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*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (Monitorul mondial trimestrial privind perifericele de imprimare/copiere al IDC –  
Corporația Internațională de Date) din trimestrul 2, 2019, pentru livrările de unități în segmentul de producție ușoară color.

IMPRIMANTA XEROX® 
PRIMELINK® 
Imprimanta color pentru producție de nivel de bază 
numărul 1 din lume tocmai a devenit și mai performantă.



C E R T I F I C Ă R I  D I N  I N D U S T R I E  
P E N T R U  C A L I T A T E A  I M A G I N I I * 

Î M B U N ĂTĂȚ I Ț I -VĂ  I M A G I N E A 

Prețul de nivel de bază nu ar trebui să însemne și o 

calitate de bază a imaginii. Cu imprimanta PrimeLink, 

puteți livra rezultate uimitoare pentru fiecare lucrare, 

de fiecare dată.

Totul pornește de la rezoluție. Rezoluția de 2400 x 

2400 dpi înseamnă că veți obține detalii și text cu 

linii fine extrem de precise, cu culori vii și tranziții 

uniformizate între culori – chiar și la viteze de până 

la 70 ppm. Serverele EFI cu tehnologii PANTONE® 

încorporate, cum ar fi PANTONE® GOE și PANTONE® 

PLUS, asigură că veți obține exact culorile dorite.

Iar combinația dintre tonerul Xerox® cu agregarea 

emulsiei (EA) cu tehnologia punctului de topire 

scăzut, registrația față-verso de +/- 1,5 mm 

și ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) 

înseamnă că veți obține calitate constantă, 

de la prima imprimare până la ultima.

L U C R AȚ I  M A I  I N T E L I G E N T,  N U  M A I  M U LT

Termenele-limită strânse au devenit o regulă. Dar 

acesta nu este un motiv ca să faceți compromisuri. 

Îmbogățirea arsenalului dumneavoastră cu o 

imprimantă PrimeLink vă permite să vă îmbunătățiți 

productivitatea în moduri pe care nu le-ați fi crezut 

posibile.

Concepută pentru a promova executarea simultană 

a mai multor sarcini și colaborarea, poate fi 

personalizată pentru a se adapta la stilul 

dumneavoastră de lucru. Serverul Xerox® Integrated 

Color devine o dotare standard. Sau puteți alege unul 

dintre cele trei servere EFI opționale pentru mai 

multe caracteristici și volum crescut. Tot ce aveți 

de făcut este să îl alegeți pe cel mai potrivit, pe baza 

aplicațiilor din activitatea dumneavoastră și a 

nivelului de automatizare și precizie a culorilor 

de care aveți nevoie.

De asemenea, imprimanta are acces la Xerox App 

Gallery. Cu ajutorul aplicațiilor care se conectează 

la aplicații lider, printre care Box®, Microsoft® 

OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ și Microsoft 

Office 365™, puteți imprima și scana direct către și 

din cloud, simplifica fluxurile de lucru și automatiza 

sarcinile complexe.

În plus, conectivitatea mobilă integrată cu  

@PrintByXerox permite echipei dumneavoastră 

să continue să execute sarcinile chiar și în timp 

ce se deplasează. Cu această funcție, imprimanta 

PrimeLink poate accepta în mod securizat date 

transmise pentru imprimare de la orice dispozitiv cu 

funcție de e-mail, fără să fie necesar niciun software 

suplimentar.

Toate acestea sunt la dispoziția dumneavoastră, prin 

simpla apăsare a unui buton. Îndrăzniți mai mult și 

imprimanta Xerox® PrimeLink C9065/C9070 vă va 

ajuta să obțineți rezultatele dorite.

D E S E R V I Ț I  Ș I  P R O T E J AȚ I

Echipamentele PrimeLink aplică o abordare 

strategică a securității pentru a vă proteja rețeaua și 

proiectele de privirile indiscrete. Opriți orice activitate 

suspectă chiar în punctul ei de origine prin abordarea 

noastră globală a securității:

• Nivelurile de securitate multiple cuprind criptarea 

datelor, controalele accesului, suprascrierea discului 

și certificatele din domeniu.

