
Εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570
Παραγωγικότητα και εξαιρετικό 
χρώμα σε κάθε περιβάλλον.

Εκτυπωτής Xerox® Colour 
560/570
Φυλλάδιο 
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Γρήγορα στοιχεία για τον 
εκτυπωτή Xerox® Colour 
560/570
•  Ταχύτητα: έως 60/70 έγχρωμες  

και 65/75 ασπρόμαυρες σελ./
λεπτό

• Ανάλυση: 2400 x 2400 dpi

•  Γραφίτης: Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA) Toner με  
τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλού 
σημείου τήξης

•  Βάρος υλικών (μέγιστο):  
έως και 300 gsm και 220 gsm 
για εκτύπωση διπλής όψης στα 
περισσότερα υλικά

•  Μεγέθη υλικών: έως και SRA3+ /  
330 x 488 mm

Εξαρχής ευέλικτη και 
οικονομική λύση.
Αυτό που επιθυμούν οι ομάδες σας από μια 
πολυλειτουργική συσκευή είναι ευελιξία και 
αποδοτική ροή εργασιών. Οι ομάδες γραφικών, 
δημιουργικού και παραγωγής επιθυμούν 
ποιότητα και τελική επεξεργασία υψηλότερου 
επιπέδου. Ο εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 
προσφέρει τα καλύτερα χαρακτηριστικά για 
κάθε λειτουργία.

Με τον Xerox® Colour 560/570 μπορείτε να 
εκτυπώνετε, να αντιγράφετε, να στέλνετε 
φαξ (προαιρετικά) και να σαρώνετε – 
συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης και 
εκτύπωσης με υπολογιστή, USB ή email. 
Εκτυπώνει επίσης από σχεδόν οποιοδήποτε 
smart phone ή tablet. Με αυτό τον τρόπο, ο 
εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 ενισχύει την 
αποδοτικότητα κάθε ομάδας.

Αποκτήστε νέους πελάτες,  
χωρίς να αναθέτετε εξωτερικά 
σημαντικές εργασίες έγχρωμης 
εκτύπωσης.
•	Εκτυπώστε μέχρι και 60/70 έγχρωμες και 

65/75 ασπρόμαυρες σελίδες το λεπτό.  
Χάρη στις εύκολες ρυθμίσεις και τις 
αυτόματες ροές εργασίας, μπορείτε να 
διεκπεραιώσετε γρήγορα τις εργασίες που 
αναλαμβάνετε με στυλ.

•	Ευελιξία εκτυπωτικών μέσων – υλικά με και 
χωρίς επίστρωση βάρους έως και 300 gsm.

•	Οι ενσωματωμένες επιλογές τελικής 
επεξεργασίας προσφέρουν επαγγελματικό 
φινίρισμα με δυνατότητες συρραφής, 
διάτρησης, διπλώματος και ξακρίσματος 
στη μεγάλη πλευρά για παρουσιάσεις, 
φυλλάδια και αναφορές.

•	Χάρη σε μια σειρά επεξεργαστών 
εκτύπωσης, μπορείτε να υποστηρίξετε τη 
διαχείριση χρώματος και να απλουστεύσετε 
τις διαδικασίες που απορροφούν το 
ανθρώπινο δυναμικό σας.

•	Με τις δυνατότητες για εξατομικευμένη 
εκτύπωση κατ' απαίτηση μπορείτε να 
αξιοποιήσετε τις εφαρμογές για την 
αποστολή direct mail.

Υπερβείτε τις προσδοκίες.
Ο εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 είναι 
κατασκευασμένος για να αναδείξει τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής 
εκτύπωσης. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, από 
φυλλάδια για τους πελάτες, προτάσεις ή 
παρουσιάσεις που τραβούν την προσοχή, 
ή ακόμα αυτοκόλλητα για παράθυρα και 
πινακίδες από πολυεστερικό υλικό, τα 
αποτελέσματα θα είναι καταπληκτικά κάθε 
φορά.

Παραγωγικότητα, ευελιξία και επαγγελματική 
ποιότητα εικόνας, όλα σε ένα.
Ο εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 παρέχει ευελιξία με τις εφαρμογές και 
επαγγελματική ποιότητα εικόνας, ενώ επίσης είναι αρκετά ευέλικτος για να 
αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας. Πρόκειται για μια λύση ''όλα σε ένα" 
που μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
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Εξασφαλίστε αποδοτικότητα με 
λειτουργίες σάρωσης και φαξ*.
•	Πραγματικό multitasking. Σαρώστε, 

εκτυπώστε, αντιγράψτε, στείλτε φαξ* 
ή δρομολογήστε αρχεία – όλα αυτά 
ταυτόχρονα. Κάντε προεπισκόπηση 
σαρώσεων και φαξ* στην οθόνη για να 
αποφύγετε τα σφάλματα.

