TISK ÁRNA XEROX PRIMELINK
®

®

Světová jednička* mezi barevnými produkčními tiskárnami
základní úrovně je nyní ještě lepší.

C9065 A C9070

*Srovnání IDC WW Hardcopy Peripheral Tracker (2. čtvrtletí 2019) pro dodávky zařízení v segmentu barevných malonákladových produkčních strojů.

Tiskárna Xerox® PrimeLink ® C9065 a C9070
Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 jsou vybaveny funkcemi, které nabízejí
ve srovnání s ostatním sortimentem na trhu největší možnosti přizpůsobení.
Prvotřídní tiskový výstup, nepřekonatelná flexibilita z hlediska použitelných
médií, dokončování v profesionální kvalitě, automatizace a zabezpečení
pozvedají základní úroveň o stupeň výš.
SLOUŽIT A CHR ÁNIT
Tiskárna PrimeLink uplatňuje strategický
přístup, aby ochránila vaši síť a projekty
před zvědavýma očima. Zastavte podezřelou
aktivitu hned na začátku pomocí našeho
komplexního přístupu k zabezpečení:

V Y L E P Š E T E S V ŮJ O B R A Z
Základní cenová úroveň by neměla znamenat
základní úroveň kvality obrazu. S tiskárnou
PrimeLink dosáhnete mimořádných výsledků
u každé tiskové úlohy.
Na začátku je rozlišení. 2 400 × 2 400 dpi zajistí
mimořádně jemné detaily a text se svěžími
barvami a hladkými barevnými přechody –
a to při rychlosti až 70 str./min. Tiskové servery
EFI vybavené technologií PANTONE®
(jako je PANTONE® GOE a PANTONE® PLUS)
se postarají o to, že výsledná barva
bude odpovídat vašim představám.
A kombinace toneru Xerox ® Emulsion
Aggregation (EA) s velmi nízkou teplotou
tavení, předozadní registrace +/- 1,5 mm
a sady automatizovaných nástrojů SIQA
(Simple Image Quality Adjustment) znamená
konzistentní kvalitu od prvního výtisku
až po ten poslední.

PRŮMYSLOVÉ CERTIFIKACE
K VA L I T Y O BR A ZU *

* Certifikací Idealliance, Fogra a Adobe PDF Print Engine dosaženo
s volitelným serverem EFI

DOBRÝ V ÝSLEDEK BEZ VĚ TŠÍ
NÁMAHY
Termíny vždy hoří. Teď už ale nemáte žádný
důvod ke kompromisům. Jakmile svůj arzenál
doplníte tiskárnou PrimeLink, posílíte
produktivitu možnostmi, o jakých
se vám nikdy ani nezdálo.
Je navržena tak, aby podporovala multitasking
a spolupráci, a přizpůsobí se vašemu stylu práce.
Součástí standardní výbavy je integrovaný
barevný server Xerox ®. Máte-li zájem o větší
objemy nebo více možností, můžete vyzkoušet
jeden z volitelných EFI serverů. Stačí si jen
vybrat nejvhodnější variantu podle toho, jak ve
firmě pracujete, a k tomu požadovanou úroveň
automatizace a přesnosti barev.
Tiskárna má také přístup ke službě Xerox App
Gallery. Pomocí aplikací se můžete připojit
k prvotřídním službám, jako je Box ®, Microsoft ®,
Google Drive™, Dropbox™ a Microsoft Office
365™, a tisknout a skenovat přímo do cloudu
a z cloudu, zjednodušit pracovní postupy
a automatizovat komplexní úlohy.
Díky zabudovanému mobilnímu připojení
a aplikaci @PrintByXerox se váš tým může
věnovat pracovním úkolům i na cestách.
Tato funkce umožňuje tiskárně PrimeLink
bezpečně přijímat tiskové požadavky
z jakéhokoliv zařízení s podporou e-mailu
bez potřeby dodatečného softwaru.
Vše je na dosah, stačí jen stisknout tlačítko.
Rozhodněte se, že chcete dělat víc, a tiskárna
Xerox ® PrimeLink C9065/C9070 vám toho
pomůže dosáhnout.