• Jurnalul de audit asigură pista de audit pentru 

intervențiile principale ale operatorilor. Aceste 

jurnale sunt obligatorii pentru a fi utilizate de 

administratori/operatori cheie în scopurile depanării, 

optimizării resurselor și auditurilor de securitate.

• Imprimarea securizată reține documentele 

și le eliberează doar atunci când sunteți gata  

să le recuperați.

• Scanarea securizată include protecția prin parolă 

pentru fișiere PDF și foldere, precum și criptarea 

pentru scanarea către e-mail.

T E R M I N AȚ I  Î N  F O R ȚĂ

Imprimantele PrimeLink oferă o gamă largă de 

suporturi de imprimare și opțiuni de finisare, cele mai 

bune din clasa lor și fără egal în cazul unui dispozitiv 

de nivel de bază.

Imprimați pe hârtie specială și pe hârtie groasă 

cu greutatea până la 350 g/m². Imprimați până 

la 660 mm datorită caracteristicii pentru coli extra 

lungi (XLS), cu greutatea până la 220 g/m². Și 

realizați cicluri de imprimare lungi fără a umple tava 

de hârtie, utilizând opțiunile de alimentare cu volum 

mare.

Opțiunile de finisare sunt de nivel profesionist, ușor 

de parcurs și aproape infinite. Beneficiați de multiple 

opțiuni – de la broșurile decupate cu depășire 

completă a paginii până la perforare, pliere și 

împăturire.

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9065 și C9070

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 oferă cele mai adaptabile 
caracteristici de pe piață. Cu o calitate superioară a imaginii, o flexibilitate 
fără egal a suporturilor de imprimare și finisarea, automatizarea și securitatea 
de rang profesionist, se trece de la nivelul de bază la nivelul următor.

*  Idealliance, Fogra și Adobe PDF Print  
Engine obținute cu serverul EFI opțional
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A P L I C A Ț I I  D E  F I N I S A R E
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1  Alimentator de mare capacitate 
supradimensionat cu două tăvi: Adaugă 4.000 
de coli cu formate de la 100 x 148 mm până la 330 x 
488 mm (cu greutatea până la 350 g/m²). Până la 
330 x 660 mm prin tava 5 (până la 220 g/m2).

2  Capacitate pentru coli extra lungi (XLS):  
Imprimați bannere, coperte de cărți, calendare 
și alte aplicații, cu lungimea până la 660 mm  
și greutatea până la 220 g/m² prin tava 5 (Bypass). 

3  Panou de comandă: O interfață cu utilizatorul 
intuitivă simplifică accesul la funcțiile generale 
de imprimare, copiere, scanare și fax, la serverul 
integrat pentru culori, la aplicații utile din Xerox 
App Gallery, la comenzile culorilor, la funcțiile 
de securitate și la multe altele.

4  Scaner integrat: Alimentatorul automat de 
documente duplex cu o singură trecere scanează 
până la 270 de imprimări pe minut, color, cu 
rezoluția de 600 dpi, până la formatul A3. Scanați 
către o varietate de opțiuni de ieșire, care includ: 
desktop, USB, căsuță poștală, FTP, SFTP, SMB și 
scanarea Job Flow cu mai multe destinații.

5  Imprimanta Xerox® PrimeLink C9065/C9070: 
Imprimă, copiază, scanează, trimite faxuri și face 
toate acestea oferind o calitate uimitoare a 
imaginilor color, la o viteză extrem de productivă: 
65 ppm pentru lucrări color și 70 ppm pentru lucrări 
alb-negru (la imprimanta C9065) sau 70 ppm 
pentru lucrări color și 75 ppm pentru lucrări 
alb-negru (la imprimanta C9070).

6  Cinci tăvi interne (standard): Includ o tavă SRA3 
și tava 5 (manuală) pentru greutate maximă de 
350 g/m² și formate ale colilor până la 660 mm. 

7  Modul deondulator cu interfață Xerox®:  
Unitatea de răcire și deondulare în linie a hârtiei 
îmbunătățește randamentul și eficiența, conectând 
modulele de finisare Production Ready și asigurând 
că toate colile sunt netede pentru fiabilitate și 
rapiditate.

