XEROX ® PRIMELINK ®
NYOMTATÓ
A világ első számú* belépő szintű, színes
nyomdagépe – ezentúl még tökéletesebb!

C9065 ÉS C9070

*Az IDC WW 2019. 2. negyedéves jelentése a nyomtatókészülékekről a színes kiadványszerkesztési szegmensben leszállított egységek alapján.

Xerox® PrimeLink ® C9065 és C9070 nyomtató
A Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 az igényekhez legjobban alkalmazkodó lehetőségekkel
rendelkezik a piacon. A kiemelkedő képminőségtől és a páratlan másolóanyagválasztéktól kezdve egészen a professzionális utómunkálatokig, automatizálásig és
biztonságig, ezek a berendezések új jelentést adnak a „belépő szintű” kifejezésnek.

Mindez egyetlen gombnyomással, közvetlenül a
készülékről lehetséges. Mondjon igent a funkciók
kibővült választékára, és a Xerox ® PrimeLink C9065/
C9070 segít Önnek, hogy céljait elérje.
A Z Ö N S Z O L G Á L ATÁ B A N É S V É D E L M É B E N
A PrimeLink a biztonság stratégiai megközelítésével
gondoskodik arról, hogy az Ön hálózatához és
projektjeihez ne férhessenek hozzá illetéktelenek.
Átfogó védelmi megközelítésünk a gyanús
tevékenységeket még gyökerükben elfojtja:
• A több szinten megvalósított biztonság kiterjed

az adattitkosításra, a hozzáférés-vezérlésre, a
lemezfelülírásra és az iparági tanúsítványokra.
• Az auditnapló rögzíti a kezelők legfontosabb

J AV Í T S A A K É P M I N Ő S É G E T

OKOS MEGOLDÁ SOK , HOGY A KEMÉNY

Nem szükségszerű, hogy a belépő szintű ár belépő

M U N K A KÖ N N Y E B B É VÁ L J O N

szintű képminőséget jelentsen. A PrimeLink

A közelgő határidők rémét mindenki ismeri.

gépkezelők hibaelhárítási, erőforrás-optimalizálási

használatával minden munkát folyamatosan

Mostantól azonban nem kell kompromisszumokat

és biztonsági ellenőrzési feladatainak ellátásához.

lenyűgöző képminőséggel állíthat elő.

kötnie. Ha a gépparkját PrimeLink készülékkel bővíti,

Mindez a felbontással kezdődik. A 2400 x 2400 dpi-s
felbontás finom részleteket és szöveget, valamint

olyan új módokon javíthatja termelékenységét,
amelyekre eddig még csak nem is gondolt.

élénk képeket és lágy színátmeneteket biztosít, még

A többfeladatos munkavégzés és az együttműködés

akár 70 oldal/perces sebesség mellett is. A beágyazott

előmozdítására született készüléket saját

PANTONE® technológiákat – mint például a

munkamódszereinek megfelelően testre szabhatja.

PANTONE® GOE és a PANTONE® PLUS – hasznosító

A Xerox ® integrált színes nyomtatókiszolgáló a

EFI-kiszolgálók gondoskodnak arról, hogy a színek

berendezések alapszolgáltatásai közé tartozik.

úgy fessenek, ahogyan azokat Ön elképzelte.

Ha azonban még több képességre és nagyobb

Emellett az ultra alacsony olvadáspontú Xerox ®
emulzióaggregációs (EA) festék, a +/– 1,5 mm-es első
és hátsó oldal közötti regisztráció, valamint az SIQA
egyszerű képbeállítás-kezelési funkció kombinációja
gondoskodik arról, hogy a minőség az első nyomattól
az utolsóig egységes legyen.

