Xerox® Smart Kit® -osien ansiosta 
työt voivat jatkua ilman huoltokäyntejä. 
Yksinkertaiset "vedä ulos, työnnä sisään" 
-vaihto-osat eivät hidasta vauhtia. Smart 
Kit -osia ovat rummut, kiinnityslaite, 
varauskorotroni ja hukkavärisäiliö.

Kyseessä on yrityskuvasi.  
Päästä luovuutesi valloilleen*
•	Älä tingi yrityksen väreistä ja logosta. 

Xerox® Colour 560/570 -tulostin tarjoaa 
lisensioidut PANTONE®-värijärjestelmät 
PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE 
GOE™ ja PANTONE PLUS.

•	Aito Adobe® PostScript® 3™ -sertifiointi 
ja uusin Adobe PDF Print Engine (APPE). 
Nämä ominaisuudet yhdessä nopeuden 
kanssa varmistavat, ettei luovuudellasi oli 
rajoja.

Täydellista hallintaa  
aina tarvittaessa
•	Edistynyt kohdistustekniikka. Tarjoaa 

tiukemmat määrittelyt kuvanlaadulle  
(kuten vinouden korjaus). 

•	Asetusten mukauttaminen. 
Mukautettavissa olevat paperiasetukset 
mahdollistavat omien paperiprofiilien 
luomisen ja tallentamisen ja ovat 
käytettävissä aina tarvittaessa. 

Paranna yrityskuvaasi ja erotu muista
Alan huippua olevaa kuvalaatua. Huomiota herättäviä tuloksia. 

Xerox® Colour 560/570 -tulostin:  
kuvassa 0,6 pisteen fontti Xerox® 
MicroFont.

Olemme yhdistäneet huippuluokan 
tulostustarkkuuden (2400 x 2400 dpi) 
ja Xerox® EA -väriaineen ainutkertaiset 
ominaisuudet. Tuloksena on 
hämmästyttävän tarkat yksityiskohdat, 
offset-tasoinen laatu ja voimakkaat 
värit. Tämä mahdollistaa myös 
laatutulostuksen uusille materiaaleille 
kuten Xerox® NeverTear, synteettinen 
materiaali, polyesterimuovit ja 
monet muut.

* Vaatii tulostuspalvelimen (esim. FreeFlow tai EFI)
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7
Iso paperialusta: kapasiteetti on 2 000 
arkkia A4-kokoista ja eri painoista paperia.

8
Iso suurkokopaperin syöttölaite:  
sisältää yhden tai kaksi paperialustaa, 
joilta voidaan syöttää SRA3:n / 330 x 488 
mm:n paperia. Kapasiteetti on 2 000 tai 
4 000 arkkia.

Syöttölaitteet

7 8

1
Limittävä luovutusalusta: 500 arkin pinonta. 

2
Advanced-viimeistelylaite: sopii erinomaisesti 
käyttöohjeille, raporteille ja esittelyaineistoille. 
Tämän laitteen ominaisuuksiin kuuluvat 50 arkin 
nidonta ja kahden tai neljän reiän rei'itys. 

3
Professional-viimeistelylaite: soveltuu 
päällystämättömälle paperille, käyttöohjeille jne. 
Advanced-viimeistelylaitteen ominaisuuksien 
lisäksi tämän laitteen ominaisuuksiin kuuluvat 
jopa 15 arkin satulanidonta ja taitto vihkoksi sekä 
esitteiden taitto keskeltä.

4
GBC® AdvancedPunch™1: mahdollistaa 
ammattimaisesti sidottujen asiakirjojen 
tuottamisen talon sisällä yhdistämällä 
tulostuksen, rei'ityksen ja koonnin yhdeksi 
käteväksi työnkuluksi.

