
Xerox® Colour C60/C70 nyomtató
Elképesztő rugalmasság, és a hatékonyabb munkavégzés 
hatalma.

Xerox® Colour C60/C70 
nyomtató
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A kezdetektől rugalmas és 
kedvező árú megoldás.
Csapatának egy rugalmas és termelékeny 
többfunkciós készülékre van szüksége. 
Grafikusai, kreatív és nyomdai szakemberei 
jobb minőséget és jobb munkabefejező 
funkciókat szeretnének. A Xerox® Colour 
C60/C70 színes nyomtató mindezekre 
a legjobb megoldást kínálja.

A Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóval 
nyomtathat, másolhat, faxolhat (opcionális) 
és szkennelhet – beleértve a PC-re, USB-re 
vagy e-mailbe szkennelést, és az onnan 
való nyomtatást. Ráadásul szinte bármelyik 
okostelefonról vagy táblagépről nyomtat. Az 
előbb felsorolt funkciók segítségével a Xerox® 
Colour C60/C70 készülék képes fokozni bármely 
csapat teljesítményét.

Tegyen szert új üzletekre, és tartsa 
házon belül a magas értéket képviselő 
színes nyomtatási feladatokat.
•	 Színesben akár percenként 60/70 oldalt, 

fekete-fehérben pedig akár 65/75 oldalt is 
képes nyomtatni. A könnyen beállítható és 
automatizált munkafolyamatokkal pedig 
rövid átfutási idővel kezelheti a sürgős 
munkákat.

•	 Számos másolóanyagot támogat, 
bevonatosat és bevonat nélkülit 
egyaránt egészen 300 g/m2 súlyig.

•	 A soros munkabefejező opcióknak 
köszönhetően professzionális 
utómunkálatokat végezhet, továbbá a tűzés, 
a lyukasztás, a hajtogatás és a szélvágási 
funkciók használatával bemutatóanyagokat, 
prospektusokat és jelentéseket készíthet.

•	 A különböző nyomtatókiszolgálók 
segítségével javíthatja a színkezelést 
és egyszerűsítheti a munkaigényes 
folyamatokat.

•	 A változóadatok használatát támogató 
lehetőségek révén a készülékkel személyre 
szabott DM-munkákat is készíthet.

Szárnyalja túl az elvárásokat.
A Xerox® Colour C60/C70 nyomtatót úgy 
alkottuk meg, hogy a digitális nyomtatási 
munkákból a legjobbat hozza ki. Legyen 
szó akár ügyfélprospektusról, megfogó 
ajánlatról vagy bemutatóról, figyelemfelkeltő 
poszterről vagy ablakmatricákról és poliészter 
hirdetésekről, minden alkalommal lenyűgöző 
eredményt fog elérni.

Termelékenység, méretezhetőség és professzionális 
képminőség egyetlen készülékben.
A Xerox® Colour C60/C70 nyomtató számos feladattípust támogat, professzionális 
képminőséget biztosít és eléggé rugalmas ahhoz, hogy a cégével együtt bővüljön. 
Egyetlen készülékben egyesíti az összes funkciót, ezáltal bármely környezetben 
javíthatja a termelékenységet.

Xerox® C60/C70 színes 
nyomtató Tények röviden
•	Sebesség: Max. 60/70 oldal/perc 

színesben és 65/75 oldal/perc 
fekete-fehérben

•	Egymenetes szkenner: Max. 200 kép 
percenként (ipm)

•	Felbontás: 2400 x 2400 dpi

•	Festék: Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA) festék ultra alacsony 
olvadáspontú technológiával

•	Másolóanyagsúlyok (Maximum): 
Maximum 300 g/m2 és 220 g/m2 
automatikus duplexeléshez

•	Másolóanyag-méretek: Maximum 
13 x 19,2 / SRA3+ / 330 x 488 mm



A Xerox® C60/C70 a nagykapacitású adagolóval. A Xerox® C60/C70 az egytálcás, túlméretes nagykapacitású adagolóval és a BR füzetkészítő finiserrel.
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Hatékony munkavégzés.
•	 Valódi többfunkciós képességek. Fájlok 

szkennelése, nyomtatása, másolása, faxolása 
(opcionális) és továbbítása – és mindez 
egyszerre is elvégezhető. A szkennelés- 
és a faxképek előnézetét megtekintheti 
a képernyőn, és ezzel csökkentheti a hibázás 
lehetőségét.