A KÉPMINŐSÉGET ELISMERŐ
I PA R ÁG I TA N Ú S Í T VÁ N YO K *

forrást jelentenek az adminisztrátorok és a fő

• A titkos nyomtatási funkció mindaddig visszatartja

a dokumentumokat, amíg azokat ki nem oldja
nyomtatásra.
• A biztonságos szkennelés jelszavas védelemmel

gondoskodik a PDF-ek és a mappák biztonságáról,
az e-mailbe szkenneléshez pedig titkosítást használ.
E R Ő T E L J E S U T Ó M U N K Á L AT O K

példányszám előállítására van szüksége, akkor

A PrimeLink kategóriavezető másolóanyag-

választhat a három opcionális EFI-kiszolgáló közül

választékkal és utómunkálati opciókkal rendelkezik,

is. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy üzleti

amelyek a belépő szintű készülékeken egyedülállóak.

alkalmazási területeinek, a szükséges automatizálási
szintnek és színpontosságnak megfelelően kiválasztja

Akár 350 g/m 2 súlyú speciális készletekre és nehéz

a vállalkozása számára legjobb megoldást.

másolóanyagokra is képes nyomtatni. Az extrahosszú

A nyomtatóról a Xerox App Gallery alkalmazásgaléria

legfeljebb 220 g/m 2 súlyú lapokra is nyomtathat.

is elérhető. A népszerű alkalmazásokhoz – mint

Ráadásul a nagy volumenű adagolási opciók révén

például a Box ®, a Microsoft ® OneDrive ®, a Google

a nagyobb példányszámú munkákat a papírtálcák

Drive™, a Dropbox™ és a Microsoft Office 365™ –

újratöltése nélkül elvégezheti.

kapcsolódó alkalmazásokkal közvetlenül a
felhőbe szkennelhet, illetve onnan nyomtathat,
egyszerűsítheti munkafolyamatait, és

*A
 z opcionális EFI-kiszolgálóval elérhető Idealliance,
Fogra és Adobe PDF Print Engine tanúsítványok

tevékenységeit. Ezek a naplók kulcsfontosságú

lapok (XLS) támogatásával max. 660 mm-es és

A készülék professzionális szintű, egyszerűen
használható befejező opcióinak választéka szinte

automatizálhatja az összetett feladatokat.

végtelen. Készíthet többek között teljes kifutásos

Mindezek mellett a mobilkapcsolatokat támogató,

kimeneteket.

beépített @PrintByXerox segítségével munkatársai
még akkor is folytathatják a munkát, amikor úton
vannak. Ezzel a funkcióval a PrimeLink biztonságosan
el tudja fogadni az e-mailezést támogató bármely
eszközről beküldött nyomtatási munkákat – és ehhez
még további szoftverekre sincs szükség.

füzeteket, vagy lyukasztott, élhajtott és hajtogatott
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Xerox ® PrimeLink ® C9065/C9070

1 Kéttálcás, nagy kapacitású, nagy méretű
adagoló: További 4000 lap a 100 x 148 mm – 330 x
488 mm mérettartományban (legfeljebb 350 g/m2
súlyig). Az 5. tálcából adagolható maximális méret:
330 x 660mm (legfeljebb 220 g/m2).
2 E xtrahosszú lapok (XLS) kezelése: Banner,
könyvborítók, naptárak és más alkalmazások
nyomtatása legfeljebb 660 mm hosszúságig és
max. 220 g/m2 súlyig az 5. tálcából (kézitálcából).
3 Vezérlőpanel: Az intuitív felhasználói felületről
egyszerűen hozzáférhet az általános nyomtatási,
másolási, szkennelési és faxolási funkciókhoz, az
integrált színkiszolgálóhoz, a Xerox App Gallery
webhelyén elérhető hasznos alkalmazásokhoz,
a színvezérlőkhöz, a biztonsági funkciókhoz és
még sok egyéb szolgáltatáshoz.
4 Integrált szkenner: Az egymenetes, kétoldalas,
automatikus dokuadagoló percenként max.
270 képet képes beszkennelni, 600 dpi-s felbontás
mellett színesben, A3-as méretig. A szkenneléshez
számos kimeneti opció közül választhat: asztal,
USB, postafiók, FTP, SFTP, SMB és több célhelyű
munkafolyamat-szkennelés.
5 Xerox PrimeLink C9065/C9070 nyomtató: Kiváló
hatékonyságú 65 oldal/perces színes és 70 oldal/
perces fekete-fehér (C9065), illetve 70 oldal/perces
színes és 75 oldal/perces fekete-fehér (C9070)
sebességgel nyomtat, másol, szkennel és faxol,
lenyűgöző színes képminőség mellett.


