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*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, רבעון שני לשנת 2019 עבור משלוחי יחידות בפלח השוק של מדפסות צבעוניות לעבודות בנפח קטן.

  XEROX® PRIMELINK®  מדפסת
 מדפסת הצבע הבסיסית מספר 1* בעולם 

לעבודות בנפח גדול נעשתה טובה אף יותר.
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C9070-ו C9065 םימגדהמ PrimeLink ®Xerox® תספדמ

מדפסת ®Xerox® PrimeLink מהדגמים C9065/C9070 מציעה את יכולות ההסתגלות 
הגבוהה ביותר בשוק. מאיכות תמונה מעולה וגמישות חסרת תקדים מבחינת חומרי 
הדפסה ועד לגימור ברמה מקצועית, אוטומציה ואבטחה, המדפסת הזו מותחת את 

הגבולות של הרמה הבסיסית.

 Adobe PDF Print-ו ,Fogra  ,Idealliance  * 
Engine הושגו בעזרת שרת EFI אופציונלי

ה  נ ו מ ת ה ר  ו פ י ש

מחיר של מדפסת בסיסית לא אומר איכות תמונה 
בסיסית. בעזרת PrimeLink, תוכל לספק פלט 

מדהים בכל עבודה, כל פעם.

  2400 x הכול מתחיל ברזולוציה. רזולוציה של
dpi 2400 פירושה טקסט ופרטים עם חדות יוצאת 
מהכלל, תמונות מלאות חיים ומעברי צבע חלקים, 

 EFI גם במהירות של עד 70 עמודים לדקה. שרתי
עם טכנולוגיות ®PANTONE מוטמעות דוגמת 

PANTONE® GOE ו- PANTONE® PLUS מבטיחים 
שתקבלו את הצבעים שתמיד רציתם לקבל.

בנוסף, שילוב של טונר מסוג אמולסיה מצטברת 
)EA( של  ®Xerox עם טכנולוגיית המסה נמוכה 

במיוחד, רישום 1.5-/+ מ"מ מלפנים לאחור והתאמת 
איכות תמונה פשוטה )SIQA( פירושם קבלת איכות 

עקבית מההדפסה הראשונה ועד לאחרונה.

ר ת ו י ה  ש ק א  ל ר,  ת ו י ם  כ ח ד  ו ב ע

תאריכי יעד צפופים הם הנורמה. עכשיו אין סיבה 
להתפשר. הוספת PrimeLink למאגר מאפשרת לך 

לשדרג את הפרודוקטיביות שלך בדרכים שלא חשבת 
שהן אפשריות.

המדפסת, שתוכננה לקדם ריבוי משימות ושיתוף 
פעולה, ניתנת להתאמה אישית כך שתתאים לסגנון 
 Integrated העבודה שלך. שרת הצבעים המשולבים

Color Server של ®Xerox מגיע כסטנדרט. 
 EFI לחלופין, תוכל לבחור אחד מתוך שלושה שרתי

אופציונליים לקבלת יכולות נוספות ונפחים גדולים 
יותר. צריך רק לבחור את ההתאמה הטובה ביותר 

 ליישומים העסקיים שלך ולרמת האוטומציה 
 ודיוק הצבעים שברצונך 

להשיג.

 .Xerox App Gallery למדפסת יש גם גישה אל
בעזרת יישומים שמתחברים אל אפליקציות 

 Box®, Microsoft® OneDrive®, מובילות, וביניהן
 Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office

365™, ניתן להדפיס ולסרוק ישירות אל הענן וממנו, 
לפשט זרימות עבודה וליצור אוטומציה למשימות 

מורכבות.

 בנוסף, קישוריות מובנית להתקנים ניידים עם 
PrintByXerox@  מאפשרת לצוות שלך לבצע את 
המשימה כשהם מחוץ למשרד. בעזרת תכונה זו, 

מדפסת PrimeLink יכולה לקבל בצורה מאובטחת 
שליחת הדפסות מכל התקן עם דוא"ל, ללא צורך 

בתוכנה נוספת.

הכל נמצא במרחק של נגיעת לחצן. אמור 'כן' 
Xerox® PrimeLink C9065/-לדברים נוספים ו

C9070 תעזור לך לספק את התוצרים הדרושים.