•	 Időt és munkát takaríthat meg. A Xerox® 
Colour C60/C70 kimagasló szkennelési 
képességekkel rendelkezik, és a készülék 
segítségével a fájlokat bárhová elküldheti. 
E-mail címlisták, tárolás a készüléken, küldés 
PC-re, USB-re vagy faxra. Kereshető PDF 
létrehozása egyetlen egyszerű lépésben.

A Xerox® Workflow Solutions 
megoldásokkal bővítheti üzleti 
lehetőségeit, és átalakíthatja 
a munkavégzés módját.
•	 Xerox® ConnectKey® for SharePoint® vagy 

Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.  
Fájlok közvetlen szkennelése a Microsoft® 
SharePoint, a Xerox® DocuShare® és 
más Windows® mappákba. Az alapvető 
fájltárolási és PDF-létrehozási műveleteken 
túlmenően a dokumentumokat 
automatikusan intelligens, strukturált 
adatokká alakíthatja a könnyen kezelhető 
fájlelnevezési és irányítási eszközökkel. 

•	 Megszemélyesítés az XMPie® 
segítségével. Az ágazatvezető XMPie 
változóadat-nyomtatást támogató 
szoftvereivel kedvező áron és 
zökkenőmentesen bővítheti a készülék 
funkcióit változóadatokkal dolgozó, 
értékteremtő alkalmazásokkal.

•	 Xerox® Scan to PC Desktop®. Hidalja 
át a Microsoft® Office®-dokumentumok, 
a PDF-fájlok és a papírdokumentumok 
közötti szakadékot. A Scan to PC 
Desktop segítségével a Xerox® 
Colour C60/C70 készülék szkennelési 
menüit közvetlenül a számítógépéről 
testre szabhatja. További tudnivalók: 
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	 A Xerox® Mobile Print megoldás. 
A Xerox az összes olyan opcióval rendelkezik, 
amely bármely Apple® iOS®, Android™ és 
BlackBerry® mobileszközről lehetővé teszi a 
biztonságos és pontos nyomtatást. További 
tudnivalók: www.xerox.com/mobileprint.

Biztonságos és magabiztos.
•	 Teljes rendszerre vonatkozó, általános 

kritériumok szerinti (ISO 15408) EAL3-
minősítés (függőben). Ez biztosítja azt, 
hogy a Xerox® Colour C60/C70 nyomtató 
megfeleljen a legszigorúbb biztonsági 
előírásoknak.

•	 Biztonságos nyomtatás. Gondoskodik a 
dokumentumok biztonságáról: a nyomtatási 
feladatok mindaddig a sorban maradnak, 
amíg a felhasználó meg nem adja a jelszót. 

•	 Jelszóval védett PDF-ek. A funkció a 
beszkennelt bizalmas dokumentumok 
megnyitásához és megtekintéséhez jelszót 
kér. 

•	 Szabványos 256 bites és FIPS 140-2 
titkosítás. Az adatbiztonság aranyszabványa 
a képfelülírás. A funkció automatikusan törli 
a képeket a készülékről.

Költségkontroll és költségkövetés 
egyszerűen.
•	 Xerox® Standard Accounting. Ez a 

szoftver a készülékre telepített alapfunkciók 
közé tartozik. Egyedülálló számlázási 
funkcióival nyomon követheti, elemezheti 
és korlátozhatja a készülékhasználatot. 
Segítségével megtudhatja, mire mennyit 
költ, így kézben tarthatja költségeit.

•	 Xerox Secure Access Unified ID 
System®. Az alkalmazás integrálható a 
vállalat meglévő dolgozói azonosítókártyás 
rendszerével, így a felhasználók a 
kártyájuk lehúzásával, illetve a közelítés 
módszerével kioldhatják a rendszer 
funkcióit (opcionális). További tudnivalók: 
www.xerox.com/secureaccess.