•

Mezi četné vrstvy zabezpečení patří šifrování
dat, řízení přístupu, přepsání disku
a průmyslové certifikace.

•

Kontrolní protokol poskytuje kontrolní záznam
klíčových událostí obsluhy. Tyto protokoly
jsou zásadní pro správce/hlavní operátory
při odstraňování problémů, optimalizaci zdrojů
a bezpečnostních kontrolách.

•

Zabezpečený tisk nevydá vytištěné
dokumenty, dokud si je nejste připravení
převzít.

•

Zabezpečené skenování zahrnuje ochranu
složek a PDF dokumentů heslem a také
šifrování při skenování do e-mailu.

DOBRÝ KONEC
Podpora médií a možnosti dokončování
tiskárny PrimeLink jsou nejlepší ve své třídě
a bezkonkurenční mezi zařízeními
základní úrovně.
Tisknout můžete na speciální média a materiál
těžké gramáže až 350 g/m². Můžete se
rozhodnout pro tisk na média o délce až
660 mm díky možnosti velmi dlouhých listů
(XLS) s gramáží až 220 g/m². Vysokokapacitní
podavač dovoluje nepřerušený tisk bez
nutnosti doplňovat zásobník papíru.
Přehledných možností dokončování
profesionální úrovně je nespočetné množství.
Užijte si škálu možností od celoplošně
potištěných oříznutých brožur po děrování,
drážkování a skládání.
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Tiskárna Xerox PrimeLink C9065/C9070
®

1N
 adměrný velkokapacitní podavač
se dvěma zásobníky:
Poskytuje kapacitu pro 4 000 listů formátu od
100 × 148 mm po 330 × 488 mm (s gramáží
až 350 g/m²). Formát až 330 × 660 mm ze
zásobníku 5 (až do 220 g/m²).
2M
 ožnost podávání velmi dlouhých
listů (XLS):
Tisk transparentů, přebalů knih, kalendářů
a dalších dokumentů s délkou až 660 mm
a s gramáží až 220 g/m² ze zásobníku
5 (ruční podavač).
3O
 vládací panel: Intuitivní uživatelské
prostředí poskytuje snadný přístup
k obecným funkcím tisku, skenování
a faxování, integrovanému barevnému
serveru, užitečným aplikacím ze služby
Xerox App Gallery, ovládacím prvků
pro barvy, automatizaci nastavení,
bezpečnostním funkcím atd.
4 I ntegrovaný skener: Automatický
oboustranný podavač dokumentů s jedním
průchodem skenuje až 270 výtisků za minutu,
v rozlišení 600 bodů na palec, barevně a ve
formátu až A3. Možnosti výstupu skenování
zahrnují stolní počítač, USB, e-mail, FTP,
SFTP, SMB a skenování do více cílů pomocí
funkce Job Flow.
5T
 iskárna Xerox ® PrimeLink C9065/C9070:
Tisk, kopírování, skenování a faxování.
Vše s mimořádnou kvalitou barevného
obrazu a vysokou produktivitou při
rychlosti 65 str./min barevně a 70 str./min
černobíle (C9065) nebo 70 str./min
barevně a 75 str./min černobíle (C9070).
6P
 ět interních zásobníků (standardně):
Zahrnuje zásobník pro formát SRA3
a zásobník 5 (ruční podavač) s maximální
gramáží až 350 g/m² a velikostí listů
až 660 mm.
7M
 odul Xerox pro vyrovnávání papíru:
Integrovaná jednotka pro ochlazování
a vyrovnávání papíru vylepšuje propustnost
a efektivitu. Spojuje dokončovací moduly
Production Ready a zajišťuje, že listy jsou
ploché, což pomáhá zachovat spolehlivost
a rychlost.