ן ג ו מ ת  ו ר י ש

 PrimeLink מחילה גישה אסטרטגית 
לאבטחה כדי להגן על הרשת ועל הפרויקטים שלך 

מפני תוקפים. עצור פעילות חשודה כשהיא מתחילה 
בעזרת הגישה המקיפה שלנו לאבטחה:

 •  מספר שכבות אבטחה שכוללות 

הצפנת נתונים, בקרות גישה, מחיקת דיסק 
ואישורי תעשייה.

 •  יומן ביקורת מבטיח נתיב ביקורות לאירועי 

מפתח של המפעילים. יומנים אלו חיוניים 
למנהלי מערכת/למפעילי מקשים כדי שיוכלו 

 להשתמש בהם לפתרון בעיות, למיטוב משאבים 
ולביקורות אבטחה.

•  הדפסה מאובטחת מחזיקה מסמכים לפני 

שחרור עד שתהיה מוכן לאחזר אותם.

•  סריקה מאובטחת כוללת הגנה באמצעות 

סיסמה עבור מסמכי PDF ותיקיות, וכן הצפנה 
עבור סריקה לדוא"ל.

ר ו מ י ג ב ש ה  מ צ ו ע ה

PrimeLink מספקת מרחב תמרון לחומרי הדפסה 
ואפשרויות גימור מובחרים וללא תחרות בהתקן 

ברמה בסיסית.

הדפס על נייר מיוחד ועל נייר במשקל כבד של עד 
 350 ג'/מ"ר. הדפס עד 660 מ"מ )26 אינץ'(

עם יכולת הדפסה על גיליונות ארוכים במיוחד 
 )XLS( של עד 220 ג'/מ"ר. תוכל גם להדפיס 

 הדפסות ארוכות בלי למלא מחדש את מגש הנייר 
באמצעות אפשרויות הזנה בנפח גבוה.

אפשרויות הגימור הן ברמה מקצועית, קלות לניווט 
וקיימות במספר כמעט אינסופי. תוכל ליהנות 

מאפשרויות שנעות מחוברת חתוכה עם בליד מלא 
ועד לחירור, קמט וקיפול.



ר ו מ י ג ת  ו י ו ר ש פ א
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1  מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם שני 
 6  x 4 מגשים: מוסיף 4,000 גיליונות בגדלים שבין
  x 330 / '19.2 אינץ  x  13-148 מ"מ ל  x 100 / 'אינץ
488 מ"מ )עד 350 ג'/מ"ר(. עד x 13  26 אינץ' /330 

x  660 מ"מ דרך מגש 5 )עד 220 ג'/מ"ר(.

 2  תמיכה בגיליונות ארוכים במיוחד: 
הדפס כרזות, כריכות לספרים, לוחות שנה 

ופריטים אחרים עד לאורך של 660 מ"מ )26 אינץ'( 
ועד 220 ג'/מ"ר דרך מגש 5 )מעקף(. 

3  לוח הבקרה: ממשק משתמש אינטואיטיבי מקל 
על גישה לפונקציות כלליות של הדפסה, העתקה, 
 Integrated Colour סריקה ושליחת פקס, לשרת

 Xerox App-ליישומים שימושיים מ ,Server
Gallery, לפקדי צבע, לתכונות אבטחה ועוד.

4  סורק משולב: סריקות במזין מסמכים אוטומטי 
להדפסה דו-צדדית במעבר אחד עד 270 הדפסות 
לדקה, 600 נקודות לאינץ' בצבע וגודל של עד 11  
A3 /  x 17. סריקה למגוון אפשרויות פלט. סריקה 

לכמה יעדים כמו שולחן עבודה, USB, תיבת דואר 
SMB  ,SFTP וזרימות עבודה.

 :Xerox® PrimeLink C9065/C9070 5  מדפסת
היא מדפיסה, יוצרת עותקים ושולחת פקסים 

תוך אספקת איכות תמונה צבעונית ומרהיבה, 
בפרודוקטיביות גבוהה של 65 עמודים לדקה 

 ,)C9065( בצבע ו-70 עמודים לדקה בשחור-לבן
או 70 עמודים לדקה בצבע ו-75 עמודים לדקה 

.)C9070( בשחור-לבן

 6  חמישה מגשים פנימיים )סטנדרטי(: כולל מגש 
 x 18 12  אינץ' / SRA3 ומגש 5 )עקיפה( 

משקל מרבי של עד 350 ג'/מ"ר וגודל גיליונות 
של עד 660 מ"מ / 26 אינץ'. 