®

6 Ö t belső tálca (alapkiszerelés): Egy SRA3-tálcát
és egy 5. tálcát (kézitálcát) tartalmaz. Max. súly:
350 g/m2, max. lapméret: 660 mm.
7 Xerox ® lapsimító interfészmodul
A papírhűtő és -simító egység javítja
a termelékenységet és a hatékonyságot,
a nyomdaipari finisermodulokhoz csatlakozik,
és a megbízható futás és gyorsaság érdekében
gondoskodik a lapok simaságáról.

8 Xerox lapbeszúró: Előnyomott vagy üres
másolóanyagot illeszt a nyomtatott
dokumentumokba, 250 lapos tálcakapacitás, max.
lapméret: 330 x 488 mm, max. súly: 350 g/m2.
9 G BC® AdvancedPunch Pro™: A nyomtatást,
lyukasztást és szortírozást egyetlen, kényelmes
lépésben megvalósító kiegészítővel házon belül
készíthet kötött dokumentumokat. Igényei szerint
válasszon a lyukasztási opciók közül.
10 Xerox ® élhajtó és kétoldalas lapvágó A
nyomatok vagy füzetek felső és alsó részéről
6–25 mm részt vág le, hogy szélük egyenes legyen,
illetve élhajtással gerincet készít. A nyomdaipari
finiserekhez kapható.
11 Xerox ® C/Z-hajtogató: Z-, C- és mérnöki
Z-hajtással készít anyagokat.
12 Xerox ® nyomdaipari finiser füzetkészítővel: Kis
és nagy méretű dokumentum esetében egyaránt
konzisztens, kiváló minőségű tűzött szetteket készít
a változtatható hosszúságú tűzővel, amely
egyszeres és kettős tűzési opciókat kínál, és
100 lapos kapacitással rendelkezik. Emellett tűzött
füzetek készítésére is alkalmas 30 lapig, illetve
120 tördelt oldalig (bevonat nélküli), vagy 15 lapig,
illetve 60 tördelt oldalig (bevonatos).
13 Xerox ® SquareFold ® vágómodul: A nyomdaipari
finiser teljesítményét tovább fokozhatja, ha a
füzetkészítéshez a borítókon ívhajtást, a lapokon
pedig szélvágást alkalmaz.

• Egytálcás, nagy kapacitású, nagy méretű adagoló

társzekrénnyel – További 2000 lap a 100 x 148 mm –
330 x 488 mm mérettartományban, 350 g/m2 súlyig.
Az 5. tálcából adagolható maximális méret: 330 x
660 mm (legfeljebb 220 g/m2).
• Eltoló gyűjtőtálca – 500 lap kötegelése.
• Xerox ® üzleti célú finiser – Kisebb kapacitású

utómunkálati és kötegelő opció; legfeljebb 50 lap
bevonat nélküli/15 lap bevonatos készlet tűzéséhez.
• Xerox ® üzleti célú füzetkészítő finiser –

Füzetkészítésre alkalmas.
• Xerox ® nyomdaipari finiser – Kiemelkedő minőségű

utómunkálatok és kötegelés az 500 lapos felső
tálcával, a 3000 lapos kötegelőtálcával és a
beépített kétirányú lapsimítóval.
• Xerox ® nyomdaipari finiser plusz – A nyomdaipari

finiserrel azonos funkciókat kínálja. Más gyártók
utómunkálati opcióinak csatlakoztatására
használható.
• Xerox ® alapszintű lyukasztó – A nyomdaipari

finiserrel és a füzetkészítővel elérhető opció, amellyel
2/3, 2/4 és svéd 4 lyukas lyukasztás végezhető.
• Plockmatic Pro 50/35 füzetkészítő – A

legkiemelkedőbb minőségű füzetek készítése,
max. 200 oldalig (50 lap). Hosszmetszés, ívhajtás,
elforgatott élhajtás és kifutás levágása.
• Kézi tűző – Legfeljebb 50 ív 80 g/m2 felülettömegű

másolóanyag tűzésére alkalmas.