Alakítsa át a munkavégzés módját, és dolgozzon 
egyszerűbben, okosabb módszerekkel.
A feladatok egyszerűsítésekor az emberek több munkát tudnak elvégezni. 
A Xerox® Colour C60/C70 színes nyomtató leegyszerűsíti a dokumentumok 
rögzítésének, szerkesztésének és tárolásának folyamatát, és mindazokat az 
eszközöket tartalmazza, amelyekkel hatékonyabban végezhet minőségi munkát.



Xerox® Colour C60/C70 nyomtató: 
A Xerox® MicroFont 0,6 pontos 
betűkészlet és egy gombostű.

A kategóriavezető felbontást 
(2400 x 2400 dpi) az alacsony 
olvadáspontú Xerox® EA-
festéktechnológiával ötvöztük. Az 
eredmény: szemkápráztató részletek, 
ofszetszerű megjelenés és ragyogó 
színek. Mindezek kivételes teljesítményt 
jelentenek az új alapanyagokon is, mint 
például a Xerox® NeverTear, a digitális 
szintetikus anyagok, a poliészter stb.
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Újítások alapfunkcióként.
•	 Élénk színek és hihetetlen részletezettség.  

A 2400 x 2400 dpi-s felbontással a képeken 
lévő szövegek élesek, így az eredmény 
mindig lenyűgöző lesz. 

•	 Kiemelkedő képminőség. A Xerox® EA 
emulzióaggregációs, alacsony olvadáspontú 
technológiáját vegyi úton alakították ki, 
így az apró, egységes méretű részecskék 
egyenletes átmenetekkel rendelkező 
páratlan minőséget és ofszetszerű 
megjelenést biztosít.

•	 Mozgásban tartja a munkát. Minden 
nyomtatóban vannak olyan alkatrészek, 
amelyeket előbb utóbb ki kell cserélni, a 
Xerox® Smart Kit® felhasználó által cserélhető 
egységekkel azonban a szerviz kihívása nélkül 
folytathatja a munkát. Az egyszerűen ki- és 
becsúsztatható csereegységek révén nem 
kell megszakítania a munkát. A Smart Kit 
egységek között a dobhengerek mellett a 
beégető, a töltőkorotron és a hulladéktartály 
is megtalálható.

Az Ön vállalati imidzséről van szó.  
Engedje szabadjára képzeletét.
•	 A vállalat színeihez és emblémáihoz 

igazítsa az ofszetnyomók színeit. 
A Xerox® Colour C60/C70 nyomdagép 
rendelkezik a PANTONE® licenccel a 
PANTONE színmegfeleltetési rendszer, 
a PANTONE MATCHING SYSTEM®, 
a PANTONE GOE™ és a PANTONE PLUS 
szerinti színmegfeleltetéshez. A Fogra-
minősítés pedig azt jelenti, hogy színei 
megfeleltethetők az ofszet nyomdagépek 
színeinek.

•	 Valódi Adobe® PostScript® 3™ 
tanúsítvány és a legújabb Adobe PDF 
Print Engine (APPE). Mindezek a funkciók, 
valamint az elképesztő sebesség biztosítja, 
hogy a képzeletének semmi sem szabjon 
határt.

Teljes mértékű szabályozhatóság, 
igény szerint.
•	 Simple Image Quality Adjustment 

(SIQA)*. Ezzel az eszközkészlettel 
szempillantás alatt beállíthatja 
a regisztrációt.

•	 Alakítsa igényeinek megfelelően a 
beállításokat. Az egyéni papírbeállítások 
segítségével egyedi papírprofilokat hozhat 
létre, tárolhat és hívhat, amelyeket igényei 
szerint bármikor használhat. 

Páratlan színminőséggel emelkedjen ki a tömegből.
Kategóriavezető képminőség, amire mindig számíthat. Az eredmények valóban 
lenyűgözőek. 

*  A Xerox® EX C60/C70 Print Server (Powered by Fiery) és a Xerox® 
FreeFlow Print Server (a Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóval 
integrálva) használatával érhető el.



Munkabefejező műveletek

Leválogatás és 
összeállítás

Tűzés Lyukasztás Füzet C-hajtás

Z-hajtás Háromba hajtás
Tabloid/A3-as 
méret Z-hajtása

Szélvágás Ívhajtogatás

Befejező műveletek
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4   Eltoló gyűjtőtálca: 500 lapos kötegelés. 