 :Xerox® 7  מודול ממשק מיישר 
יחידת מיישר נייר מסולסל וקירור נייר מובנית 

משפרת את התפוקה ואת היעילות, מחברת 
בין מודולים של יחידת הגימור המוכנה לייצור, 

 מבטיחה גיליונות שטוחים עבור 
אמינות ומהירות.

 8  אביזר הוספה של Xerox: הכנס חומרי הדפסה 
ריקים או שהודפסו מראש אל מסמכים שהודפסו, 

עם קיבולת מגש של 250 גיליונות, גודל נייר 
של עד x 488 330  מ"מ )x 19.2 13  אינץ'( 

ו-350 ג'/מ"ר.

 GBC® AdvancedPunch Pro™  9: מאפשר לך 
ליצור מסמכים כרוכים בתוך הארגון על-

ידי שילוב של הדפסה, חירור ואיסוף בשלב 
אחד נוח לביצוע. בחר את החירור שמתאים 

לצרכים שלך. 

 :Xerox® 10  קימוט וחיתוך דו-צדדי 
חיתוך של 6 עד 25 מ"מ מהחלק העליון 

והתחתון של הדפסות או חוברות כדי להפיק 
קצה שווה ושדרה עם קיפולים. זמין עם 

יחידות גימור מוכנות לייצור.

 , Z מפיקה קיפול :Xerox® C/Z 11  יחידת קיפול 
קיפול C וקיפול Z הנדסי. 

12  יוצר חוברות ביחידת גימור מוכנה לייצור 
של ®Xerox: מבטיחה עקביות בערכות מהודקות 

באיכות גבוהה עבור מסמכים קטנים או גדולים 
עם מהדק באורכים שונים, אפשרות הידוק אחת 
או כפולה וקיבולת של 100 גיליונות. בנוסף, היא 

יוצרת חוברות מהודקות של עד 30 גיליונות או 
120 עמודים לאחר עימוד )לא מצופים(, או 15 
גיליונות או 60 עמודים לאחר עימוד )מצופים(.

13  מודול חיתוך ®Xerox® SquareFold: משפר 
את היכולות של יחידת הגימור המוכנה לייצור, 
עם קיפול לארבע של עמודי שער וחיתוך שטח 

לצורך הפקת חוברות.

ן  נ י א ת  ו פ ס ו נ ר  ו מ י ג ו ה  נ ז ה ת  ו י ו ר ש פ א

ת ו מ ל ו צ מ

•  מזין בקיבולת גבוהה ®One-Tray Xerox עם מגש 

נייר אחד — מכיל 2,000 גיליונות נייר בגודל 8.5  
x 11 אינץ' )A4 (, 64-220 ג'/מ"ר.

 •  מדריך להזנת כרזות – אפשרות עבור 

מגש 5 )עקיפה(/OHCF/ MSI שמגביר את 
המהימנות בעת הזנת גיליונות ארוכים במיוחד 

 או חומרי הדפסה ב-350 ג'/מ"ר.

 •  מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם מגש אחד 

 ועם ארונית לאחסון, מוסיף 2,000 גיליונות 
בגדלים שבין x 6 4  אינץ' / x 148 100  מ"מ עד 

x 19.2 13  אינץ' / x 488 300  מ"מ )עד 350 
ג'/מ"ר(. עד x 13  26 אינץ' /x 330  660 מ"מ דרך 

מגש 5 )עד 220 ג'/מ"ר(.

•  מגש לכידת היסט – ערימה של 500 גיליונות.

 — Xerox® יחידת גימור מוכנה לעסקים של  •

אפשרות לעבודה בנפחים קטנים יותר עבור 
גימור והערמה, והידוק של עד 50 גיליונות לא 

מצופים/15 מצופים.

•  יחידת גימור מוכנה לעסקים עם סל יוצר 

החוברות של ®Xerox — מציעה יכולת 
ליצירת חוברות.

•  יחידת גימור מוכנה לייצור של ® Xerox – מפיקה 

גימור באיכות גבוהה והערמה עם מגש עליון 
ל-500 גיליונות נייר ומגש יחידת ערימה של 
3,000 גיליונות נייר ומיישר נייר מסולסל דו-

כיווני מובנה.

 Xerox ® יחידת גימור משופרת מוכנה לייצור של  •

– מציעה את אותה הפונקציה כמו יחידת הגימור 
המוכנה לייצור. משמשת לחיבור אפשרויות 

גימור פנימיות של צד שלישי. 