A KIEGÉSZÍTŐ ADAGOL ÁSI ÉS

• Xerox ® szalagos kötő – A hőszalaggal való kötést

U T Ó M U N K Á L AT I O P C I Ó K N E M
L ÁT H AT Ó K A K É P E N
• Egytálcás Xerox ® nagy kapacitású adagoló –

Max. 2000 lap A4-es, 64–220 g/m2 súlyú papír
befogadására alkalmas.
• Banneradagoló vezetője – Az 5. tálcához

(kézitálcához) és az MSI/OHCF egységekhez
beszerezhető opció nagyobb megbízhatóságot nyújt
az XLS másolóanyagok, illetve a 350 g/m2
súlyú készletek adagolásakor.

a nyomdai nyomtatás sebességével, értékével és
kényelmével ötvözi. A Xerox® nyomdai finiser
pluszhoz csatlakoztatható.
• G BC® eWire™ — A nyomtatás, lyukasztás, szortírozás

és a kettős spirálkötés lépéseit egyetlen integrált
folyamatba foglalja A GBC® AdvancedPunch™ Pro
és a Xerox® finisher Plus nyomtatóval együtt fut.

U T Ó M U N K Á L AT O K
Rendezés és
szortírozás

XLS

Füzet

Tabloid
Z-hajtása

Szalagos
kötő

GBC eWire

Háromba
hajtás

Ívhajtogatás

Hosszmetszés

Lyukasztás

Z-hajtás

Kétoldalas
vágás

Alapszintű
lyukasztás

Tűzés

Xerox ® PrimeLink ® C9065 és C9070 nyomtató
A K É S Z Ü L É K A D ATA I

PRIMELINK C9065

EGYO L DA L A S SEBESSÉG EK

Színes

Fekete-fehér

Színes

Fekete-fehér

A4

Max. 65 oldal/perc

Max. 70 oldal/perc

Max. 70 oldal/perc

Max. 75 oldal/perc

A3

Max. 33 oldal/perc

Max. 35 oldal/perc

Max. 35 oldal/perc

Max. 37 oldal/perc

SRA3

Max. 29 oldal/perc

Max. 30 oldal/perc

Max. 30 oldal/perc

Max. 33 oldal/perc

A U T O M AT I K U S K É T O L D A L A S
SEBESSÉG

Színes

Fekete-fehér

Színes

Fekete-fehér

A4

Max. 65 oldal/perc kétoldalas
32 lap/perc

Max. 70 oldal/perc kétoldalas
35 lap/perc

Max. 70 oldal/perc kétoldalas
35 lap/perc

Max. 75 oldal/perc kétoldalas
37 lap/perc

A3

Max. 32 oldal/perc kétoldalas
16 lap/perc

Max. 35 oldal/perc kétoldalas
17 lap/perc

Max. 35 oldal/perc kétoldalas
17 lap/perc

Max. 37 oldal/perc kétoldalas
18 lap/perc

A nyomtató méretei

Magasság: 1391,5 mm; Szélesség: 1574 mm; Mélység: 787 mm

Havi terhelhetőség

Max. 300 000 oldal (az egy hónapban várt maximális kapacitás, nem tartható fenn folyamatosan)

Átlagos havi nyomtatási mennyiség

10 000 – 60 000 oldal/hó

Használható papírok/súlyok

Alap papírkapacitás: 3 260 lap (1. és 2. tálca: 500 lap, 3. tálca: 870 lap, 4. tálca: 1 140 lap, 5. tálca (kézitálca): 250 lap)
Max. papírkapacitás: 7 260 lap (1. és 2. tálca: 500 lap, 3. tálca: 870 lap, 4. tálca: 1140 lapos, nagy kapacitású nagyméretű adagoló 1. és 2. tálcája: 4000 lap)
Méretek: 1. tálca: A5–SRA3; 2. tálca: A5–A3; 3. tálca: B5, A4;
4. tálca: B5, A4

Képminőség

Kategóriavezető képminőség 2400 x 2400 dpi-s felbontással (VCSEL ROS) és EA Eco ultra alacsony hőfokon olvadó festékkel a lágy, ofszetminőséget idéző eredmény érdekében

Nyomtatási technológia
Rácssűrűségek
Regisztráció

Nyomtatási funkciók

PRIMELINK C9070

150/200/300/600 képpontos szűrő, 200 rácssűrűség, sztochasztikus és javított szöveg és grafika