•	Εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε 
τα βήματα. Ο Xerox® Colour 560/570 
προσφέρει ανώτερη σάρωση και σας 
επιτρέπει να στέλνετε αρχεία παντού. 
Μπορείτε να στείλετε με email λίστες, να 
αποθηκεύσετε απευθείας στην εσωτερική 
μνήμη, να κάνετε αποστολή σε υπολογιστή, 
διακομιστή, USB ή φαξ.* Δημιουργήστε PDF 
με δυνατότητα αναζήτησης σε ένα μόλις 
βήμα.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες και 
αλλάξτε τον τρόπο εργασίας με 
τη δύναμη των λύσεων Xerox® 
Workflow Solutions.
•	Xerox® ConnectKey™ για SharePoint.  

Σαρώστε αρχεία απευθείας στο Microsoft® 
SharePoint® και άλλους φακέλους των 
Windows®. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να 
αρκεστείτε στη βασική λύση αποθήκευσης 
εγγράφων, καθώς μπορείτε να μετατρέψετε 
τα έγγραφα σε έξυπνα δεδομένα και να 
εφαρμόσετε πολιτικές SharePoint στα 
δεδομένα σας. Μάθετε περισσότερα στη 
διεύθυνση  
www.xerox.com/connectkeysharepoint.

•	Xerox® Scan to PC Desktop®. Γεφυρώστε 
το χάσμα μεταξύ των εγγράφων του 
Microsoft® Office®, των PDF και του χαρτιού. 
Με το Scan to PC Desktop μπορείτε να 
προσαρμόζετε τα μενού σάρωσης στον 
Xerox® Colour 560/570 απευθείας από 
την επιφάνεια εργασίας σας. Μάθετε 
περισσότερα στη διεύθυνση  
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	Xerox® Mobile Print.Η Xerox διαθέτει 
όλες τις επιλογές για ασφαλή εκτύπωση 
ακριβείας από οποιαδήποτε φορητή 
συσκευή Apple® iOS®, Android™ και 
BlackBerry®. Μάθετε περισσότερα στη 
διεύθυνση www.xerox.com/mobileprint.

* προαιρετικά

Ασφάλεια και αξιοπιστία.
•	Πιστοποίηση ολόκληρου του συστήματος 

κατά Common Criteria (ISO 15408) 
στο EAL3 (εκκρεμεί). Αυτό διασφαλίζει 
ότι ο εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 
συμμορφώνεται με τα πιο αυστηρά 
πρότυπα ασφάλειας.

•	Ασφαλής εκτύπωση. Προστατεύστε το 
απόρρητο των εγγράφων, καθώς διατηρεί 
τις εργασίες εκτύπωσης στην ουρά μέχρι 
ο χρήστης να καταχωρήσει έναν κωδικό 
πρόσβασης. 

•	PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. 
Αυτή η λειτουργία χρειάζεται κωδικό 
πρόσβασης για το άνοιγμα και την 
προβολή σάρωσης που θέλετε να είναι 
προστατευμένη λόγω περιεχομένου. 

•	Στάνταρ κρυπτογράφηση 256 bit και 
FIPS 140-2. Το χρυσό πρότυπο για να 
διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή: Image 
Overwrite. Απαλείφει αυτόματα τα είδωλα 
στη συσκευή.

Ελέγξτε και παρακολουθήστε το 
κόστος εύκολα.
•	Xerox® Standard Accounting (XSA). 

Αυτό το λογισμικό διατίθεται ως στάνταρ 
και είναι εγκατεστημένο στη συσκευή 
σας. Παρέχει ανώτερες δυνατότητες 
δημιουργίας αναφορών προκειμένου 
να παρακολουθείτε, να αναλύετε και να 
περιορίζετε τη χρήση της συσκευής. Σας 
ενημερώνει για την προέλευση του κόστους, 
ώστε να το ελέγχετε.

•	Equitrac Office®. Παρέχει ασφαλή, 
πρακτική, ροή εργασίας για φορητή 
εκτύπωση, ελέγχοντας παράλληλα το 
κόστος και απλοποιώντας τη διαχείριση 
(προαιρετικά). Μάθετε περισσότερα στη 
διεύθυνση www.xerox.com/equitracoffice.

•	Xerox Secure Access Unified ID System®. 
Ενσωματώνεται στην υπάρχουσα  
λύση μαγνητικών καρτών, ώστε οι 
χρήστες να ξεκλειδώνουν την πρόσβαση 
σε δυνατότητες του συστήματος, 
προσεγγίζοντας ή σαρώνοντας την κάρτα 
(προαιρετικά). Μάθετε περισσότερα στη 
διεύθυνση www.xerox.com/secureaccess.