5
Light-Production -viimeistelylaite2: 
monipuolisiin viimeistelyominaisuuksiin kuuluvat 
vihkojen, esitteiden ja mainoskirjeiden tulostus 
päällystetylle paperille ja taitto keskeltä sekä 
pinonta, nidonta ja rei'itys. Laitteessa on 
myös esipainettujen liitearkkien syöttöalusta 
(ns. kylmäalusta). Valitse Light Production 
-viimeistelylaite, vihkolaitteella varustettu 
Light Production -viimeistelylaite tai vihko- ja 
taittolaitteella varustettu Light Production 
-viimeistelylaite.

6
Xerox® SquareFold® -leikkuri1: vihkon selän 
puristus ja etureunan leikkaus tehostavat 
vihkolaitteella varustetun Light Production 
-viimeistelylaitteen ominaisuuksia.

Viimeistelylaitteet

1 Vaatii liintäntämoduulin ja Light Production -viimeistelylaitteen
2 Vaatii liitäntämoduulin

1 2 3 4 5 6

Vastaamme kaikkiin tulostustarpeisiisi  
työn koosta tai laajuudesta riippumatta

Viimeistelysovellukset

Lajittelu Nidonta Rei'itys

Vihko Taitto Z-taitto

Kolmitaitto A3-arkin Z-taitto
Etureunan 
leikkaus

Taitto ja puristus
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Xeroxin® ulkoiset palvelimet
Tehokkaita palvelimia, joiden ominaisuuksiin kuuluvat värityökalut,  
työnkulut ja nopeus. 

Kaikkiin työnkulkuihin sopivat tulostuspalvelimet 
Tarjoamme valikoiman tulostuspalvelimia, joiden joukosta löydät varmasti itsellesi 
sopivimman.

Xerox® EX Print Server,  
Powered by Fiery®

Voit kasvattaa liikevoittoasi tuottamalla 
Fiery-teknologian avulla huomiota herättäviä 
asiakirjoja, joissa kuvien ja värien laatu 
ylittää asiakkaiden odotukset. Lisätietoja on 
osoitteessa  
www.xerox.com/560ex-printserver.

Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® FreeFlow -tulostuspalvelin 
tarjoaa edistyneen yhdistelmän yritys- ja 
tuotantotason työnkulkuja sekä järeän 
jononhallinnan, ConfidentColour-teknologian 
ja muuttuvan tiedon tulostuksen. Lisätietoja 
on osoitteessa  
www.xerox.com/560freeflow-printserver.

Adobe PDF Print Engine (tai APPE) – PDF-
tiedostojen käsittelystandardi – tuottaa PDF-
tiedostoja mahdollisimman vähäisin käyttäjän 
toimin. Ei enää ongelmia kalvojen kanssa. Ei 
enää ongelmia värien täsmäytyksessä. Työt 
valmistuvat entistä nopeammin, tulokset ovat 
entistä tarkempia – ja saat entistä enemmän 
tyytyväisiä asiakkaita, jotka palaavat luoksesi 
kerta toisensa jälkeen.

A A
Ennen

Kalvojen käsittely

Jälkeen

Ennen

Spottivärin käsittely

Jälkeen

PANTONE 158

Xeroxin® integroidut 
palvelimet
Voit luottaa loistaviin väreihin ja 
huipputason työnkulkuihin. 

Xerox® Integrated Colour Server 
Kuuluu vakiona Xerox 560/570 -tulostimeen ja 
soveltuu erinomaisesti edistyneisiin sovelluksiin. 
Ihastut varmasti sen käytön yksinkertaisuuteen 
ja tuttuun käyttöliittymään. Lisätietoja on 
osoitteessa  
www.xerox.com/560integrated-colorserver.