•  חירור בסיסי של ® Xerox – אפשרות לחירור 

2/3, 2/4 ו-4 חורים בסגנון שוודי ביחידת 
הגימור המוכנה לייצור ויוצר החוברות. 

•  יוצר חוברות Plockmatic Pro 50/35 – הפקת 

חוברות באיכות הגבוהה ביותר, עד 200 עמודים 
)עד 50 גיליונות(. חיתוך שטח, קיפול מרובע, 

קמט מסובב וחיתוך בליד.

•  מהדק שימושי – מהדק עד 50 גיליונות של 

חומרי הדפסה במשקל של 20 ליברות / 
80 ג'/מ"ר.

•  סרט כריכה של ®Xerox — משלב כריכה תרמית 

מוטבעת בסרט עם מהירות, תמורה ונוחות של 
 Xerox® Production דפוס תעשייתי. עובד עם

.Ready Finisher Plus

•  ™GBC® eWire — שילוב הדפסה, חירור, 

איסוף וכריכת Wire עם לולאה כפולה 
 GBC® בתהליך משולב אחד. פועל אינליין עם

AdvancedPunch™ Pro ועם יחידת הגימור 
.Xerox® פלוס המוכנה לייצור של

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070   מדפסת
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ת י ד ד צ ד- ח ה  ס פ ד ה ת  ו י ו ר י ה שחור-לבןבצבעשחור-לבןבצבעמ

A4 / '8.5  אינץ x 11עד 75 עמודים לדקהעד 70 עמודים לדקהעד 70 עמודים לדקהעד 65 עמודים לדקה

A3 / '11  אינץ x 17עד 37 עמודים לדקהעד 35 עמודים לדקהעד 35 עמודים לדקהעד 33 עמודים לדקה

SRA3 / '12  אינץ x 18עד 33 עמודים לדקהעד 30 עמודים לדקהעד 30 עמודים לדקהעד 29 עמודים לדקה

ת  י ד ד צ ו- ד ה  ס פ ד ה ת  ו י ו ר י ה מ
ת י ט מ ו ט ו א

שחור-לבןבצבעשחור-לבןבצבע

 A4 / '8.5  אינץ x 1132 גיליונות לדקה, עד 65 עמודים לדקה 
בשני צדדים

 35 גיליונות לדקה, עד 70 עמודים לדקה 
בשני צדדים

 35 גיליונות לדקה, עד 70 עמודים לדקה 
בשני צדדים

 37 גיליונות לדקה, עד 75 עמודים לדקה 
בשני צדדים 

A3 / '11  אינץ x 17 16 גיליונות לדקה, עד 32 עמודים לדקה 
בשני צדדים

 17 גיליונות לדקה, עד 35 עמודים לדקה 
בשני צדדים

 17 גיליונות לדקה, עד 35 עמודים לדקה 
בשני צדדים

 18 גיליונות לדקה, עד 37 עמודים לדקה 
בשני צדדים

גובה: 54.8 אינץ' / 1,391.5 מ"מ; רוחב: 62 אינץ' / 1,574 מ"מ; עומק: 31 אינץ' / 787 מ"מממדי מכונת ההדפסה

עד 300,000 עמודים )קיבולת הנפח המרבית הצפויה בכל חודש נתון, לא צפויה להישאר קבועה בכל עת(מחזור הדפסה חודשי

)AMPV( 10,000 עד 60,000 עמודים בחודשנפח הדפסות חודשי ממוצע

קיבולת נייר רגילה: 3,260 גיליונות )מגש נייר 1 ו-2: 500 גיליונות, מגש נייר 3: 870 גיליונות, מגש נייר 4: 1,140 גיליונות )מגש 5 )עקיפה(: 250 גיליונות(גמישות/משקלים של נייר
קיבולת נייר מרבית: 7,260 גיליונות )מגש נייר 1 ו-2: 500 גיליונות, מגש נייר 3: 870 גיליונות, מגש נייר 4: 1,140 גיליונות, מגש בקיבולת גבוהה בגודל חריג 1 ו-2: 4,000 גיליונות(

  7.25 x 10.5 :4 מגש ;A4 ,  B5 / '8.5  אינץ x 11 ,'7.25  אינץ x 10.5 :3 מגש ;A3 עד  A5 / '11  אינץ x 17 5.5  אינץ' עד x 8.5 :2 מגש ;SRA3 עד  A5 / '12  אינץ x 18 5.5  אינץ' עד x 8.5 :1 גדלים: מגש
A4 ,  B5 / '8.5  אינץ x 11 ,'אינץ