5   BR finiser: Nagyszerű áron fejlett befejezőműveletekkel bővíti a készüléket: eltolás, lyukasztás, 
tűzés (1,2,4 lyukas), valamint 3000 lapos kötegelés, valamint választható C-hajtó/Z-hajtó 
egység. 

6   BR füzetkészítő finiser: A BR finiser összes befejezőművelete mellett füzetkészítési 
lehetőséget is biztosít.

7   Kézi tűző: Legfeljebb 50 lap 90 g/m2 súlyú másolóanyag tűzése (munkafelülettel).

8 9 10

8   GBC® AdvancedPunch™*: A nyomtatást, lyukasztást és szortírozást egyetlen, kényelmes 
lépésben megvalósító kiegészítővel házon belül hozhatja létre a professzionális kötésű 
dokumentumait. 

9   Szabványos finiser és füzetkészítő finiser**: A finisermodullal fényes füzeteket, 
prospektusokat és félbehajtott leveleket készíthet, továbbá kötegelést, lyukasztást és tűzést 
végezhet. Lapbeszúró bemeneti tálcát is tartalmaz. A finiser opcionális háromba hajtási, 
Z-hajtási és a Tabloid/A3-as méretű lapok Z-hajtási moduljával számos más sokszínű feladatra 
is lehetősége nyílik. 

10   Xerox® SquareFold® vágómodul*: A füzetkészítővel rendelkező szabványos finiser 
teljesítményét tovább fokozhatja, ha a füzetkészítéshez a borítókon ívhajtást, a lapokon 
pedig szélvágást alkalmaz.

*Interfészmodult és szabványos finisert igényel; **Interfészmodult igényel

Adagolási opciók

1

1   Nagykapacitású adagoló: További 
2000 A4-es lap (max. 200 g/m2).

2

2   Egytálcás, túlméretes 
nagykapacitású adagoló: 
További 2000 lap az SRA3 / 
330 x 488 mm mérettől kezdődően 
(max. 300 g/m2). Tárolószekrénnyel.

3

3   Kéttálcás, túlméretes 
nagykapacitású adagoló: 
További 4000 lap az SRA3 / 
330 x 488 mm mérettől 
kezdődően (max. 300 g/m2).

5 5

Bármilyen legyen is a feladat mérete vagy 
példányszáma, mi megfelelünk igényeinek.



Xerox® integrált kiszolgálók
Kiemelkedő színek és igényes munkafolyamatok.

Xerox® integrált színes kiszolgáló 
a Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóhoz

Ideális napjaink irodai alkalmazásainak 
vezérléséhez. A megszokott 
érintőképernyővel, páratlan egyszerűséggel 
és értékekkel rendelkezik. További tudnivalók: 
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.

A Fiery® által támogatott Xerox®  
EX-i C60/C70 nyomtatókiszolgáló

Világszínvonalú színek és munkafolyamatot 
támogató eszközök, amelyekkel nyeregben 
érezheti magát. További tudnivalók: 
www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.

Xerox® FreeFlow nyomtatókiszolgáló 
a Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóhoz*

A Xerox nyomdai munkafolyamatainak minden 
előnye megtalálható ebben a kompakt, 
értéknövelő csomagban. További tudnivalók: 
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Xerox® külső kiszolgálók
Erőteljes kiszolgáló színkezelő eszközökkel, munkafolyamatot támogató-funkciókkal és elképesztő sebességgel, és mindez Öntől csupán karnyújtásnyira. 
A vezérelhetőség és az egyöntetű eredmények csúcsa.