Υιοθετήστε αλλαγές και εργαστείτε πιο απλά και 
έξυπνα.
Όταν η δουλειά γίνεται πιο έξυπνα, οι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί. 
Ο εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 απλοποιεί η διαδικασία αποτύπωσης, 
επεξεργασίας και αποθήκευσης εγγράφων – και διαθέτει όλα τα εργαλεία που 
χρειάζεστε για να επιτελείτε ποιοτική εργασία πιο αποδοτικά.
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Η καινοτομία είναι αυτονόητη.
•	Έντονο χρώμα και απίστευτη 

λεπτομέρεια. Με την ανάλυση  
2400 x 2400 dpi, οι εικόνες είναι 
εμπλουτισμένες, με καθαρό κείμενο, έτσι τα 
αποτελέσματα θα εντυπωσιάζουν πάντα. 

•	Εξαιρετική ποιότητα εικόνας.  
Η τεχνολογία γραφίτη μας Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA) χαμηλού σημείου τήξης 
αναπτύσσεται χημικά, ώστε τα μικρά, 
ομοιόμορφα σωματίδια να παράγουν 
εξαιρετικές μεταβάσεις με φινίρισμα  
τύπου offset.

•	Συνεχίστε την εργασία σας χωρίς 
διακοπές. Κάθε εκτυπωτής διαθέτει 
εξαρτήματα που φθείρονται από 
τη φυσιολογική χρήση, αλλά με τις 
αντικαθιστώμενες από τον πελάτη μονάδες  
Xerox® Smart Kit®, μπορείτε να συνεχίσετε 
χωρίς να καλέσετε για τεχνική υποστήριξη. 
Με τις μονάδες αντικατάστασης απλής 
τοποθέτησης, θα συνεχίσετε την εργασία 
σας χωρίς διακοπές. Τα Smart Kit 
περιλαμβάνουν κυλίνδρους τυμπάνου, 
φούρνο, συγκρότημα corotron φόρτισης και 
φιάλη για υπολείμματα γραφίτη.

Πρόκειται για την εικόνα σας.  
Απελευθερώστε τη 
δημιουργικότητά σας.*
•	Αναπαραγάγετε με ακρίβεια τα 

χρώματα και τα λογότυπα της εταιρείας. 
Ο εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570 
προσφέρει αντιστοίχιση PANTONE® για 
χρώματα spot στα PANTONE MATCHING 
SYSTEM®, PANTONE GOE™ και PANTONE 
PLUS με την κατάλληλη άδεια χρήσης.

•	Πιστοποίηση για True Adobe® PostScript® 
3™ και η πιο πρόσφατη μηχανή Adobe 
PDF Print Engine (APPE). Με αυτές τις 
δυνατότητες σε συνδυασμό με τις υψηλές 
ταχύτητες, η δημιουργικότητά σας δεν 
πρόκειται ποτέ να περιοριστεί.

Αναλάβετε τον έλεγχο, όταν  
τον χρειάζεστε περισσότερο.
•	Εξελιγμένη τεχνολογία σύμπτωσης. 

Εξασφαλίστε πιο αυστηρό έλεγχο  
(άκρα, διόρθωση καμπυλότητας) για 
σημαντικά έργα.

•	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. Η δυνατότητα 
για προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού σας 
επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποθηκεύετε 
και να ανακτάτε μοναδικά προφίλ χαρτιού 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου τα 
χρειάζεστε. 

Προωθήστε την εικόνα σας και ξεχωρίστε από  
το πλήθος.
Ποιότητα εικόνας που αποτελεί δείκτη σύγκρισης. Αποτελέσματα που είναι 
αισθητικά ευχάριστα. 

Εκτυπωτής Xerox® Colour 560/570:  
γραμματοσειρά 0,6 στιγμών Xerox® 
MicroFont που εικονίζεται με 
καρφίτσα.

Συνδυάσαμε την κορυφαία ανάλυση 
εκτύπωσης (2400 x 2400 dpi) και 
τις μοναδικές ιδιότητες του γραφίτη 
Xerox® EA Toner με την τεχνολογία 
εξαιρετικά χαμηλού σημείου τήξης. 
Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτική 
ακρίβεια και φινίρισμα τύπου offset 
με έντονα, ζωντανά χρώματα. Αυτό 
επιτρέπει επίσης εξαιρετική απόδοση 
σε νέα εκτυπωτικά υλικά, όπως το 
Xerox® NeverTear, ψηφιακά συνθετικά, 
πολυεστερικά και άλλα πολλά.

* Απαιτείται επεξεργαστη εκτύπωσης (πχ. FreeFlow ή EFI)
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7
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας: 
Χωράει μέχρι 2.000 φύλλα A4 διάφορων 
βαρών.

8
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 
oversize: Προσθέτει χωρητικότητα με 
ένα ή δύο σημεία επιλογής υλικών για 
μεγάλα μεγέθη SRA3 / 330 x 488 mm 
και χωρητικότητα έως και 2.000 ή 4.000 
φύλλα.