איכות תמונה חסרת תקדים עם רזולוציה של x 2400 dpi 2400 , עם סורק פלט VCSEL לסריקת רשת ו-EA Eco עם טונר בעל טכנולוגיית מסיסות נמוכה במיוחד, לקבלת גימור חלק ודמוי היסטאיכות תמונה             טכנולוגיית הדפסה

מסך עם 150/200/300/600 נקודות, מסך עם 200 שורות, גרפיקה וטקסט סטוכסטיים ומשופריםמסכי שורות

טכנולוגיית רישום מתקדמת לקבלת שליטה הדוקה יותררישום  •
התאמת איכות תמונה פשוטה )SIQA( עבור יישור, אחידות בצפיפות ורישום )זמינות בכל התצורות(  •

ייתכנו סטיות של 1.5-/+  מ"מ כתלות בגודל הנייר, המגש וכולי  •

•  הדפסה, העתקה, שליחת פקס וסריקה, כולל סריקה למחשב, ל-USB או לדוא"ל מאפייני הדפסה
והדפסה מהתקנים ניידים

 •  טווח חומרי הדפסה רחב מאפשר לך להדפיס הכל, החל 
מגלויות ועד לכרזות, מצופים ולא מצופים, עד 350 ג'/מ"ר

•  פלטפורמת )Xerox Extensible Interface Platform® )EIP מאפשרת לך להתחבר 
לפתרונות תוכנה של צד שלישי

 •  אפשרויות גימור מוכללות מאפשרות גימור מקצועי עם 
 הדפסת כרזות, הידוק, חירור נייר, קיפול ויצירת חוברות 

למצגות, עלונים, דוחות ואיגרות מידע

 •  היה בטוח עם תכונות אבטחה מוכללות כגון 
 סינון IP, דריסת תמונה, הדפסה מאובטחת, סריקה

IPv6 מוצפנת לדוא"ל, אימות ותמיכת

גודל גיליון XLS )מגש 5 ו-OHCF דרך מגש 5( תומך עד 220 ג'/מ"ר  •

 •  עד 350 ג'/מ"ר )מגש 5 ו-OHCF בלבד(, 
)OHCF-הדפסה דו-צדדית אוטומטית של עד 256 ג'/מ"ר )מגש עקיפה ו

 ,Fuser ,עבור טונרים, תופי הדמיה Xerox®  יחידות ניתנות להחלפה של  •
 Corotron טעינה, מיכל פסולת, מהדקים

הגדרת נייר וקטלוג ניירות בהתאמה אישית  •

יכולת טעינה של נייר וטונר במהלך ההפעלה  •

 •  תכונות אופציונליות: ערכת הפעלה של כרטיסי גישה 
משותפים, אפשרויות לחשבונאות, ממשק התקן זר

כלול כסטנדרטשרתים
שרת ®Xerox צבעוני משולב  •

מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחדסורק משולב  •
סורק צבעוני או שחור-לבן  •

 •  סרוק לקובץ PDF עם תמיכה בחיפוש טקסט, 
 ל-PDF/A, PDF לתצוגה מקדימה בתמונות ממוזערות, 

.JPEG-ול TIFF-שליחה ישירה(, ל( HP-GL2-ל ,PCL® 6-ל ,XPS®-ל
קיבולת של 250 גיליונות  •

 אופציה - מזין בקיבולת גבוהה )HCF (: 2,000 גיליונות; x 10.5 7.25  אינץ', x 11 8.5  אינץ' / x 266.7 184.2  מ"מ, x 215.9 279.4  מ"מ )A4 , B5( ; הזנה אופציונלית
נייר דחוס של 16 ליברות עד נייר שער של 60 ליברות / 64-220 ג'/מ"ר )לא מצופים ומצופים(

מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג )OHCF( אופציונלי: OHCF עם מגש אחד: 2,000 גיליונות בנוסף לארונית אחסון; מגש x 5.8  :6 3.9  אינץ' / x 148 100  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ 
)עד 350 ג'/מ"ר( מגש 5: עד x 26 13  אינץ' / x 660 330  מ"מ )עד 220 ג'/מ"ר(. 