 8  Modul de inserare Xerox: Inserați hârtie 
preimprimată sau goală în documentele imprimate, 
cu o capacitate de 250 de coli, formate ale colilor 
până la 330 x 488 mm și greutate până la 350 g/m².

9  Perforator GBC® AdvancedPunch Pro™: Vă 
permite să realizați intern documente legate, 
reunind imprimarea, perforarea și colaționarea 
într-o singură etapă simplificată. Alegeți stilul 
de perforare potrivit pentru necesitățile 
dumneavoastră. 

10  Dispozitiv de tăiere Crease and Two-sided 
Trimmer Xerox®: Taie între 6 și 25 mm din 
capetele superioare și inferioare ale colilor 
imprimate sau broșurilor pentru a produce o 
margine uniformă și pliază cotorul. Disponibil 
la modulele de finisare Production Ready.

11  Unitate de împăturire C/Z Xerox®: Realizează 
împăturirea în Z, în C și în Z tip jumătate de 
acordeon. 

12  Dispozitiv de broșurare cu finisare Production 
Ready Xerox®: Asigură obținerea de seturi 
capsate de înaltă calitate constantă pentru 
documente de dimensiuni mari sau mici, cu un 
capsator cu lungime variabilă, opțiune de capsare 
simplă sau dublă și capacitate pentru 100 de coli. 
În plus, creează broșuri capsate compuse din 
30 de coli sau 120 de pagini ordonate (suport 
de imprimare netratat) sau din 15 coli sau 60 
de pagini ordonate (suport de imprimare tratat).

13  Modul de tăiere Xerox® SquareFold®: Crește 
capacitatea modulului de finisare Production 
Ready cu plierea cu profil pătrat a copertelor 
și tăierea frontală pentru a produce broșuri.

O P Ț I U N I  D E  A L I M E N TA R E  Ș I  F I N I S A R E 

S U P L I M E N TA R E ,  C A R E  N U  A PA R  Î N 

I M A G I N E

• Alimentator de mare capacitate cu o tavă Xerox® –  
Are o capacitate de 2.000 de coli de hârtie A4, 
cu  greutatea între 64 și 220 g/m².

• Ghidaj pentru alimentarea bannerelor – O  
opțiune pentru tava 5 (manuală)/MSI/OHCF care 
crește fiabilitatea atunci când se alimentează 
suporturi XLS sau cu greutatea de 350 g/m².

• Alimentator de mare capacitate supradimensionat 
cu o tavă și cărucior de depozitare – Adaugă 2.000 
de coli cu formate de la 100 x 148 mm până la 330 x 
488 mm (cu greutatea până la 350 g/m²). Până 
la 330 x 660 mm prin tava 5 (până la 220 g/m2).

• Modul cu tavă offset de ieșire – stivuire pentru 
500 de coli.

• Modul de finisare Business Ready Xerox® – O opțiune 
pentru volum de lucru mai mic, pentru finisare, 
stivuire și capsare, pentru până la 50 de coli 
netratate/15 coli tratate.

• Dispozitiv de broșurare cu finisare Business Ready 
Xerox® – Oferă caracteristica de broșurare.

• Modul de finisare Production Ready Xerox® – Oferă 
finisare de calitate superioară și stivuire cu tava 
superioară cu capacitatea de 500 de coli, tava 
stivuitorului cu capacitatea de 3.000 de coli și 
deondulatorul bidirecțional încorporat.

• Modul de finisare Production Ready Plus Xerox® – 
Oferă același funcții ca modulul de finisare 
Production Ready. Se utilizează pentru a conecta 
opțiuni terțe de finisare în linie. 

• Dispozitiv de perforare Basic Punch Xerox® – 
O opțiune de perforator pentru 2/3, 2/4 și 4 găuri 
(suedez), pentru modulul de finisare Production 
Ready și dispozitivul de broșurare. 