Επιλογές τροφοδοσίας

7

8

1
Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: Στοίβαξη 500 
φύλλων. 

2
Advanced Finisher: Ιδανικός για τα τυπικά 
κλασέρ, εγχειρίδια, αναφορές και παρουσιάσεις. 
Αυτό το  
εξάρτημα τελικής επεξεργασίας προσφέρει 
συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και 
διάτρηση 2 ή 4 οπών. 

3
Professional Finisher: Η επιλογή για 
εγχειρίδια χωρίς επίστρωση κ.λπ. Εκτός από 
τις δυνατότητες του Advanced Finisher, αυτή 
η μονάδα τελικής επεξεργασίας περιλαμβάνει 
συρραφή κατά μήκος της ράχης με δίπλωμα 
στη μέση, για εύκολη δημιουργία booklet μέχρι 
15 σελίδων με επίστρωση και συγκρότημα για 
φυλλάδια με δίπλωμα στα δύο.

4
GBC® AdvancedPunch™1: Επιτρέπει τη 
δημιουργία εγγράφων με επαγγελματικό δέσιμο 
χωρίς εξωτερική ανάθεση, συνδυάζοντας την 
εκτύπωση, τη συρραφή και τη σελιδοποίηση  
σε ένα πρακτικό βήμα.

5
Finisher μεσαίας παραγωγής2 – Με αυτά τα 
ευέλικτα εξαρτήματα τελικής επεξεργασίας 
παράγονται booklet με επίστρωση, φυλλάδια 
και υλικό που διπλώνει στα δύο για ταχυδρομική 
αποστολή, ενώ επίσης είναι δυνατή η στοίβαξη, η 
συρραφή και η διάτρηση. Περιλαμβάνουν επίσης 
δίσκο ένθεσης interposer. Επιλέξτε τον Finisher 
μεσαίας παραγωγής, τον Finisher μεσαίας 
παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet 
ή τον Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα 
δημιουργίας booklet και διπλώματος.

6
Xerox® SquareFold® Trimmer Module1: 
Βελτιώνει την ισχύ του Finisher μεσαίας 
παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet  
και μονάδα ξακρίσματος square fold για 
εξώφυλλα και μεγάλη πλευρά με σκοπό τη 
δημιουργία booklet.

Επιλογές τελικής επεξεργασίας

1 Απαιτείται μονάδα διασύνδεσης και Finisher μεσαίας παραγωγής
2 Απαιτείται μονάδα διασύνδεσης.

1 2 3 4 5 6

Εφαρμογές τελικής επεξεργασίας

Ταξινόμηση και 
σελιδοποίηση

Συρραφή Διάτρηση

Booklet Δίπλωμα
Δίπλωμα 
σχήματος Z

Δίπλωμα στα τρία
Δίπλωμα σχήματος 
Z A3

Ξάκρισμα 
στη μεγάλη 
πλευρά

Square Fold

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και το πεδίο της  
εργασίας σας, θα καλύψουμε τις ανάγκες σας.

TITLE: X_26122_X56BR-01XG   LANGUAGE: Greek   DATE: July 26, 2013 5:23 PM   PLATES: CMYK    PAGE:  5 of 8



Εξωτερικοί επεξεργαστές Xerox®

Ισχυροί επεξεργαστές με εργαλεία χρώματος, δυνατότητες για ροές εργασίας  
και υψηλή ταχύτητα, όλα στην άμεση διάθεσή σας. 

Επεξεργαστές εκτύπωσης για κάθε ροή εργασίας. 
Προσφέρουμε μια σειρά από επεξεργαστές εκτύπωσης, έτσι θα βρείτε σίγουρα 
κάποιον που να είναι κατάλληλος για τις ανάγκες σας.

Xerox® EX Print Server,  
με την υποστήριξη Fiery®

Η τεχνολογία Fiery αυξάνει τα έσοδα 
παρέχοντας εντυπωσιακά έγγραφα 
με ζωντανές εικόνες και χρώματα που 
υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών 
σας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση  
www.xerox.com/560ex-printserver.

Xerox® FreeFlow® Print Server
Ο επεξεργαστής Xerox® FreeFlow Print Server 
συνδυάζει ένα εξελιγμένο μείγμα  
εταιρικών ροών εργασίας και ροών 
παραγωγής. Παρέχει ισχυρή διαχείριση 
της σειράς προτεραιότητας εργασιών, 
τεχνολογία ConfidentColour και 
εξατομικευμένη εκτύπωση κατ' απαίτηση. 
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση  
www.xerox.com/560freeflow-printserver.