OHCF עם שני מגשים: 4,000 גיליונות; OHCF: מגש 6 ו-x 5.8  : 7 3.9  אינץ' / x 148 100  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ )עד 350 ג'/מ"ר( מגש 5: עד x 26 13  אינץ' / x 660 330  מ"מ )עד 220 ג'/מ"ר(.

יחידת גימור מוכנה לעסקים: מגש עליון להיסט: 500 גיליונות x 11 8.5  אינץ' / A4 ללא הידוק. מגש מערים ומהדק: 3,000 גיליונות ללא הידוק או 100 ערכות )הידוק בשני מיקומים או גימור אופציונלי
ב-4 מיקומים( של x 17 11  אינץ', x 14 8.5  אינץ', A3 או 200 ערכות )הידוק במיקום יחיד( של x 11 8.5  אינץ' / A4. מידות: הערמה; x 6 4  אינץ' עד x 19.2 12  אינץ' / A6 עד SRA3, הידוק; 

x 10.5 7.25  אינץ' עד x 17 11  אינץ' / B5 עד A3. אחר; x 8.5 5.5  אינץ' / פלט A5 למגש עליון; חירור והיסט. משקל ניירות: מגש עליון - נייר דחוס של 16 ליברות עד נייר שער של 130 ליברות / 
60-350 ג'/מ"ר )מצופים ולא מצופים(. מגש יחידת ערימה - נייר דחוס של 16 ליברות עד נייר שער של 96 ליברות / 60-256 ג'/מ"ר )מצופים ולא מצופים(.

יחידת גימור מוכנה לעסקים ויחידת גימור לסל יוצר החוברות: מגש עליון להיסט: 500 גיליונות x 11 8.5  אינץ' / A4 ללא הידוק. מגש מערים ומהדק: 1,500 גיליונות ללא הידוק או 200 
 ערכות )הידוק במיקום יחיד או הידוק בשני מיקומים או ב-4 מיקומים( או 100 ערכות מהודקות של נייר בגודל x 17 11  אינץ' / SRA3.  11 x 17 /  A3 אינץ', x 14 8.5  אינץ', A3 או 

 .A3 עד  B5 / '11  אינץ x 17 7.25  אינץ' עד x 10.5 ;הידוק .SRA3 עד  A6 / '12  אינץ x 19.2 4  אינץ' עד x 6 ;גדלים: הערמה .A4 / '8.5  אינץ x 11 200 ערכות )הידוק במיקום יחיד( של 
 אחר; x 8.5 5.5  אינץ' / פלט A5 למגש עליון; חירור והיסט. משקל ניירות: מגש עליון - נייר דחוס של 16 ליברות עד נייר שער של 130 ליברות / 60-350 ג'/מ"ר )מצופים ולא מצופים(,

מגש יחידת ערימה - נייר דחוס של 16 ליברות עד נייר שער של 96 ליברות / 60-256 ג'/מ"ר )מצופים ולא מצופים(. סל יוצר החוברות - נייר דחוס של 16 ליברות עד נייר שער של 96 ליברות / 
 60-256 ג'/מ"ר

)לא מצופים, 106-220 ג'/מ"ר ]מצופים[(. יוצר חוברות – הידוק כריכה 2 עד 16 גיליונות )7 גיליונות ב-106-176 ג'/מ"ר עם ציפוי או 5 גיליונות ב-177-220 ג'/מ"ר עם ציפוי(.
  182 x 146 / '7.2  אינץ x 5.7 :יחידת גימור מוכנה לייצור )נדרשת יחידת ממשק מיישרת(: גודל חוברת: 100 גיליונות )90 ג'/מ"ר( ללא ציפוי, 35 גיליונות )90 ג'/מ"ר( עם ציפוי. גודל נייר
מ"מ עד x 17 11.7  אינץ' / x 432 297  מ"מ. משקל מרבי: 350 ג' /מ"ר. אפשרויות: חירור, אביזר הוספה וקיפול C/Z. מגשי נייר: שני מגשי פלט, מגש עליון של 500 גיליונות, מגש יחידת ערימה 

של 3,000 גיליונות x 5.75 5.83  אינץ' / x 146 148  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ.
יחידת גימור משופרת מוכנה לייצור )נדרשת יחידת ממשק מיישרת(: קיימות אותן הפונקציות כמו יחידת הגימור המוכנה לייצור עם מגש עליון של  500 גיליונות ומגש ערימה 