• Dispozitiv de broșurare Plockmatic Pro 50/35 – 
Producție la cea mai înaltă calitate a broșurilor de 
până la 200 de pagini (până la 50 de coli). Tăiere 
frontală, pliere cu profil pătrat, rotirea pliurilor și 
tăierea depășirii paginii.

• Capsator manual – Capsează până la 50 de coli cu 
greutatea de 80 g/m².

• Dispozitivul de legare cu bandă Xerox® – îmbină 
legarea cu bandă termică în linie cu viteza, valoarea 
și simplitatea imprimării de producție. Funcționează 
cu  dispozitivul de finisare Xerox® Production Ready 
Plus.

•  GBC® eWire™ — Îmbină imprimarea, perforarea, 
colaționarea și legarea cu buclă dublă într-un singur 
proces integrat. Funcționează în linie cu modulul 
GBC® AdvancedPunch™ Pro și cu dispozitivul de  

finisare Xerox® Production Ready Plus.
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V I T E Z E  P E N T R U 1  FAȚĂ Color Alb-negru Color Alb-negru

A4 Până la 65 ppm Până la 70 ppm Până la 70 ppm Până la 75 ppm

11 x 17 in./A3 Până la 33 ppm Până la 35 ppm Până la 35 ppm Până la 37 ppm

12 x 18 in./SRA3 Până la 29 ppm Până la 30 ppm Până la 30 ppm Până la 33 ppm

V I T E Z E  P E N T R U 2  F E Ț E , 
A U T O M AT

Color Alb-negru Color Alb-negru

A4 Până la 65 ppm pe 2 fețe 
32 de coli pe minut

Până la 70 ppm pe 2 fețe 
35 de coli pe minut

Până la 70 ppm pe 2 fețe 
35 de coli pe minut

Până la 75 ppm pe 2 fețe 
37 de coli pe minut 

11 x 17 in./A3 Până la 32 ppm pe 2 fețe 
16 coli pe minut

Până la 35 ppm pe 2 fețe 
17 coli pe minut

Până la 35 ppm pe 2 fețe 
17 coli pe minut

Până la 37 ppm pe 2 fețe 
18 coli pe minut

Dimensiunile imprimantei Înălțime: 1391,5 mm; Lățime: 1574 mm; Adâncime: 787 mm

Volum lunar Până la 300.000 de pagini (capacitatea de volum maxim anticipată în orice lună, nu se anticipează să fie susținută regulat)

Volum mediu de imprimare lunară 
(AMPV)

Între 10.000 și 60.000 de pagini pe lună

Flexibilitatea hârtiei/greutăți Capacitate de hârtie standard: 3.260 de coli (tăvile 1 și 2: 500 de coli, tava 3: 870 de coli, tava 4: 1.140 de coli, tava 5 (manuală): 250 de coli)
Capacitate de hârtie maximă: 7.260 de coli (tăvile 1 și 2: 500 de coli, tava 3: 870 de coli, tava 4: 1.140 coli, tăvile 1 și 2 ale alimentatorului de mare capacitate supradimensionat: 
4.000 de coli)
Dimensiuni: Tava 1: A5 până la SRA3; Tava 2: A5 până la A3; Tava 3: B5, A4;  
Tava 4: B5, A4

Calitatea imaginii              Tehnologie 
de imprimare

Calitate de referință a imaginii cu rezoluție de 2400 x 2400 dpi, cu ansamblul laser VCSEL și tonerul EA Eco cu tehnologie de punct de topire ultra scăzut, pentru finisare uniformă de tip offset

Linie ecran 150/200/300/600 punct ecran, 200 linie ecran, stohastic și text și elemente grafice îmbunătățite

Registrație • Tehnologie de registrație avansată pentru control îmbunătățit
• Ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) pentru corectarea înclinării, registrație și uniformitate a densității (disponibilă la toate configurațiile)
• Se vor înregistra variații de +/- 1,5 mm în funcție de dimensiunea hârtiei, de tavă etc.