• Fejlett illesztési technológia a pontosabb nyomatbeállításhoz
• Egyszerű képbeállítás-kezelés (SIQA) a képek elferdülésének megelőzése, a regisztráció és az egységes fedettség érdekében (minden konfiguráción elérhető)
• +/- 1,5 mm. A papírméret, a tálca stb. függvényében változhat.
• Nyomtatás, másolás, faxolás és szkennelés, ideértve a PC-re, USB-re és e-mailbe
szkennelést és a mobilnyomtatást is

• A sokféle másolóanyagnak köszönhetően bármit nyomtathat a levelezőlapoktól
a poszterekig, bevonatos és bevonat nélküli papírra is, 350 g/m2-ig

• A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) segítségével külső gyártók
szoftvermegoldásaihoz kapcsolódhat

• A géphez csatlakoztatható munkabefejező opcióknak köszönhetően professzionális
utómunkálatokat végezhet a szalagpapírra nyomtatás, a tűzés, a lyukasztás,
a hajtogatás és a füzetkészítés funkciók használatával, és bemutatóanyagokat,
prospektusokat, jelentéseket és hírleveleket készíthet

• Teljes körű védelmet élvezhet az integrált biztonsági funkcióknak - IP-szűrés,

• XLS lapméret (5. tálca és OHCF papírtálca az 5. tálcán keresztül), max. 220 g/m2
• Max. 350 g/m2 (csak 5. tálca és OHCF),
automatikus kétoldalas funkció max. 256 g/m2 (kézitálca és OHCF)

• Xerox® cserélhető egységek: festékek, dobok, beégetők, töltőkorotronok,
hulladéktartály és tűzőkapcsok

• Egyéni papírbeállítás és papírkatalógus
• Festék és papír betöltése működés közben
• Opcionális funkciók: CAC-kártyák (Common Access Card) engedélyezőkészlete,
számlázási opciók, idegeneszköz-illesztő

képfelülírás, titkos nyomtatás, titkosított e-mailbe szkennelés, hitelesítés és
IPv6-támogatás - köszönhetően

Kiszolgálók

Alapfunkció
• Xerox integrált színes kiszolgáló

Külön beszerezhető
• Xerox® EX-c C9065/C9070 nyomtatókiszolgáló (Powered by Fiery ®)
• Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server (Fiery ® technológiával)
• Xerox® EX C9065/C9070 Print Server (Fiery ® technológiával)

Integrált szkenner

• Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló
• Színes és fekete-fehér szkennelés
• Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A formátumba,

• Max. 270 kép/perc (színes: max. 200 g/m2)
• Max. 270 kép/perc (fekete-fehér: max. 200 g/m2)
• Eredetik max. A3-as méretig, 38–200 g/m2 között

•

bélyegképes előnézet, XPS ®, PCL® 6, HP-GL2
(közvetlen munkabenyújtás), TIFF, JPEG
250 lapos kapacitás

Opcionális adagolók

Opcionális, nagy kapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4);
64–220 g/m2 (bevonatos és bevonat nélküli)
Opcionális, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló (OHCF): Egytálcás OHCF: 2000 lap plusz tárkabinet; 6. tálca: 100 x 148 mm – 330 x 488 mm (max. 350 g/m2); 5. tálca: Maximális méret:
330 x 660 mm (legfeljebb 220 g/m2).
Kéttálcás OHCF: 4000 lap; OHCF: 6. és 7. tálca: 100 x 148 mm – 330 x 488 mm (max. 350 gm2); 5. tálca: Maximális méret: 330 x 660 mm (legfeljebb 220 g/m2).