.PFIM של 2,000 גיליונות. משמשת לחיבור אפשרויות גימור פנימיות של צד שלישי. היא כוללת מודול ממשק גימור של שותף
יחידת גימור מוכנה לייצור עם סל יוצר החוברות )נדרשת יחידת ממשק מיישרת(: גודל חוברת: x 7.17 7.17  אינץ' / x 182 182  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ, במשקל מרבי 

של 256 ג'/מ"ר. מגשי נייר: מגש עליון של 500 גיליונות, מגש יחידת ערימה של 2,000 גיליונות, מגש לחוברות עם הידוק כריכה )עד ל-120 עמודים, 30 גיליונות/90 ג'/מ"ר ללא ציפוי, 15 
גיליונות/106 ג'/מ"ר עם ציפוי(.

מגש לכידת היסט: סידור בערימה של 500 גיליונות.
מודול חותך Xerox® SquareFold® Trimmer Module חיתוך שטח: 120 עמודים )30 גיליונות(. תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור, סל יוצר חוברות, קיפול וחיתוך דו-צדדי.

יחידת קיפול C/Z של  ®Xerox גודל גיליון: x 11 8.5  אינץ' )A4(. גודל גיליון של חצי קיפול Z: חומרי הדפסה גדולים יותר מוקטנים לגודל x 11 8.5  אינץ' )A4(. טווח משקל: 64-90 ג'/מ"ר. 
תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור, סל יוצר החוברות.

אביזר הוספה של  ®Xerox: קיבולת: 250 גיליונות. יכולות: חיתוך, חירור, קיפול, הידוק, סידור בערימה. גודל נייר: x 5.8 7.2  אינץ' / x 148 182  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ(. 
משקל מרבי: 350 ג' /מ"ר. תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור.

קיפול/חיתוך דו-צדדי של ®Xerox: טווח חיתוך: 0.236 עד 0.985 אינץ' )6 עד 25 מ"מ(. גודל נייר: x 8.3 7.7  אינץ' / x 210 194  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ. משקל מרבי: 350 
ג' /מ"ר. תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור וסל יוצר החוברות. יחידת אגירה: עד לחמישה קיפולים כלפי פנים או כלפי חוץ מתואמים אישית לכל גיליון.

 יוצר חוברות Plockmatic Pro 50/35 קיבולת חוברת: 200 עמודים )50 גיליונות(. יכולות: חיתוך שטח, קיפול מרובע, קמט מסובב וחיתוך בליד. 
גודל נייר: עד x 9 12.6  אינץ' )x 228.6 320  מ"מ(. משקל מרבי: 300 ג' /מ"ר. תאימות: יחידת גימור משופרת מוכנה לייצור.

.https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO -לקבלת גימור אופציונלי נוסף, עיין ב
Xerox App Gallery ,ועל עבודה בדרכים חדשות עם יישומים ייעודיים לעסקים C9065/C9070 מדגמים PrimeLink לקבלת מידע על הרחבת היכולות של מדפסת  xerox.com/AppGallery-כנס ל 

למגזר החינוך, הרפואה ועוד. 

  Xerox Extensible Interface Platform® -ו SquareFold®  ,   PrimeLink®  , Xerox Corporation. Xerox®  2020 © כל הזכויות שמורות 
 הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.
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®Xerox® PrimeLink תספדמ  םגדמ C9065 םגדו C9070

הגדרות התצורה משתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי. 

.https://www.xerox.com/he-il/digital-printing/insights/professional-colour-printer לפרטים נוספים, עבור אל 

אופציונלי
 Fiery®  המופעל על-ידי Xerox® EX-c C9065/C9070 שרת הדפסה  •
Fiery®  המופעל על-ידי Xerox® EX-i C9065/C9070 שרת הדפסה  •

Fiery®  המופעל על-ידי Xerox® EX C9065/C9070 שרת הדפסה  •

עד 270 תמונות לדקה )בצבע, עד 200 ג'/מ"ר(  •
עד 270 תמונות לדקה )בשחור-לבן, עד 200 ג'/מ"ר(  •

 •  הדפסות מקור בגודל של עד x 17 11  אינץ' )A3(, במשקלים של 38 ג'/מ"ר
)נייר דחוס של 16 ליברות( עד 200 ג'/מ"ר )נייר דחוס של 53 ליברות(

https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO
http://xerox.com/AppGallery
http://xerox.com/AppGallery
https://www.xerox.com/he-il/digital-printing/insights/professional-colour-printer