Caracteristici de imprimare • Imprimare, copiere, fax și scanare, inclusiv  
scanare către PC, USB sau e-mail și imprimare mobilă

• Gama largă de suporturi de imprimare vă permite să imprimați pe orice, de la  
cărți poștale la afișe, pe tipuri de hârtie atât tratată, cât și netratată, cu greutatea 
până la 350 g/m²

• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) vă permite să vă conectați la soluții 
software terțe

• Opțiunile de finisare în linie oferă finisaje profesioniste cu  
imprimare de bannere, capsare, perforare, împăturire și broșurare  
pentru prezentări, broșuri, rapoarte și buletine informative

• Lucrați în siguranță cu ajutorul funcțiilor de securitate integrate, cum 
ar fi filtrarea IP-urilor, suprascrierea imaginilor, imprimarea securizată,  
scanarea criptată către e-mail, autentificarea și suportul IPv6.

• Format de coli XLS (tava 5 și OHCF prin tava 5) pentru greutate până la 220 g/m²

• Până la 350 g/m² (doar tava 5 și OHCF),  
pe 2 fețe automat până la 256 g/m² (tava manuală și OHCF)

• Unități înlocuibile Xerox® pentru toner, cilindri de formare a imaginii, 
cuptor,corotron, recipiente pentru reziduuri, capse

• Configurare personalizată a hârtiei şi catalog de hârtie

• Toner cu încărcare în timpul funcționării și caracteristici pentru hârtie

• Funcții opționale: Kit de activare a cardului de acces comun,  
opțiuni de contorizare, dispozitiv extern cu interfață

Servere Standard
• Server color Xerox® integrat

Scaner integrat • Alimentator automat de documente față-verso cu o singură  
trecere

• Scaner color sau alb-negru
• Scanare către PDF, PDF/A cu posibilitate de căutare a textului,  

previzualizarea miniaturilor, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (transmitere  
directă), TIFF, JPEG

• Capacitate de 250 de coli

Alimentare opțională Alimentator de mare capacitate (HCF) opțional: 2000 de coli; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 până la 220 g/m² (tratată și netratată)
Alimentator de mare capacitate supradimensionat (OHCF) opțional: OHCF cu o tavă: 2.000 de coli plus cărucior de depozitare; tava 6: între 100 x 148 mm și 330 x 488 mm  

(până la 350 g/m²) Tava 5: până la 330 x 660 mm (până la 220 g/m2). 

OHCF cu două tăvi: 4000 de coli; OHCF: Tăvile 6 şi 7: între 100 x 148 mm și 330 x 488 mm (până la 350 g/m²) Tava 5: până la 330 x 660 mm (până la 220 g/m2).