8 V kládací jednotka Xerox: Vkládá do
tištěných dokumentů předtištěná nebo
prázdná média. Kapacita zásobníku je
250 listů o formátu až 330 × 488 mm
a gramáži 350 g/m².
9 D ěrovačka GBC® AdvancedPunch Pro™:
Slouží k snadné produkci vázaných
dokumentů přímo ve firmě a spojuje
procesy tisku, děrování a kompletování
do jediného praktického kroku. Zvolte
si děrování podle vašich potřeb.
10 B igovačka Xerox ® Crease a modul
pro oboustranný ořez:
Ořezává na vzdálenost 6–25 mm od horního
a dolního okraje výtisků či brožur, vytváří
rovnoměrný okraj a drážkuje hřbet.
Dostupná s finišery Production Ready.

•

Velkokapacitní podavač nadstandardních
rozměrů s jedním zásobníkem a s úložnou
skříní – doplňuje kapacitu o 2 000 listů
formátu od 100 × 148 mm po 330 × 488 mm
(s gramáží až 350 g/m²). Formát až 330 ×
660 mm ze zásobníku 5 (až do 220 g/m²).

•

Výstupní zásobník s odsazováním – stohování
500 listů.

•

Finišer Xerox® Business Ready – varianta pro
menší zatížení při dokončování, stohování
a sešívání až 50 nenatíraných listů nebo
15 natíraných listů.

•

Finišer s vazačem brožur Xerox® Business
Ready – možnost vazby brožur.

•

Finišer Xerox® Production Ready – umožňuje
mimořádnou kvalitu dokončení a stohování
s horním zásobníkem na 500 listů, zásobníkem
stohovače na 3 000 listů a zařízením
pro vyrovnávání.

•

Finišer Xerox® Production Ready Plus – nabízí
stejné funkce jako finišer Production Ready.
Využívá se pro připojení dokončovacích
zařízení jiných výrobců.

•

Základní děrovačka Xerox® – možnost děrování
otvorů 2/3, 2/4 a švédského systému 4 otvorů
na finišeru Production Ready a vazači brožur.

•

Vazač brožur Plockmatic Pro 50/35 – výroba
brožur nejvyšší kvality až o 200 stránkách
(až 50 listů). Čelní ořez, čtyřsklad, otočné
drážkování a ořezávání okrajů.

•

Standardní sešívačka umožňuje sešití
až 50 listů s gramáží 80 g/m².

•

Vazač pro termovazbu Xerox® – kombinuje
termovazbu s rychlostí, cenou a pohodlím
produkčního tisku. Je určen k použití
s finišerem Xerox® Production Ready Plus.

•

GBC® eWire™ – kombinuje tisk, děrování,
kompletování a drátovou kroužkovou vazbu
v jednom procesu. Využívá se s děrovačkou
GBC® AdvancedPunch™ Pro a finišerem
Xerox® Production Ready Plus.

11 M odul Xerox ® pro skládání do tvaru
C nebo Z: Umožňuje skládání do tvaru Z,
do tvaru C a technické skládání do tvaru Z.
12 F
 inišer Xerox ® Production Ready pro
vázání brožur: Sešívačka s variabilní
délkou šicího drátku zajišťuje trvale vysokou
kvalitu sešívání malých i velkých dokumentů,
nabízí jednoduché nebo dvojité sešití
a disponuje kapacitou 100 listů. Navíc
vytváří sešívané brožury až o 30 listech
nebo 120 vyřazených stránkách
(nenatíraných), případně 15 listech nebo
60 vyřazených stránkách (natíraných).
13 O řezávací modul Xerox ® SquareFold ®:
Rozšiřuje možnosti finišeru Production
Ready při výrobě brožur o plochý hřbet
obalu a čelní ořez.
D A L Š Í M O Ž N O S T I P O D ÁVÁ N Í
A D O K O N Č O VÁ N Í , K T E R É
N E J S O U ZO B R A Z E N Y:
•

Velkokapacitní podavač Xerox® s jedním
zásobníkem – kapacita 2 000 listů papíru
A4 s gramáží 64–220 g/m².