A A
Előtte

Átlátszóság kezelése

Utána

Előtte

Direkt színek megjelenítése

Utána

PANTONE 158

Az Adobe PDF nyomtatómotor – más 
néven az APPE – a PDF-feldolgozás 
aranyszabványa, amellyel minimális 
felhasználói beavatkozás mellett készítheti 
el a PDF-fájokat a munkahelyén. Nincs több 
transparencyprobléma. Megszabadulhat a 
színmegfeleltetés kihívásaitól. Ehelyett rövidebb 
átfutási időt, pontosabb eredményeket érhet 
el, és több visszatérő vásárlóra tehet szert.A Fiery® által támogatott Xerox® 

EX C60/C70 nyomtatókiszolgáló 

A Fiery technológia ragyogó képekkel 
és színekkel teli, figyelemfelkeltő 
dokumentumokat eredményez, amely még 
ügyfelei elvárásait is meghaladja, és ezáltal 
növeli az Ön profitját. További tudnivalók: 
www.xerox.com/C70EXPrintServer.
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Nyomtatókiszolgálók minden munkafolyamathoz.
A nyomtatókiszolgálók széles választékában biztos megtalálja azt, amely megfelel 
elvárásainak.

*  Elérhető a piaci bevezetés után Az elérhetőséggel kapcsolatos 
információkat a www.xerox.hu webhelyen találja, vagy 
megtudhatja a Xerox munkatársaitól.



Keltse fel mások figyelmét!
A Xerox Colour C60/C70 nyomtatóval 
megvalósíthatja elképzeléseit. Nyomtasson 
jeleket, azonosítókártyákat, ablakmatricákat, 
címkéket és poliészter anyagokat. Az élénk, telt 
színű és kiemelkedő színminőségű információs 
táblák és a POS-anyagok segítségével fokozza 
a speciális események hatását. 

Speciális, poliészter EA alacsony olvadáspontú 
festékünk a kimenetet a saját kémiai kötési 
módszerünkkel a poliészterbe égeti, ami páratlan 
képminőséget eredményez a különleges 
alaprétegeken, mint például a poliészter stb. 
Az EA festék (Premium NeverTear-t tartalmaz) 
víz-, olaj-, zsír- és szakításálló. 

Xerox® NeverTear ablakmatricák

Nyomdai minőség vállalati munkafolyamatokkal elérhető áron. 
Képminőség, egyszerű használat, termelékenység, a másolóanyagok széles választéka, adagolási és befejező opciók, valamint világelső 
munkafolyamat-megoldások Öntől csupán karnyújtásnyira. A Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóval bővítse a digitális, színes nyomtatási 
lehetőségeit és csökkentse költségeit.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN 

kb’s
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Hozzon létre izgalmas, új munkafolyamatokat, és a 
befejező műveleteket végezze el a munka részeként.
A nyomtatók világában folyamatosan új alkalmazási területek jelennek meg, 
és a színeket, a másolóanyagokat és a befejező műveleteket egyre újszerűbb 
módokon alkalmazzák. Kimagasló képminőségével, a másolóanyagok széles 
választékának támogatásával, rugalmas befejező opcióival, moduláris felépítésével, 
kiszolgálóopcióival, valamint integrált vállalati munkafolyamataival a Xerox® Colour 
C60/C70 nyomtató a tökéletes eszköz az új üzleti lehetőségek megszerzéséhez, 
valamint a munkák házon belüli elvégzéséhez.

•	 Prospektusok – egyszerűen készíthet 
professzionális, színes prospektusokat a 
termelékenységjavító, inline hajtogatás, 
ívhajtás és szélvágás révén.

•	 Bemutatók/hírlevelek – a soros tűzés 
és lyukasztás által a bemutatóanyagok 
és a hírlevelek gyorsan és egyszerűen 
elkészíthetők.

•	 Kézikönyvek és jelentések – a regiszterfülek 
beszúrásával jól áttekinthető éves jelentések 
és pénzügyi jelentések készíthetők, míg a 
tűzés és a GBC AdvancedPunch lyukasztás 
által a lapok mindig a helyükön maradnak.

•	 Poszterek – a kibővített másolóanyag-
használat révén tartósabb anyagokra 
nyomtathatja a szemet gyönyörködtető 
posztereket akár 13 x 19" / SRA3+ méretekig.

•	 Különleges másolóanyagokat igénylő/
fotóalkalmazások – a kifogástalan színek 
és a fényképszerű képminőség hatására 
az ügyfelek biztosan visszatérnek, hogy 
Önnél rendeljék meg napjaink legújabb 
fotómunkáit



1 A választott nyomtatókiszolgálótól/vezérlőtől függően
2   A Xerox® EX Print Server (a Fiery® által támogatott) Xerox® 
Colour C60/C70 nyomtatóhoz és a Xerox® FreeFlow® integrált 
nyomtatókiszolgálóhoz érhető el.