Finisare opțională Modul de finisare Business Ready: Tavă superioară offset: 500 coli A4 necapsate. Tava stivuitorului cu capsare: 3.000 de coli necapsate sau 100 de seturi (capsă dublă sau cu 
4 poziții), A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) A4. Dimensiuni: Stivuire: de la A6 până la SRA 3, Capsare: de la B5 până la A3. Altele; A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. 
Greutățile hârtiei: Tava superioară – între 60 și 350 g/m² (tratată și netratată). Tava stivuitorului – între 60 și 256 g/m² (tratată și netratată).
Dispozitiv de broșurare cu finisare Business Ready: Tavă superioară offset: 500 coli A4 necapsate. Tava stivuitorului cu capsare: 1.500 de coli necapsate sau 200 de seturi (capsare 
într-o poziție, dublă sau capsă cu 4 poziții) sau 100 de seturi capsate de coli A3/SRA3. A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) A4. Dimensiuni: Stivuire; de la A6 până la SRA3. Capsare; de la B5 
până la A3. Altele; A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava superioară – între 60 și 350 g/m² (tratată și netratată), Tava stivuitorului – între 60 și 256 g/m² 
(tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare - între 60 și 256 g/m² (netratată, între 106 și 220 g/m² (tratată)). Dispozitivul de broșurare – capsare la cotor între 2 și 16 coli (7 coli de 106-176 g/m², 
tratate sau 5 coli de 177-220 g/m², tratate).
Modul de finisare Production Ready (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: 100 de coli (90 g/m²) netratate, 35 de coli (90 g/m²) tratate. Formatul 
hârtiei: între 182 x 146 mm și 297 x 432 mm. Greutatea maximă: 350 g/m2. Opțiuni: Perforator, Modul de inserare sau Unitate de împăturire în C/Z. Tăvi: Două tăvi de ieşire, tava 
superioară de 500 de coli, tava stivuitorului de până la 3.000 de coli de maximum 148 x 146 mm până la 330 x 488 mm.
Modul de finisare Production Ready Plus (necesită Modulul deondulator cu interfață): Oferă aceleași funcții ca modulul de finisare Production Ready, cu o tavă superioară  
de 500 de coli și o tavă a stivuitorului de 2.000 de coli. Se utilizează pentru a conecta opțiuni terțe de finisare în linie. Include modulul de finisare cu interfață al partenerilor PFIM.
Modul de finisare Production Ready cu Dispozitiv de broșurare (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: de la 182 x 182 mm până la 330 x 488 mm, 
pentru greutăţi până la 256 g/m². Tăvi: tavă superioară de 500 de coli, tavă a stivuitorului de 2.000 de coli, tavă pentru broșuri cu capsare la cotor (până la 120 de pagini, 30 de coli/ 
90 g/m² netratate, 15 coli/106 g/m² tratate).
Tavă offset de ieșire: stivuire pentru 500 de coli.
Modul de tăiere Xerox® SquareFold®: Tăiere frontală: 120 de pagini (30 de coli). Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready, Dispozitiv de broșurare, Dispozitiv de tăiere  
Crease and Two-Sided Trimmer.
Unitate de împăturire C/Z Xerox®: Formatul colii: 8,5 x 11" (A4). Formatul colii pentru împăturire în semi-Z: Formate mai mari cu reducere la A4. Interval de greutate: 64-90 g/m². 
Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready, Dispozitiv de broșurare.
Modul de inserare Xerox®: Capacitate: 250 de coli. Caracteristici: Tăiere, perforare, împăturire, capsare, stivuire. Formatul hârtiei: între 182 x 148 mm și 330 x 488 mm. Greutatea 
maximă: 350 g/m2. Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready.
Dispozitiv de tăiere Crease/Two-sided Trimmer Xerox®: Interval de tăiere: de la 6 mm până la 25 mm. Formatul hârtiei: de la 194 x 210 mm până la 330 x 488 mm. 
Greutate maximă: 350 g/m2. Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready și Dispozitiv de broșurare. Unitate tampon: Până la cinci pliuri personalizabile, în munte sau în vale, 
per coală.
Dispozitiv de broșurare Plockmatic Pro 50/35: Capacitate de broșurare: 200 de pagini (50 de coli). Caracteristici: Tăiere frontală, pliere cu profil pătrat, rotirea pliurilor și tăierea depășirii 
paginii. Formatul hârtiei: Până la 320 x 228,6 mm. Greutatea maximă: 300 g/m2. Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready Plus.
Pentru mai multe opțiuni de finisare, consultați Product Explorer  https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO.

Xerox App Gallery Vizitați xerox.com/AppGallery ca să aflați cum puteți extinde caracteristicile imprimantelor PrimeLink C9065/C9070 și să descoperiți noi metode de lucru cu aplicații dedicate pentru 
comerț, educație, asistență medicală și multe altele. 

© 2020 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® și Xerox Extensible Interface Platform®  
sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără  
notificare. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-010D

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9065 și C9070

Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică. 

Pentru mai multe informații, accesați https://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/
insights/imprimanta-color-profesionala.

Opţional
• Server de imprimare Xerox® EX-c C9065/C9070 susținut de Fiery® 

• Server de imprimare Xerox® EX-i C9065/C9070 susținut de Fiery®

• Server de imprimare Xerox® EX C9065/C9070 susținut de Fiery®

• Până la 270 ipm (color, până la 200 g/m²)
• Până la 270 ipm (alb-negru, până la 200 g/m²)
• Originale de până la 11 x 17 in. (A3) cu greutăți cuprinse între 38 g/m² (hârtie standard) 

și 200 g/m² (hârtie standard)
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