Opcionális munkabefejező
lehetőségek

Üzleti célú finiser: Eltolást támogató felső tálca: 500 darab A4-es lap, tűzés nélkül. Kötegelő tűzőtálca: 3000 lap tűzés nélkül vagy 100 szett (kettős vagy 4 pozíciós tűzés) A3-as vagy
200 szett (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. Méretek: Kötegelés: A6–SRA3, tűzés: B5–A3. Egyéb: A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és eltolás. Papírsúlyok: 60–350 g/m2 (bevonat
nélküli és bevonatos). Kötegelőtálca: 60–256 g/m2 (bevonat nélküli és bevonatos).
Üzleti célú finiser füzetkészítő finiser: Eltolást támogató felső tálca: 500 darab A4-es lap, tűzés nélkül. Kötegelő tűzőtálca: 1500 lap tűzés nélkül vagy 200 szett (egypozíciós tűzés vagy
kettős vagy 4 pozíciós tűzés) vagy 100 tűzött szett A3-as/SRA3-es méretben. A3-as vagy 200 szett (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. Méretek: A6–SRA3 B5–A3 Egyéb: A5 kimenet a felső
tálcába; lyukasztás és eltolás. Papírsúlyok: Felső tálca: 60–350 g/m2 (bevonat nélküli és bevonatos), Kötegelőtálca: 60–256 g/m2 (bevonat nélküli és bevonatos). Füzetkészítő: 60–256 g/m2
(bevonat nélküli), 106–220 g/m2 (bevonatos). Füzetkészítő: gerinctűzés 2–16 lap (7 lap 106–176 g/m2 bevonatos vagy 5 lap 177–220 g/m2 bevonatos).
Nyomdaipari finiser (a lapsimító interfészmodult igényli): Füzetméret: 100 lap (90 g/m2) bevonat nélküli, 35 lap (90 g/m2) bevonatos. Papírméret: 182 x 146 mm – 297 x 432 mm.
Max. súly: 350 g/m2. Opciók: Lyukasztás, beszúrás és C/Z-hajtogatás. Tálcák: Két gyűjtőtálca és egy 500 lapos felső tálca, 3000 lapos kötegelőtálca; lapméretek: 148 x 146 mm –
330 x 488 mm.
Nyomdaipari finiser plusz (a lapsimító interfészmodult igényli): A nyomdaipari finiserével azonos funkciók mellett egy 500 lapos felső tálcát és egy 2000 lapos kötegelőtálcát
tartalmaz. Harmadik fél gyártók utómunkálati opcióinak csatlakoztatásához használható. PFIM-et (Partner Finishing Interface Module) tartalmaz.
Nyomdaipari finiser füzetkészítővel (a lapsimító interfészmodult igényli): Füzetméret: 182 x 182 mm – 330 x 488 mm, max. 256 g/m2. Tálcák: 500 lapos felső tálca, 2000 lapos
kötegelőtálca, gerinctűzéses füzettálca (max. 120 oldal, 30 lap/90 g/m2 bevonat nélküli, 15 lap/90 g/m2 bevonatos).
Eltoló gyűjtőtálca: 500 lapos kötegelés
Xerox® SquareFold® vágómodul: Hosszmetszés: 120 oldal (30 lap) Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser, füzetkészítő, ívhajtó és kétoldalas vágó.
XEROX® C/Z hajtogatóegység: Lapméret: A4. Fél lap Z-hajtása, lapméret: Nagyobb készletek A4-re kicsinyítve. Súlytartomány: 64–90 g/m2. Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser,
füzetkészítő.
Xerox® lapbeszúró: Kapacitás: 250 lap. Lehetőségek: Vágás, lyukasztás, hajtogatás, tűzés, kötegelés. Papírméret: 182 x 148 mm – 330 x 488 mm. Max. súly: 350 g/m2. Kompatibilitás:
Nyomdaipari finiser.
Xerox® élvágó/kétoldalas vágó: Vágási tartomány: 6 mm – 25 mm. Papírméret: 194 x 210 mm – 330 x 488 mm, max. súly: 350 g/m2. Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser és füzetkészítő.
Buffering egység: Laponként max. öt testre szabható hajtásvölgy és -hegy.
Plockmatic Pro 50/35 füzetkészítő: Füzetkapacitás: 200 oldal (50 lap) Lehetőségek: Hosszmetszés, ívhajtás, elforgatott élhajtás és kifutás levágása.
Papírméret: Max. 320 x 228,6 mm. Max. súly: 300 g/m2 Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser plusz.
A további opcionális munkabefejező lehetőségeket lásd: Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO.

Xerox App Gallery

Látogasson el a xerox.com/AppGallery címre, és tudjon meg többet arról, hogy az üzleti, oktatási, egészségügyi és más speciális alkalmazásokkal miként bővítheti a PrimeLink C9065/
C9070 képességeit, illetve hogyan dolgozhat újfajta módszerekkel.

A konfigurációk földrajzi térségenként eltérőek.

További információkért látogasson el a következő címre: https://www.xerox.com/hu-hu/
digitalis-nyomtatas/insights/professzionalis-szines-nyomtato.
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