Xerox® EXi Integrated Fiery® Colour 
Server 

Huippuluokan värejä ja työnkulun työkaluja,  
joiden avulla hallitset täydellisesti töitäsi. 
Lisätietoja on osoitteessa  
www.xerox.com/560exi-fierycolorserver.
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Luo uusia näyttäviä sovelluksia –  
valmiiksi viimeisteltyinä
Tulostusmarkkinoille tulee jatkuvasti uusia sovelluksia ja tapoja käyttää 
värejä, tulostusmateriaaleja ja viimeistelytoimintoja. Loistava kuvalaatu, 
kattava tulostusmateriaalien tuki, monipuoliset viimeistelytoiminnot, modulaarisuus 
ja laaja palvelintarjonta takaavat, että Xerox® Colour 560/570 -tulostin on 
helposti liitettävissä yrityksen olemassa oleviin työnkulkuihin. Se on täydellinen 
tulostusratkaisu, joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jonka avulla yhä 
useammat työt voidaan tehdä oman talon sisällä.

Tehokas ja edullinen tulostin yrityskäyttöön 
Loistava kuvalaatu, helppokäyttöisyys, tuottavuus, kattava tulostusmateriaalien tuki, syöttö- ja viimeistelytoiminnot sekä ylivoimaiset 
työnkulkuratkaisut ovat vihdoin ulottuvillasi. Paranna väritulostusmahdollisuuksiasi ja pienennä tulostuskustannuksiasi uuden  
Xerox® Colour 560/570 -tulostimen avulla.

• Esitteet – luo vaivatta ammattimaisia ja 
värikkäitä esitteitä, ja nopeuta prosessia 
viimeistelylinjan taitto-, vihkon selän puristus 
ja leikkaustoiminnoilla.

• Esitykset ja uutiskirjeet – tulostuslinjassa 
tapahtuva nidonta ja rei'itys  
nopeuttavat ja helpottavat esitysten ja 
uutiskirjeiden luontia.

• Manuaalit ja raportit – hakulehdet 
pitävät vuosi- ja talousraporttien 
tiedot järjestyksessä, ja nidonta ja GBC 
AdvancedPunch -rei'itys takaavat, etteivät  
sivut joudu kadoksiin.

• Julisteet – tulostusmateriaalien kattavan 
tuen ansiosta voit luoda näyttäviä, 
jopa SRA3+-kokoisia julisteita paksulle 
päällystetylle materiaalille.

• Erikoismateriaali- ja valokuvasovellukset 
– virheettömät värit ja valokuvatason 
kuvalaatu vakuuttavat asiakkaasi ja saavat 
heidät kääntymään puoleesi kaikissa 
valokuvien tulostustarpeissa.

Erikoismateriaaleja erityiskohteisiin

Xerox® Colour 560/570:n suunnittelussa oli 
keskeisessä roolissa laaja materiaalivalikoima.  

Asiakkaasi ihastuvat viimeisteltyihin tarjouksiin, 
mukaansatempaaviin esitteisiin ja uusiin 
materiaaleihin, jotka todella erottuvat muista. 

Xerox® 560/570:n avulla laajennat tarjontaasi. 
Mainokset, henkilökortit, ikkunatarrat, etiketit, 
synteettiset materiaalit, ja paljon muuta. 

Tulosta luotettavasti monille erikoismateriaaleille 
kuten synteettinen Xerox® Premium NeverTear.

Erikoisväriaineemme Polyester EA Low Melt 
Toner kiinnittyy polyesterimuoviin kemiallisesti 
sitovalla tavalla ja varmistaa näin erinomaisen 
kuvalaadun erikoismateriaaleille. Asiakkaillasi 
on nyt valittavanaan entistä laajempi 
materiaalivalikoima. Premium NeverTear on 
repeytymätön ja veden, öljyn ja rasvan kestävä.