3  Terhelhetőség – Az egy hónapban várt maximális kapacitás. 
Nem tartható fenn folyamatosan.

4 Interfészmodul szükséges

Részletesebb információkért látogasson el a következő címre: www.xerox.com/C60-C70Specs.  
A termékvideó a www.xerox.hu webhelyen tekintheti meg. A következő weblapon összeállíthatja 
és konfigurálhatja saját Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóját: www.buildyourownxerox.com.
©2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a ConnectKey®, a FreeFlow®, a Scan to PC Desktop®, a 
Smart Kit®, a SquareFold®, a Xerox Extensible Interface Platform® és a Xerox Secure Access Unified ID System® a Xerox Corporation védjegyei 
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az EFI™, a Splash, a Fiery® és az RPX-iii™ az Electronics for Imaging, Inc. védjegyei. 
a termék megjelenése, összeállítási állapota és/vagy specifikációja előzetes figyelmeztetés nélkül változhat. 2014. szeptember, BR10687 
610P730439 X60BR-01KA

Felbontás
•	 Nyomtatás/másolás: 2400 x 2400 dpi; Szkennelés: 

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
•	 Rácssűrűségek: 600, 300, 200 és 150 képpontcsoport, 

200 elforgatott rácssűrűség1

Technológia
•	 Nyomtatás, faxolás (opcionális), másolás, 

szkennelés, előnézet és e-mail
•	 Festék és papír betöltése működés közben
•	 Fejlett illesztési technológia a pontosabb 

nyomatbeállításhoz
•	 Simple Image Quality Adjustment (SIQA)2

•	 A lap két oldalának illesztése („front-to-back” 
regisztráció): +/– 1,2 mm

•	 Egyéni papírbeállítási/illesztési profilok
•	 Xerox® EA alacsony olvadáspontú festék 
•	 Xerox® Smart Kit® cserélhető egységek (festékek, dobok, 

beégető, töltőkorotron, hulladéktartály, tűzőkapcsok)

Tanúsítványok
•	 Fogra tanúsítvány, PANTONE Matching System®, 

PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print 
Engine1

Beépített szkenner
•	 Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló
•	 Színes szkenner
•	 Szkennelés számos kimeneti opcióra
•	 250 lapos kapacitás
•	 Max. 200 oldal/perc (színesben és fekete-fehérben)
•	 Eredetik akár A3-as méretig, 38 – 200 g/m² között

Termelékenység/nyomtatási sebesség
•	 Terhelhetőség3: 300 000
Xerox® Colour C60/C70 színes nyomtatási sebességek
•	 A4

 – 60/70 oldal/perc (64–105 g/m²) bevonat nélküli
 – 43/50 oldal/perc (106–176 g/m²) bevonat nélküli, 

(106–150 g/m²) bevonatos
 – 30/35 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonat nélküli, 

(151–300 g/m²) bevonatos
•	 A3

 – 30/35 oldal/perc (64–105 g/m²) bevonat nélküli
 – 21/25 oldal/perc (106–176 g/m²) bevonat nélküli, 

(106–150 g/m²) bevonatos
 – 14/17 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonat nélküli, 

(151–300 g/m²) bevonatos
•	 SRA3

 – 27/30 oldal/perc (64–105 g/m²) bevonat nélküli
 – 19/19 oldal/perc (106–176 g/m²) bevonat nélküli, 

(106–150 g/m²) bevonatos
 – 12/12 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonat nélküli, 

(151–300 g/m²) bevonatos
Xerox® Colour C60/C70 fekete-fehér nyomtatási 
sebességek
•	 A4 

 – 65/75 oldal/perc (64–176 g/m²) bevonat nélküli
 – 43/50 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonat nélküli, 

nyomtatott oldallal felfelé (106–176 g/m²) 
bevonatos

 – 30/35 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonatos
•	 A3

 – 33/37 oldal/perc (64–176 g/m²) bevonat nélküli, 
nyomtatott oldallal felfelé

 – 21/25 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonat nélküli, 
(106–176 g/m²) bevonatos