Η μηχανή Adobe PDF Print Engine – ή APPE – 
είναι το χρυσό πρότυπο για την επεξεργασία 
PDF, καθώς μπορείτε να δημιουργείτε αρχεία 
PDF στο κατάστημά σας με ελάχιστη ανάγκη 
παρέμβασης. Τέλος στα προβλήματα με τη 
διαφάνεια. Τέλος στα προβλήματα με την 
αντιστοίχιση των χρωμάτων. Θα διαπιστώσετε 
ταχύτερη παραγωγή, αποτελέσματα 
μεγαλύτερης ακρίβειας – και επιστροφή 
περισσότερων πελατών.

A A
Πριν

Διαχείριση διαφάνειας

Μετά

Πριν

Δείγματα χρωμάτων spot

Μετά

PANTONE 158

Ενσωματωμένοι 
επεξεργαστές Xerox®

Βασιστείτε σε ανώτερο χρώμα και 
κορυφαίες ροές εργασίας. 

Ο Xerox® Integrated Colour Server 
Στάνταρ με κάθε Xerox 560/570 και ιδανικός 
για κορυφαίες εφαρμογές γραφείου. Θα μείνετε 
ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την ασυναγώνιστη 
απλότητα και αξία της οικείας οθόνης αφής. 
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση  
www.xerox.com/560integrated-colorserver.

Xerox® EXi Integrated  
Fiery® Colour Server
Κορυφαία εργαλεία χρώματος και ροής εργασίας  
για να έχετε τον έλεγχο. Μάθετε περισσότερα 
στη διεύθυνση  
www.xerox.com/560exi-fierycolorserver.
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Δημιουργήστε νέες συναρπαστικές εφαρμογές – 
με τελική επεξεργασία χάρη στον ενσωματωμένο 
εξοπλισμό.
Ο εκτυπωτικός χώρος κατακλύζεται από νέες εφαρμογές και νέους 
τρόπους χρήσης του χρώματος, των υλικών και των επιλογών για τελική 
επεξεργασία. Η καταπληκτική ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος υλικών, οι 
ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας, οι δυνατότητες διαμόρφωσης και οι 
επιλογές του εκτυπωτή Xerox® Colour 560/570, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες 
εταιρικές ροές εργασίας, τον καθιστούν την ιδανική συσκευή για εξεύρεση 
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και πελατών, και τη διατήρηση περισσότερων 
εφαρμογών εσωτερικά.

Εκτύπωση μεγάλου όγκου, με εταιρικές ροές εργασίας, σε προσιτή τιμή. 
Η ποιότητα εικόνας, η ευκολία χρήσης, η αποδοτικότητα, το εύρος εκτυπωτικών υλικών, οι επιλογές τροφοδότησης και τελικής επεξεργασίας, σε 
συνδυασμό με κορυφαίες λύσεις ροής εργασίας βρίσκονται στην άμεση διάθεσή σας. Αναπτύξτε τις δυνατότητες της εταιρείας για την παραγωγή 
έγχρωμων ψηφιακών εφαρμογών και μειώστε το κόστος με τον εκτυπωτή Xerox® Colour 560/570.

• Φυλλάδια – δημιουργήστε εύκολα 
επαγγελματικά, πολύχρωμα φυλλάδια 
χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες 
δυνατότητες διπλώματος για μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και ξάκρισμα square fold.

• Παρουσιάσεις/ενημερωτικά δελτία – 
ενσωματωμένες δυνατότητες συρραφής 
και διάτρησης, για γρήγορη και 
εύκολη δημιουργία παρουσιάσεων και 
ενημερωτικών δελτίων.

• Εγχειρίδια και αναφορές – με τα ένθετα 
διαχωριστικά, οι ετήσιες εκθέσεις και 
οι οικονομικές αναφορές παραμένουν 
άψογα οργανωμένες, ενώ με τη συρραφή 
και τη διάτρηση GBC AdvancedPunch για 
τοποθέτηση σε κλασέρ, δεν πρόκειται να 
ξεφύγει ούτε μία σελίδα.

• Αφίσες – με την επεκτεινόμενη σειρά 
υλικών μπορείτε να δημιουργείτε ελκυστικές 
αφίσες σε ανθεκτικά μέσα με επίστρωση – 
μεγέθους μέχρι SRA3+.

• Εξειδικευμένα υλικά και φωτογραφικές 
εξειδικευμένες εφαρμογές – άψογα 
χρώματα και εικόνες με φωτογραφικό 
φινίρισμα, ώστε οι πελάτες να ζητούν 
τις υπηρεσίες σας για όλες τις σύγχρονες 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν 
φωτογραφίες.

Εξειδικευμένα υλικά για  
ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Ο Xerox® Colour 560/570 έχει σχεδιαστεί για μια 
μεγάλη σειρά υλικών. 

Ευχαριστήστε τους πελάτες σας με 
φινιρισμένες προτάσεις, ελκυστικά φυλλάδια, 
και επωφεληθείτε επίσης από τις νέες 
συναρπαστικές δυνατότητες χρήσης υλικών για 
να ξεχωρίσετε πραγματικά. 