Xerox® NeverTear -ikkunamainokset

Monday - Mushroom Barley

TUESday - Split Pea

WEdnESday - Vegetable

ThUrSday - Navy Bean

Friday - Potato

SaTUrday - Cabbage

SUnday - Cream of Tomato

Monday - Mushroom Barley

TUESday - Split Pea

WEdnESday - Vegetable

ThUrSday - Navy Bean

Friday - Potato

SaTUrday - Cabbage

SUnday - Cream of Tomato

Club Sandwich w/Sliced Turkey & Bacon          $6 75

Hot Pastrami & Turkey Breast                    $7 00

Hot Pastrami & Hot Corned Beef                  $7 25

Baked Ham w/Swiss Cheese                      $6 50

Slivered Roast Beef w/Cheddar Cheese            $7 00

Hot Corned Beef, Turkey & Swiss Cheese          $7 50

Club Sandwich w/Sliced Turkey & Bacon          $6 75

Hot Pastrami & Turkey Breast                    $7 00

Hot Pastrami & Hot Corned Beef                  $7 25

Baked Ham w/Swiss Cheese                      $6 50

Slivered Roast Beef w/Cheddar Cheese            $7 00

Hot Corned Beef, Turkey & Swiss Cheese          $7 50

Nova Lox on a Bagel w/Tomato, Onion & Cream Cheese    $8 00
Potato Pancakes with Sour Cream or Applesauce          $6 25
Borscht w/Sour Cream                                      $4 75

Nova Lox on a Bagel w/Tomato, Onion & Cream Cheese    $8 00
Potato Pancakes with Sour Cream or Applesauce          $6 25
Borscht w/Sour Cream                                      $4 75

Your choose of Grilled Corned Beef, Brisket of Beef,  
Pastrami, Chicken or Turkey Breast with melted Swiss  
Cheese, Sauerkraut and a cup of Potato Salad

Your choose of Grilled Corned Beef, Brisket of Beef,  
Pastrami, Chicken or Turkey Breast with melted Swiss  
Cheese, Sauerkraut and a cup of Potato Salad

Served on rye bread with lettuce,  
tomato, thousand island dressing  
& a cup of cole slaw 

Served on rye bread with lettuce,  
tomato, thousand island dressing  
& a cup of cole slaw SoUpS oF ThE day SoUpS oF ThE dayCoMbinaTion SandWiChES CoMbinaTion SandWiChES

CUSToMEr FavoriTES! CUSToMEr FavoriTES!

1919 Main Street  •  Latke, NY 12345 1919 Main Street  •  Latke, NY 12345

e s t a b l i s h e d  1 9 8 9 e s t a b l i s h e d  1 9 8 9

oUr FaMoUS rEUbEnS!                     $8 50 oUr FaMoUS rEUbEnS!                     $8 50

Monday - Thursday  
6am - 11pm

Friday - saTurday  
6am - Midnight

sunday  
6:30am - 10pm

Monday - Thursday  
6am - 11pm

Friday - saTurday  
6am - Midnight

sunday  
6:30am - 10pm

sTorE hours sTorE hours

We’re always open at www.javasue.com We’re always open at www.javasue.com 

Cup $3.20  •  Bowl $4.50 Cup $3.20  •  Bowl $4.50

Printed on a Xerox 550/560 Printer - Matte NeverTear 2mil Polyester 3R14611 Available in Gloss, Matte, Low tack, Permanent adhesive formats

Hugh,
As a food and drink “connoisseur,” there’s 
only one place to be this weekend. Tasteful 

Pairings is the Windy City’s premier food and 
drink fest—a party for your palate! Sample 

Chicago’s most delectable dishes from down-
home comforts to upscale delights, all paired 
with the perfect cocktail. Your first Cupcake 

and root beer is on us. Just bring the attached 
coupon. We hope to see you as we savor the 

flavor of Chi-Town! 

S e p t e m b e r  1 6 ,  4 p m  –  1 0 p m   G r a n t  p a r k ,  C h i C a G o

For more information, go to
www.tastefulpairings.com

and
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XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
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Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/560-570-Specs.
Tuotevideo on katsottavissa osoitteessa www.xerox.com. Kokoa oma Xerox® Colour 560/570 
-tulostimesi osoitteessa www.buildyourownxerox.com. 