 – 14/17 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonatos
•	 SRA3

 – 29/33 oldal/perc (64–176 g/m²) bevonat nélküli
 – 19/19 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonat nélküli, 

nyomtatott oldallal felfelé (106–176 g/m²) 
bevonatos

 – 12/12 oldal/perc (177–300 g/m²) bevonatos

Papír
Rugalmasság/súlyok
•	 Belső tálcák 64–220 g/m² bevonat nélküli és bevonatos

 – 1. tálca: 500 lap SRA3
 – 2. tálca: 500 lap A3
 – 3. tálca: 870 lap A4
 – 4. tálca: 1140 lap A4

•	 Kézitálca 250 lap akár 300 g/m² bevonat nélküli és 
bevonatos, legfeljebb 330 x 482 mm méretig

•	 Opcionális 2000 lapos HCF és OHCF (egytálcás vagy 
kéttálcás)

Papírkapacitás és -kezelés (A4)
•	 3260 lap szabványos a négy belső tálcából és 

kézitálcából
•	 Maximális papírkapacitás: 7260 lap a szabványos 

tálcákból és a két túlméretes nagykapacitású 
adagolóból (opcionális)

•	 Kétoldalas nyomtatás:
 – 176 g/m² automatikus duplexelés minden készleten 
 – 220 g/m² automatikus duplexelés a legtöbb 

készleten
 – 300 g/m² manuális duplexelés a legtöbb készleten 

a kézitálcából és az opcionális túlméretes 
nagykapacitású adagolóból

Adagolás és munkabefejezés 
Nagykapacitású adagoló (HCF)
•	 A4 (2000 lap akár 220 g/m² súlyig)
Egytálcás vagy kéttálcás túlméretes nagykapacitású 
adagoló (OHCF):
•	 64–300 g/m² bevonat nélküli 
•	 106–300 g/m² bevonatos
•	 Egytálcás OHCF: 182 x 250 mm (B5) – 330 x 488 mm 

(SRA3); Kéttálcás OHCF: 102 x 152 mm – 330 x 488 mm 
(SRA3)

•	 176 g/m² automatikus duplexelés minden készleten 
•	 220 g/m² automatikus duplexelés a legtöbb készleten 

(Letter / A4, Tabloid / A3)
•	 300 g/m² automatikus egyoldalas és kétoldalas 

nyomtatás minden készleten
•	 Egy- vagy kéttálcás modul: 2000 lap/4000 lap
•	 Kis méretű másolóanyagok támogatása a kéttálcás 

OHCF-fel
•	 Borítékadagoló és kis méretű másolóanyagok 

adagolása
Eltoló gyűjtőtálca 
•	 500 lapos kötegelés 
BR finiser 
•	 3000 lapos kötegelőtálca, 500 lapos felső tálca
•	 Eltolás
•	 2/3-as lyukasztás
•	 50 lap tűzése (elöl, hátul, kettős négyes)
•	 C-hajtást/Z-hajtást végző egység (opcionális)
BR füzetkészítő finiser 
•	 1500 lapos kötegelő, 500 lapos felső tálca
•	 Eltolás
•	 2/3-as lyukasztás
•	 50 lap tűzése (elöl, hátul, kettős négyes)
•	 Nyeregtűzéses füzetkészítés
•	 V-hajtás
•	 C-hajtást/Z-hajtást végző egység (opcionális)
•	 Legfeljebb 15 bevonat nélküli lap, 7 ív 106–176 g/m² 

súlyú bevonatos lap vagy 5 ív 177–220 g/m² bevonatos 
lap félbehajtása, nyeregtűzéses füzetkészítése

Szabványos finiser
•	 3000 lapos kötegelő, 500 lapos felső tálca
•	 Többpozíciós tűzés és lyukasztás, 4 tűzés
•	 Tűzés, bevonatos és bevonat nélküli lapok, legfeljebb 