Με τον Xerox® 560/570 μπορείτε να 
σκεφτείτε διαφορετικά. Πινακίδες, ταυτότητες, 
αυτοκόλλητα παραθύρων, ετικέτες, 
πολυεστερικά συνθετικά και άλλα πολλά. 

Πραγματοποιήστε εκτυπώσεις σε διάφορα 
σύγχρονα ψηφιακά εκτυπωτικά υλικά, όπως τα 
ψηφιακά συνθετικά Xerox® Premium NeverTear 
και άλλα πολλά.

Με τον ειδικό γραφίτη χαμηλού σημείου τήξης 
EA για πολυεστερικά υλικά, τα αποτελέσματα 
σταθεροποιούνται στο υλικό με χημικό 
τρόπο, διασφαλίζοντας εξαιρετική εικόνα 
σε εξειδικευμένα εκτυπωτικά υλικά, όπως 
πολυεστερικά και άλλα πολλά, έτσι έχετε 
στη διάθεσή σας ακόμα μεγαλύτερη επιλογή 
υλικών. Το Premium NeverTear είναι ανθεκτικό 
στο νερό, το λάδι, το γράσο και το σχίσιμο.

Πινακίδες παραθύρων Xerox® NeverTear 
Window Signs

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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Για να δείτε ένα βίντεο προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com. Δημιουργήστε 
και διαμορφώστε τον δικό σας εκτυπωτή Xerox® Colour 560/570 στη διεύθυνση  
www.buildyourownxerox.com. 

©2013 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, FreeFlow®, Scan to PC 
Desktop®, Smart Kit®, SquareFold® και Xerox Secure Access Unified ID System® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Τα EFI™, Splash, Fiery® και RPX-iii™ είναι εμπορικά σήματα της Electronics for Imaging, Inc. Η εμφάνιση 
του προϊόντος, η κατάσταση κατασκευής ή/και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ενημέρωση  
7/13  BR6714  X56BR-01XG

Για πιο λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά, μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/560-570-Specs.

Ανάλυση
•	 Εκτύπωση/αντιγραφή: 2400 x 2400 dpi. Σάρωση: 

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 
•	 Συχνότητες οθόνης (Line Screen): 600, 300, 200 

και 150 με ομαδοποίηση ταξινομημένων σημείων 
(Clustered Dot), 200 με περιστροφή (Rotated Line 
Screen)1

•	 Διαδρομή εκτύπωσης controller: 600 x 600 x 8 dpi

Τεχνολογία
•	 Εκτύπωση, φαξ (προαιρετικά), αντιγραφή, σάρωση, 

προεπισκόπηση, email
•	 Δυνατότητα τοποθέτησης γραφίτη και χαρτιού εν 

ώρα λειτουργίας
•	 Εξελιγμένη τεχνολογία σύμπτωσης Advanced 

Registration Technology για πιο αυστηρό έλεγχο, 
±1,2 mm κατά μήκος της επάνω ακμής,  
μπροστά-πίσω

•	 Προσαρμοσμένα προφίλ ρύθμισης χαρτιού/
ευθυγράμμισης

•	 Γραφίτης Xerox® EA χαμηλού σημείου τήξης 
•	 Αντικαθιστώμενες μονάδες Xerox® Smart Kit® για 

γραφίτη, τύμπανο, φούρνο, corotron φόρτισης, 
φιάλη απορριμμάτων, συνδετήρες συρραπτικού

Διαπιστευτήρια γραφικών τεχνών2

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

Ενσωματωμένος σαρωτής
•	 Χωρητικότητα 250 φύλλων
•	 50 έγχρωμες και 65 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό 

σε λειτουργία αντιγραφής, 50 έγχρωμες και 80 
ασπρόμαυρες σελ./λεπτό σε λειτουργία σάρωσης

•	 Πρωτότυπα μέχρι A3 σε βάρη από 38 – 105 gsm
•	 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης

Απόδοση / Ταχύτητες εκτύπωσης
•	 Φόρτος εργασίας3: 300.000
•	 AMPV4: 10.000 έως 50.000 σελίδες/μήνα 
Xerox® Colour 560/570 Colour
•	 A4

 – 60/70 σελ./λεπτό (64-105 gsm) χωρίς επίστρωση
 – 43/50 σελ./λεπτό (106-176 gsm) χωρίς 

επίστρωση, (106-176 gsm) με επίστρωση
 – 30/35 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς 

επίστρωση, (151-300 gsm) με επίστρωση
•	 A3

 – 30/35 σελ./λεπτό (64-105 gsm) χωρίς επίστρωση
 – 21/25 σελ./λεπτό (106-176 gsm) χωρίς 

επίστρωση, (106-150 gsm) με επίστρωση
 – 14/17 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς 

επίστρωση, (151-300 gsm) με επίστρωση
•	 SRA3

 – 27/30 σελ./λεπτό (64-105 gsm) χωρίς επίστρωση
 – 19/19 σελ./λεπτό (106-176 gsm) χωρίς 