©2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart 
Kit®, SquareFold® ja Xerox Secure Access Unified ID System® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 
EFI™, Splash, Fiery® and RPX-iii™ ovat Electronics for Imaging, Inc.:n tavaramerkkejä Tuotteiden ulkoasua, kokoonpanoa ja/tai teknisiä tietoja 
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Tarkkuus
•	 Tulostus/kopiointi: 2400 x 2400 dpi Skannaus:  

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
•	 Viivarasterit: 600, 300, 200 ja 150 Clustered Dot 

-rasteri, 200 Rotated Line -rasteri1

•	 Ohjaimen tulostustarkkuus: 600 x 600 x 8 dpi

Tekniikka
•	 Tulostus, kopiointi, skannaus, faksi (valinnaisena), 

sähköposti, esikatselu
•	 Paperia ja väriainetta voidaan lisätä käytön aikana
•	 Edistynyt kohdistustekniikka takaa tarkemman 

kohdistuksen, ±1,2 mm 
•	 Mukautetut paperinasetus- ja 

paperinkohdistusprofiilit
•	 Xerox® EA Low Melt -väriaine 
•	 Xerox® SMart Kit®-vaihto-osat: värikasetit, rummut, 

kiinnityslaite, varauskorotroni, hukkavärisäiliö ja 
nitomanastat

Väri- ja grafiikkajärjestelmät2

•	 Fogra-sertifiointi, PANTONE Matching System®, 
PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print 
Engine1

Integroitu skanneri
•	 250 arkin kapasiteetti
•	 Kopiointitilassa: 50 värisivua, 65 mustavalkosivua 

minuutissa; verkkoskannaustilassa: 50 värisivua,  
80 mustavalkosivua minuutissa

•	 Originaalit jopa A3-kokoon ja 38–105 g/m²:aan asti
•	 Kaksipuoleisten originaalien automaattinen 

syöttölaite

Tuottavuus ja tulostusnopeus
•	 Käyttömäärä3: 300 000
•	 Keskimääräinen käyttö/kk4: 10 000 – 50 000 sivua
Xerox® Colour 560/570, väri
•	 A4

 – 60/70 sivua/min (64–105 g/m²), päällystämätön
 – 43/50 sivua/min (106–176 g/m²), päällystämätön;  

(106–150 g/m²), päällystetty
 – 30/35 sivua/min (177–300 g/m²), päällystämätön;  

(151–300 g/m²), päällystetty
•	 A3

 – 30/35 sivua/min (64–105 g/m²), päällystämätön
 – 21/25 sivua/min (106–176 g/m²), päällystämätön;  

(106–150 g/m²), päällystetty
 – 14/17 sivua/min (177–300 g/m²), päällystämätön;  

(151–300 g/m²), päällystetty
•	 SRA3

 – 27/30 sivua/min (64–105 g/m²), päällystämätön
 – 19/19 sivua/min (106–176 g/m²), päällystämätön;  

(106–150 g/m²), päällystetty
 – 12/12 sivua/min (177–300 g/m²), päällystämätön;  

(151–300 g/m²), päällystetty
Xerox® Colour 560/570, mustavalko 
•	 A4 

 – 65/75 sivua/min (64–176 g/m²), päällystämätön
 – 43/50 sivua/min (177–300 g/m²), päällystämätön;  

(106–176 g/m²), kuvapuoli ylöspäin, päällystetty
 – 30/35 sivua/min (177–300 g/m²), päällystetty

•	 A3
 – 33/37 sivua/min (64–176 g/m²), kuvapuoli 

ylöspäin, päällystämätön
 – 21/25 sivua/min (177–300 g/m²), päällystämätön;  