•

Vodítko podavače transparentů – volitelné
příslušenství pro zásobník 5 (ruční podavač)/
MSI/OHCF, které zvyšuje spolehlivost při
podávání velmi dlouhých listů nebo médií
s gramáží 350 g/m².

®

DOKONČOVAC Í Ú PR AV Y
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Tiskárny Xerox® PrimeLink ® C9065 a C9070
S PEC IFIK AC E PŘ ÍS T ROJ E

PRIMELINK C9065

PRIMELINK C9070

R Y C H L O S T J E D N O S T R A N N É H O Barevně
TISKU

Černobíle

Barevně

Černobíle

A4

Až 65 str./min.

Až 70 str./min.

Až 70 str./min.

Až 75 str./min.

A3

Až 33 str./min.

Až 35 str./min.

Až 35 str./min.

Až 37 str./min.

SRA3

Až 29 str./min.

Až 30 str./min.

Až 30 str./min.

Až 33 str./min.

R Y C H L O S T A U T O M AT I C K É H O
OBOUSTR ANNÉHO TISKU

Barevně

Černobíle

Barevně

Černobíle

A4

Až 65 str./min oboustranně
32 listů za minutu

Až 70 str./min oboustranně
35 listů za minutu

Až 70 str./min oboustranně
35 listů za minutu

Až 75 str./min oboustranně
37 listů za minutu

A3

Až 32 str./min oboustranně
16 listů za minutu

Až 35 str./min oboustranně
17 listů za minutu

Až 35 str./min oboustranně
17 listů za minutu

Až 37 str./min oboustranně
18 listů za minutu

Rozměry tiskárny

Výška: 1 391,5 mm; šířka: 1 574 mm; hloubka: 787 mm

Měsíční kapacita tisku

Až 300 000 stránek (Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.)

Průměrný měsíční objem tisku (AMPV) 10 000 až 60 000 stran měsíčně
Flexibilita/gramáže papíru

Kvalita obrazu

Standardní kapacita zásobníků: 3 260 listů (zásobník 1 a 2: 500 listů, zásobník 3: 870 listů, zásobník 4: 1 140 listů, zásobník 5 (ruční podavač): 250 listů)
Maximální kapacita zásobníků: 7 260 listů (zásobník 1 a 2: 500 listů, zásobník 3: 870 listů, zásobník 4: 1 140 listů, nadměrný velkokapacitní zásobník 1 a 2: 4 000 listů)
Formáty: Zásobník 1: A5 až SRA3; zásobník 2: A5 až A3; zásobník 3: B5, A4; zásobník 4: B5, A4

Technologie tisku
Řádkové rastry
Registrace

Funkce tisku

Referenční kvalita obrazu v rozlišení 2400 × 2400 dpi s technologiemi VCSEL ROS a EA Eco a tonerem s velmi nízkým bodem roztavení pro hladký povrch srovnatelný
s ofsetovým tiskem.
Bodový rastr 150/200/300/600, řádkový rastr 200, stochastický a rozšířený text a grafika
• Technologie rozšířené registrace pro lepší kontrolu
• Sada nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pro narovnání, registraci a stejnoměrnou hustotu
• +/- 1,5 mm. K odchylkám dochází podle formátu papíru, zásobníku, apod.
• Tisk, kopírování, faxování a skenování (včetně skenování do počítače,
zařízení USB nebo e-mailu) a mobilní tisk.
• Široká řada médií vám umožní tisknout vše od pohlednic až po plakáty
na potahovaná i nepotahovaná média s gramáží až 350 g/m².
• Platforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) umožňuje připojit
externí softwarová řešení.
• Možnosti spřaženého dokončování nabízejí profesionální koncovou
úpravu při tisku transparentů, sešívání, děrování, skládání a vázání
brožur pro prezentace, prospekty, zprávy a informační bulletiny.
• Bezpečnost zajišťují integrované bezpečnostní funkce, jako je filtrování
adres IP, přepsání obrazu, bezpečný tisk, šifrované skenování do e-mailu,
ověřování a podpora protokolu IPv6.