επίστρωση, (106-150 gsm) με επίστρωση
 – 12/12 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς 

επίστρωση, (151-300 gsm) με επίστρωση
Xerox® Colour 560/570 - Ασπρόμαυρη λειτουργία 
•	 A4 

 – 65/75 σελ./λεπτό (64-176 gsm) χωρίς επίστρωση
 – 43/50 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς 

επίστρωση, πλευρά επάνω (106-150 gsm) με 
επίστρωση

 – 30/35 σελ./λεπτό (177-300 gsm) με επίστρωση
•	 A3

 – 33/37 σελ./λεπτό (64-176 gsm) χωρίς επίστρωση, 
με την πλευρά επάνω

 – 21/25 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς 
επίστρωση, (106-176 gsm) με επίστρωση

 – 14/17 σελ./λεπτό (177-300 gsm) με επίστρωση
•	 SRA3

 – 29/33 σελ./λεπτό (64-176 gsm) χωρίς επίστρωση
 – 19/19 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς 

επίστρωση, πλευρά επάνω (106-176 gsm) με 
επίστρωση

 – 12/12 σελ./λεπτό (177-300 gsm) με επίστρωση

Χαρτί
Ευελιξία / Βάρος
•	 Εσωτερικοί δίσκοι 64-220 gsm για χαρτί με και 

χωρίς επίστρωση
 – Δίσκος 1: 500 φύλλα SRA3, Δίσκος 2: 500 φύλλα 

A3, Δίσκος 3: 870 φύλλα A4, Δίσκος 4: 1.140 
φύλλα A4

•	 Βοηθητικός δίσκος bypass έως και 250 φύλλα 
βάρους μέχρι 300 gsm, με και χωρίς επίστρωση, έως 
και 330 x 482 mm 

•	 Προαιρετικά HCF & OHCF 2.000 φύλλων  
(1 ή 2 δίσκοι)

Χωρητικότητα και χειρισμός χαρτιού (A4)
•	 3.260 φύλλα στάνταρ / 7.260 μέγ.
•	 Εκτύπωση διπλής όψης:

 – Αυτόματη λειτουργία διπλής όψης 220 gsm για 
τα περισσότερα υλικά (A4, A3)

 – Χειροκίνητη λειτουργία διπλής όψης 300 gsm 
γα όλα τα υλικά από βοηθητικούς δίσκους 
bypass και προαιρετικό τροφοδότη υψηλής 
χωρητικότητας oversize

Βοηθητικός εξοπλισμός 
τροφοδότησης και τελικής 
επεξεργασίας 
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF)
•	 2.000 φύλλα A4 μέχρι 220 gsm
OHCF oversize με 1 ή 2 δίσκους.
•	 64-300 gsm χωρίς επίστρωση, 106-300 gsm με 

επίστρωση
•	 182 x 250 mm – B5 έως SRA3 / 330 x 488 mm
•	 Μονάδα με 1 ή 2 δίσκους δίσκους: 2.000  / 4.000 

φύλλα
•	 Συμπεριλαμβάνεται υποστήριξη για φάκελους και 

υλικά μικρού μεγέθους με OHCF 2 δίσκων
Απλός δίσκος δεσμίδων / Δίσκος διαχωρισμού 

δεσμίδων 
•	 Στοίβαξη 500 φύλλων 
Advanced Finisher 
•	 Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος στοιβακτή  

3.000 φύλλων 
•	 Συρραφή σε πολλές θέσεις, έως και 50 φύλλα, 

διάτρηση
Professional Finisher 
•	 Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος στοιβακτή  

1.500 φύλλων 
•	 Συρραφή σε πολλές θέσεις, έως και 50 φύλλα, 

διάτρηση 
•	 Μονάδα διπλώματος στα δύο, δημιουργίας booklet 

με συρραφή στη ράχη μέχρι 15 φύλλων χωρίς 
επίστρωση, 7 φύλλων 106-176 gsm με επίστρωση, 
5 φύλλων 177-220 gsm με επίστρωση

Μονάδα διασύνδεσης
•	 Απαιτείται για finisher μεσαίας παραγωγής. 

Παρέχει ενσωματωμένη δυνατότητα ισιώματος 
κυρτωμένων άκρων για υλικά με επίστρωση/ 
βαριά υλικά.