100 lap 
•	 200 lapos lapbeszúró előnyomtatott és körben 

kifutásos lapokhoz 
•	 Beépített simító bevonatos/nehéz másolóanyagokhoz 

a nyomtatóhoz csatlakoztatandó interfészmodulon 
keresztül

Füzetkészítő finiser – a szabványos finiser összes 
funkciója, valamint:
•	 Bevonatos/bevonat nélküli, félbehajtott vagy 

nyeregtűzött, bevonatos/bevonat nélküli, max. 25 lapos 
füzetek (100 kialakított oldal / 75 g/m² másolóanyag) 

•	 Opcionális hajtogató modullal háromrét hajtás és 
Z-hajtás (A4/Letter és A3/Tabloid)

GBC AdvancedPunch™4

•	 Lyukasztási konfigurációk A4-es mérethez
•	 Különféle cserélhető lyukasztókészlet kapható.
Xerox® SquareFold® vágómodul4

•	 Ívhajtogatás legfeljebb 25 lapig
•	 Szélvágás 2 és 20 mm között 0,1 mm-es lépésenként
•	 Papírsúlyok: 64–300 g/m² bevonat nélküli és bevonatos
Kézi tűzőgép
•	 Legfeljebb 50 lap 90 g/m²-es másolóanyag tűzése 

Xerox® integrált színes kiszolgáló 
(DMP)
Hardverspecifikáció (egyenértékű vagy jobb)
•	 80 GB-os merevlemez, 2 GB RAM
•	 10,4 hüvelykes színes, érintőképernyős, lapospanelű 

kijelző
•	 Ethernet-interfész (10 MBTX / mp, 100 MBTX / mp, 

1000 MBTX / mp opció)
Kliensoldali támogatott környezetek
•	 Windows® XP SP1 és újabb (32 és 64 bites), Server 

2003/2008 (32 és 64 bites), Vista (32 és 64 bites), 
Windows 7 (32 és 64 bites), Mac OS® 10.4 és újabb, 
Citrix, egyéni illesztőprogram Unix rendszerhez: 
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 tanúsítvány1

PDL- és adatformátumok
•	 PDF, XPS®, PCL® 6 emuláció, HP-GL2 (közvetlen 

feladatbenyújtás), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ 
(opcionális)

Szkenner 
•	 E-mailbe, mappába, PC-re, postafiókba (magán és 

nyilvános) szkennelés, elérhető opciók: szkennelés USB-
re, FTP-re, SMB-re, munkaasztalra, kereshető szöveges 
PDF-be, PDF/A formátumba, XPS-be, kisképes előnézet

Biztonság
•	 Szabványos titkos nyomtatás, LDAP/Kerberos/SMB/

CAC-hitelesítés, jelszóval védett PDF, FIPS 140-2 
szabványú titkosítás, S/MIME titkosított e-mail, IPsec, 
802.1X, SNMP v3.0, SSL-en keresztüli e-mail, képfelülírás 
(azonnali, ütemezett, igény szerinti), merevlemez-
titkosítás, ellenőrzőnapló, opcionális CAC, Xerox Secure 
Access Unified ID System®, IPv6 támogatása, 256 bites 
merevlemez-titkosítás, a Common Criteria projektnek 
megfelelő minősítés*

Egyéb opciók
•	 CAC (Common Access Card) intelligenskártya-

engedélyezőkészlet, számlázási opciók, Xerox Extensible 
Interface Platform® támogatása, idegeneszköz-
interfész

•	 Nyomtatás mobilkészülékről/okostelefonról

További nyomtatókiszolgáló-opciók
•	 Xerox® EX-i C60/C70 Print Server  

(Fiery® által támogatott)
•	 Xerox® FreeFlow nyomtatókiszolgáló (a Xerox® 

Colour C60/C70 nyomtatóval integrálva*)
•	 Xerox® EX C60/C70 Print Server (Fiery® által 

támogatott)

Elektromossági adatok
•	 Nyomtató: 110–127 V vagy 220–240 V váltakozó 

áram, 50/60 Hz
•	 Opcionális adagolás/munkabefejezés:

 – Az egyes modulok igénye: 100–240 VAC 
vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz

Nyomtató méretei
•	 Magasság: 1391,5 mm
•	 Szélesség: 1574 mm
•	 Mélység: 787 mm