(106–176 g/m²), päällystetty
 – 14/17 sivua/min (177–300 g/m²), päällystetty

•	 SRA3
 – 29/33 sivua/min (64–176 g/m²), päällystämätön
 – 19/19 sivua/min (177–300 g/m²), päällystämätön;  

(106–176 g/m²), kuvapuoli ylöspäin, päällystetty
 – 12/12 sivua/min (177–300 g/m²), päällystetty

Paperi
Vaihtoehdot ja painot
•	 Sisäiset alustat: 64–220 g/m², päällystämätön ja 

päällystetty
 – Alusta 1: 500 arkkia, SRA3; alusta 2: 500 arkkia, A3;  

alusta 3: 870 arkkia, A4; alusta 4: 1140 arkkia, A4
•	 Ohisyöttö: 250 arkkia, jopa 300 g/m², päällystämätön  

ja päällystetty, 330 x 482 mm:iin asti
•	 Valinnainen 2000 arkin paperialusta tai 

suurkokopaperin paperialusta (1- tai 2-alustainen)
Kapasiteetti ja käsittely (A4)
•	 3 260 arkkia vakiona / enintään 7 260 arkkia
•	 Kaksipuolinen tulostus:

 –  176 g/m² automaattisessa 
kaksipuolistulostuksessa, kaikki paperit 

 – 220 g/m² automaattisessa 
kaksipuolistulostuksessa, useimmat paperit  
(A4, A3)

 – 300 g/m² manuaalisessa kaksipuolistulostuksessa, 
kaikki paperit ohisyöttöalustalta ja valinnaiselta 
suurkokopaperialustalta

Syöttö- ja viimeistelylaitteet 
Iso paperialusta
•	 A4, 2 000 arkkia, 220 g/m²:aan asti
1- tai 2-alustainen suurkokopaperin syöttölaite
•	 64–300 g/m², päällystämätön; 106–300 g/m², 

päällystetty
•	 182 x 250 mm – B5–SRA3 / 330 x 488 mm
•	 Yksi tai kaksi lisäalustaa: 2 000 tai 4 000 arkkia
•	 Kirjekuorien tai pienikokoisen paperin syöttö  

(2-alustainen suurkokopaperin paperialusta)
Tavallinen luovutusalusta / limittävä 
luovutusalusta 
•	 500 arkin kapasiteetti 
Advanced-viimeistelylaite 
•	 Yläalusta: 500 arkkia; nippuluovutusalusta: 

3 000 arkkia 
•	 Jopa 50 arkin nidonta (useasta kohdasta), rei'itys
Professional-viimeistelylaite 
•	 Yläalusta: 500 arkkia; nippuluovutusalusta: 1 500 

arkkia 
•	 Jopa 50 arkin nidonta, rei'itys 
•	 Taitetut, satulanidotut vihkot, jopa 15 arkkia 

päällystämätöntä paperia, 7 arkkia 106–176 g/m²:n  
päällystettyä paperia, 5 arkkia 177–220 g/m²:n 
päällystämätöntä paperia

Liitäntämoduuli
•	 Tarvitaan Light Production -viimeistelylaitteisiin 

Päällystetyn/paksun paperin oikaisu.
Light Production -viimeistelylaite
•	 Yläalusta: 500 arkkia; nippuluovutusalusta: 3 000 

arkkia
•	 Rei’itys ja nidonta (useasta kohdasta),  

4 nitomanastaa
•	 Jopa 100 arkin nidonta
•	 200 esipainetun liitearkin syöttöalusta  

 (kylmäalusta)
Light Production -viimeistelylaite, jossa vihkolaite – 
sisältää Light Production -viimeistelylaitteen kaikki 
toiminnot sekä lisäksi:
•	 Taitetut, satulanidotut vihkot, jopa 25 arkkia 

(yhteensä 100 sivua) 75 g/m²:n paperia
Light Production -viimeistelylaite, jossa vihkolaite 
ja taittolaite – sisältää kaikki vihkolaitteella 
varustetun Light Production -viimeistelylaitteen 
toiminnot sekä lisäksi:
•	 Valinnainen taittolaite, A4/A3, kolmi- ja Z-taitto