Finisher μεσαίας παραγωγής
•	 Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος στοιβακτή  

3.000 φύλλων
•	 Διάτρηση σε πολλές θέσεις και συρραφή, 

τετραπλή/4 συνδετήρες συρραφής
•	 Συρραφή μέχρι 100 φύλλων
•	 Μονάδα ένθεσης interposer 200 φύλλων για 

προεκτυπωμένα φύλλα και φύλλα χωρίς περιθώρια
Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα booklet – 
περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του Finisher 
μεσαίας παραγωγής και επιπλέον:
•	 Booklet με δίπλωμα στα δύο ή με συρραφή στη 

ράχη μέχρι και 25 φύλλων (100 σελίδες σε διάταξη 
για μέσα βάρους 75 gsm)

Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα 
δημιουργίας booklet και μονάδα διπλώματος – 
περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του Finisher 
μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας 
booklet και επιπλέον:
•	 Προαιρετική μονάδα διπλώματος για A3/A4 στα 3/Ζ
GBC AdvancedPunch™5

•	 Διατίθενται συνθέσεις με διατρητικό σε A4
•	 Συμπεριλαμβάνονται εναλλάξιμα σετ μητρών 

διάτρησης

Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold® 
Trimmer Module5

•	 Square fold έως και 25 φύλλα
•	 Ξάκρισμα στη μεγάλη πλευρά μεταξύ 2-20 mm σε 

προσαυξήσεις του 0,1 mm
•	 Βάρος χαρτιού 64-300 gsm με/χωρίς επίστρωση
Βοηθητικό συρραπτικό
•	 Συρραφή μέχρι 50 φύλλα για μέσα βάρους 90 gsm 

Xerox® Integrated Colour Server 
(στάνταρ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικού (ισοδύναμα ή 

καλύτερα)
•	 Μονάδα σκληρού δίσκου 80 GB, μνήμη RAM 2 GB
•	 Έγχρωμη, επίπεδη οθόνη αφής 10,4"
•	 Διασύνδεση Ethernet (επιλογή για 10 MBTX / sec, 

100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)
Υποστηριζόμενα περιβάλλοντα συστήματος-

πελάτη
•	 Windows® XP SP1 και νεότερη έκδοση (32 και 64 

bit), Server 2003/2008 (32 και 64 bit), Vista (32 
και 64 bit), Windows 7 (32 και 64 bit), Mac OS® 
10.4 και νεότερη έκδοση, Citrix, προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα οδήγησης για Unix: 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, πιστοποίηση WHQL1

PDL και μορφές δεδομένων
•	 PDF, XPS®, προσομοίωση PCL® 6, HP-GL2 (άμεση 

υποβολή), επιλογή για Adobe® PostScript® 3™,  
TIFF, JPEG

Σάρωση 
•	 Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο, σε 

υπολογιστή, σε θυρίδα (ιδιωτική και δημόσια), οι 
επιλογές περιλαμβάνουν σάρωση σε USB, FTP, SMB, 
Desk, PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, 
PDF/A, XPS, προεπισκόπηση μικρογραφιών

Ασφάλεια
•	 Στάνταρ εκτύπωση ασφαλείας, έλεγχος 

ταυτότητας με LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF με 
προστασία κωδικού πρόσβασης, κρυπτογράφηση 
FIPS 140-2, κρυπτογραφημένο email S/MIME, IPSec, 
802.1x, SNMP v3.0, Email over SSL, κρυπτογράφηση 
δεδομένων σκληρού δίσκου με Image Overwrite 
(άμεση, προγραμματισμένη, κατ' απαίτηση), 
προαιρετικό CAC για Audit Log, Xerox Secure 
Access Unified ID System®, δυνατότητα για IPv6, 
κρυπτογράφηση 256 bit, πιστοποίηση Common 
Criteria6

Άλλες επιλογές
•	 USB, συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων, κιτ 

ενεργοποίησης Common Access Card (CAC), 
επιλογές δημιουργίας αναφορών, Extensible 
Interface Platform Enabled (EIP), διασύνδεση 
εξωτερικής συσκευής, εκτύπωση από κινητό/
smartphone

Προαιρετικοί επεξεργαστές 
εκτύπωσης
Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® EXi Integrated Fiery® Colour Server
Xerox® EX Print Server, με υποστήριξη Fiery® 

Απαιτήσεις ηλεκτρικής παροχής
•	 Εκτυπωτής: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
•	 Βοηθητικός εξοπλισμός: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•	 Επιλογές τροφοδότησης/τελικής επεξεργασίας:

 – Για κάθε μονάδα απαιτείται ισχύς 100-240 VAC,  
50/60 Hz

Διαστάσεις εκτυπωτή
•	 Ύψος: 1.391,5 mm, Πλάτος: 1.574 mm,  

Βάθος: 803 mm

1 Ανάλογα με τον επιλεγμένο επεξεργαστή εκτύπωσης
2 Απαιτείται επεξεργαστη εκτύπωσης (π.χ. FreeFlow ή EFI)
3  Φόρτος εργασίας – Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου 

που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα 
σταθερή.

4 Μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης – Η αναμενόμενη μηνιαία 
παραγωγή εκτύπωσης.
5 Απαιτείται μονάδα διασύνδεσης και Finisher μεσαίας παραγωγής
6 εκκρεμεί
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