• Velikost listu XLS (zásobník 5 a OHCF) podporuje gramáž až 220 g/m².
• Gramáž až 350 g/m² (pouze zásobník 5 a OHCF), automatický oboustranný
tisk na média s gramáží až 256 g/m² (ruční podavač a OHCF)
• Vyměnitelné díly Xerox ®: tonery, válce, fixační jednotka, nabíjecí korotron,
odpadní nádobka, svorky
• Nastavení vlastního papíru a katalog papírů
• Funkce doplnění toneru a papíru za provozu
• Volitelné funkce: Sada pro podporu běžných přístupových karet,
doplňky pro účtování, rozhraní pro externí přídavné zařízení

Servery

Standardně
• Integrovaný barevný server Xerox ®

Integrovaný skener

• Oboustranný automatický podavač předloh
• Až 270 obr./min. (barevně, gramáž až 200 g/m²)
s jedním průchodem
• Až 270 obr./min. (černobíle, gramáž až 200 g/m²)
• Barevný nebo černobílý skener
• Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m² do 200 g/m²
• Skenování do souboru PDF nebo PDF/A s možností
prohledávání textu, náhled miniatur, XPS ®,
PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), TIFF, JPEG
• Kapacita 250 listů
Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; 184,2 × 266,7 mm, 279,4 × 215,9 mm (B5, A4);
64–220 g/m² (nenatíraný a natíraný papír)
Volitelný nadměrný velkokapacitní podavač (OHCF): Podavač OHCF s jedním zásobníkem: 2 000 listů plus skříňka s úložným prostorem; zásobník 6: 100 × 148 mm
až 330 × 488 mm (gramáže až 350 g/m²); zásobník 5: Formát až 330 × 660 mm ze zásobníku 5 (až do 220 g/m²).
Podavač OHCF se dvěma zásobníky: Víceúčelový zásobník na 4 000 listů; OHCF: Zásobníky 6 a 7: 100 × 148 mm až 330 × 488 mm (gramáže až 350 g/m²);
zásobník 5: Formát až 330 × 660 mm (až do 220 g/m²).

Volitelné možnosti podávání

Volitelné funkce dokončování

Xerox App Gallery

Volitelně
• Tiskový server Xerox® Ex-c C9065/C9070 využívající technologii Fiery ®
• Tiskový server Xerox® EX-i C9065/C9070 využívající technologii Fiery ®
• Tiskový server Xerox® EX C9065/C9070 využívající technologii Fiery ®