GBC AdvancedPunch™5

•	 Erilaisia rei'itysvaihtoehtoja, A4
•	 Mukana toimitetaan vaihdettavia rei'itysmuotteja
Xerox® SquareFold®-leikkuri5

•	 25-arkkisen vihkon selän puristus
•	 Etureunan leikkaus 2–20 mm (säätö 0,1 mm:n välein)
•	 Paperin paino: 64–300 g/m², päällystämätön ja 

päällystetty
Käsinitomalaite
•	 Jopa 50 arkkia (90 g/m²) 

Xerox® Integrated Colour Server 
(vakiona)
Laitteisto (vähintään)
•	 80 Gt:n kiintolevy, 2 Gt:n RAM
•	 10,4 tuuman värikosketusnäyttö
•	 Ethernet-liitäntä (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 

MBTX/s)
Tuetut asiakasympäristöt
•	 Windows® XP SP1 & uudempi (32- & 64-bittinen), 

Server 2003/2008 (32- & 64-bittinen), Vista (32- & 
64-bittinen), Windows 7 (32- & 64-bittinen), Mac OS® 
10.4 ja uudempi, Citrix, mukautettu Unix-ajuri: AIX® 
5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux 
Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE® 10/11

•	 Citrix, WHQL-sertifiointi1

Sivunkuvauskielet ja tietomuodot
•	 PDF, XPS®, PCL® 6 -emulointi, HP-GL2 (suora lähetys), 

Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG
Skannaus 
•	 Skannaus sähköpostiin, kansioon, PC:hen, 

postilaatikkoon (yksityiseen ja yleiseen), valinnaisia 
toimintoja: skannaus USB:hen, FTP:hen, SMB:hen, 
työpöydälle, hakukelpoinen PDF, PDF/A, XPS, 
esikatselu pienoiskuvina.

Tietoturva
•	 Suojattu tulostus, todennus LDAP:n/Kerberoksen/

SMB:n/CAC:n avulla, salasanasuojattu PDF,  
FIPS 140-2 -salaus, S/MIME-salattu sähköposti, 
IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, sähköposti SSL:n 
kautta, kiintolevyn päällekirjoitus (automaattinen, 
ajoitettu, käsin käynnistettävä), kiintolevyn salaus, 
valvontaloki, valinnainen CAC, Xerox Secure Access 
Unified ID System®, IPv6 Ready, 256-bittinen salaus, 
Common Criteria Certified6

Muut valinnaiset ominaisuudet
•	 USB, kortinlukija, CAC:n (Common Access Card) 

käyttöönottopaketti, tilikirjaus, EIP (Extensible 
Interface Platform ), vieraslaiteliitäntä, mobiili- ja 
älypuhelintulostus

Valinnaiset tulostuspalvelimet
Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® EXi Integrated Fiery® Colour Server
Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery® 

Sähköliitäntä
•	 Tulostin: 220–240 VAC, 50/60 Hz
•	 Lisälaitteet: 100–240 VAC, 50/60 Hz
•	 Valinnaisset syöttö- ja viimeistelylaitteet:

 – Kukin moduuli vaatii 100–240 VAC, 50/60 Hz

Tulostimen mitat
•	 Korkeus: 1391,5 mm, leveys: 1574 mm,  

syvyys: 803 mm

1  Valitun tulostuspalvelimen tai mukaan
2  Vaatii tulostuspalvelin (esim. FreeFlow tai EFI)
3  Oletettu käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei 

odoteta jatkuvan säännöllisesti.
4  Arvioitu tavanomainen kuukausittainen käyttömäärä.
5  Vaatii liintäntämoduulin ja Light Production -viimeistelylaitteen
6  (vireillä)
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