Finišer Business Ready: Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 3 000 nesešitých listů nebo 100 sad (svorky
ve 2 nebo 4 pozicích) formátu A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až SRA3, sešívání; B5 až A3. Jiný; výstup formátu
A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník – kancelářský papír 60 g/m² až obal 350 g/m² (natíraný a nenatíraný papír)
Odsazovací zásobník – kancelářský papír 60 g/m² až obal 350 (natíraný a nenatíraný papír).
Finišer Business Ready s finišerem pro vazbu brožur Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 1 500 nesešitých listů
nebo 200 sad (svorky v 1, 2 nebo 4 pozicích) nebo 100 sešitých sad formátu A3/SRA3. A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až
SRA3 Stohování; B5 až A3 Jiný; výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník: kancelářský papír 60 g/m² až obal 350 g/m²
(natíraný a nenatíraný papír), Stohovací zásobník: kancelářský papír 60 g/m² až obal 256 g/m² (natíraný a nenatíraný papír). Vazač brožur: kancelářský papír 60 g/m²
až obal 256 g/m² (nenatíraný papír, 106–220 g/m² (natíraný papír)). Vazač brožur – sešívání na stříšku 2–16 listů (7 natíraných listů s gramáží 106–176 g/m² nebo
5 natíraných listů s gramáží 177–220 g/m²).
Finišer Production Ready (vyžaduje modul vyrovnávače rozhraní): Formát brožury: 100 nenatíraných listů (s gramáži 90 g/m²), 35 natíraných listů
(s gramáži 90 g/m²). Formát papíru: 182 × 146 mm až 297 × 432 mm. Maximální gramáž: 350 g/m². Volitelně: děrování, vkládání a skládání do tvaru C/Z.
Zásobníky: Dva výstupní zásobníky, horní zásobník na 500 listů, výstupní zásobník na 3 000 listů formátu 148 × 146 mm až 330 × 488 mm.
Finišer Production Ready Plus (vyžaduje modul vyrovnávače rozhraní): Má stejné funkce jako finišer Production Ready s horním zásobníkem na 500 listů
a zásobníkem stohovače na 2 000 listů. Použití pro připojení dokončovacího zařízení jiného výrobce. Obsahuje partnerský modul s rozhraním pro dokončení (PFIM).
Finišer Production Ready s vazačem brožur (vyžaduje modul vyrovnávače rozhraní): Formát brožury: 182 × 182 mm až 330 × 488 mm, gramáže až 256 g/m².
Zásobníky: Horní zásobník na 500 listů, stohovací zásobník na 2 000 listů, zásobník na brožury se sešíváním na stříšku (až 120 stránek, 30 nenatíraných listů s gramáži
90 g/m², 15 natíraných listů s gramáži 106 g/m²).
Odsazovací výstupní zásobník: Stohování až 500 listů.
Ořezový modul Xerox® SquareFold®: Čelní ořez: 120 stránek (30 listů). Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur, drážkování a oboustranný ořez.
Modul Xerox® pro skládání do tvaru C/Z: Formát listu: A4. Formát listu pro skládání do tvaru polovičního Z: Větší média zmenšená na velikost A4. Rozsah gramáží:
64–90 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur.
Vkladač Xerox®: Kapacita: 250 listů. Funkce: Ořez, děrování, skládání, sešívání, stohování. Formát papíru: 182 × 148 mm až 330 × 488 mm.
Maximální gramáž: 350 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready.
Bigovačka Xerox®/modul pro oboustranný ořez: Rozsah ořezu: 6 mm až 25 mm. Formát papíru: 194 × 210 mm až 330 × 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m².
Kompatibilita: Finišer Production Ready a vazač brožur. Vyrovnávací jednotka: Až pět upravitelných vystouplých nebo zapuštěných drážek na list.
Vazač brožur Plockmatic Pro 50/35: Kapacita brožury: 200 stránek (50 listů). Funkce: Čelní ořez, čtyřsklad, otočné drážkování a ořezávání okrajů.
Formát papíru: Až 320 × 228,6 mm. Maximální gramáž: 300 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready Plus.
Informace o dalších volitelných funkcích dokončování najdete v průvodci po produktech Product Explorer na adrese https://explorexeroxproducts.com/
Home/Index/en-US?Region=DMO.
Navštivte stránku xerox.com/AppGallery a podívejte se, jak můžete rozšířit možnosti tiskárny PrimeLink C9065/C9070 a začít uplatňovat nové způsoby práce pomocí
specializovaných aplikací pro podnikání, vzdělávání, zdravotnictví a další obory.

Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Více informací naleznete na stránce https://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/insights/
profesionalni-barevna-tiskarna.
© 2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné
známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo jiných zemích. Informace uvedené v této brožuře se mohou změnit bez předchozího
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