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*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q2 2019 for enhetsforsendelser innen segmentet Color Light Production.

XEROX® PRIMELINK® SKRIVER 
Verdens fremste fargeskriver*  
på inngangsnivå ble akkurat enda bedre.



B R A N S J E S E R T I F I S E R I N G E R  
F O R  B I L D E K V A L I T E T * 

G J Ø R  B I L D E T  D I T T  B E D R E 

Pris på inngangsnivå behøver ikke bety bildekvalitet 

på inngangsnivå. Med PrimeLink kan du levere et 

slående resultat for hver jobb, hver gang.

Alt starter med oppløsning. 2400 x 2400 ppt betyr 

at du får enestående fine linjedetaljer og tekst 

med livlige bilder og jevne fargeoverganger – selv 

i hastigheter på opptil 70 spm. EFI-servere med 

innebygde PANTONE® teknologier som PANTONE® 

GOE og PANTONE® PLUS sørger for at du får akkurat 

de fargene du vil ha.

En kombinasjon av teknologier som Xerox® Emulsion 

Aggregation (EA)-toner med ultralavt smeltepunkt, 

+/- 1,5 mm tosidig registrering og enkel 

kvalitetsjustering av bilder (SIQA) betyr at du får 

konsekvent kvalitet fra første til siste utskrift.

J O B B  S M A R T E R E ,  I K K E  H A R D E R E

Overhengende tidsfrister er normen. Nå trenger 

du ikke å inngå kompromisser. Ved å legge til en 

PrimeLink i arsenalet ditt kan du oppgradere 

produktiviteten din på måter du ikke ville trodd 

var mulig.

Den er designet for å fremme multitasking og 

samarbeid, og kan tilpasses din arbeidsstil. Xerox® 

integrert fargeserver er standard. Du kan også velge 

mellom en av tre valgfrie EFI-servere for flere 

funksjoner og mer volum. Alt du trenger å gjøre er 

å velge den konfigurasjonen som passer deg best, 

basert på hva du skal bruke skriveren til og nivået 

av automatisering og fargenøyaktighet du trenger.

Skriveren har også tilgang til Xerox App Gallery. Med 

apper som knytter deg til ledende applikasjoner som 

Box®, Google Drive™, Dropbox™ og Microsoft Office 

365™, kan du skrive ut og skanne direkte til og fra 

skyen, forenkle arbeidsflyt og automatisere 

kompliserte oppgaver.

Med innebygd mobiltilkopling og @PrintByXerox kan 

teamet i tillegg fortsette oppgaven mens de er på 

farten. Med denne funksjonen kan PrimeLink trygt 

motta utskriftsforespørsler fra alle e-postaktiverte 

enheter – ingen ekstra programvare kreves.

Alt er tilgjengelig – bare ved å trykke på en knapp. 

Si ja til mer, så hjelper Xerox® PrimeLink C9065/

C9070 deg med å levere.

B E TJ E N E  O G  B E S K Y T T E

PrimeLink bruker en strategisk tilnærming  

til sikkerhet for å holde nettverket ditt og prosjektene 

dine trygge. Stopp mistenkelig aktivitet der den 

starter med vår omfattende tilnærming til sikkerhet:

• Flere sikkerhetslag inkluderer datakryptering, 

tilgangskontroller, diskoverskriving og 

bransjesertifiseringer.

• Revisjonsloggfunksjonen sørger for at enheten 

lagrer et revisjonsspor som viser viktige handlinger 

operatørene har utført. Disse loggene er avgjørende 

når administratorer/nøkkeloperatører skal utføre 

feilsøking, ressursoptimalisering og 

sikkerhetsrevisjoner.

• Sikret utskrift holder tilbake dokumentene dine inntil 

du er klar til å hente dem ut.

• Sikret skanning inkluderer passordbeskyttelse for 

PDF-filer og mapper, samt kryptering for skanning 

til e-post.

AV S L U T T  S T E R K T

Med PrimeLink har du tilgang til flere og bedre 

material- og etterbehandlingsalternativer enn på 

andre produkter i samme klasse, blant annet mange 

som er enestående for en enhet på inngangsnivå.

Skriv ut på spesialpapir og tykt papir på opptil  

350 g/m². Skriv ut opptil 660 mm (26 tommer) med 

funksjonen for ekstra lange ark (XLS), med kapasitet 

opptil 220 g/m². Og skriv ut store opplag uten 

å fylle opp papirmagasinet, ved å bruke 

papirmatingsalternativer med høy kapasitet.

Etterbehandlingsalternativene gir profesjonelle 

resultater, er lette å navigere og gir deg nesten 

grenseløse muligheter. Nyt godt av praktiske 

alternativer fra beskårede hefter med utfallende 

trykk til stansing, rilling og falsing.

Xerox®  PrimeLink®  C9065 og C9070 Printer

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 gir de mest tilpasningsdyktige  
funksjonene på markedet. Fra overlegen bildekvalitet og enestående 
materialfleksibilitet til profesjonell etterbehandling, automatisering  
og sikkerhet – dette er inngangsnivå i toppklasse.

*  Idealliance-, Fogra-, og Adobe PDF Print  
Engine-sertifisering er oppnådd med den valgfrie EFI-serveren



Stifting

E T T E R B E H A N D L I N G S A L T E R N A T I V E R

Sortering

Tabloid  
Z-fals

Falsing med 
to strøk

Hulling

Basic Punch: 
2/4-hull og svensk 
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Firkantrygg

Hefte

XLS (ekstra  
lange ark)

Z-fals

Forkantbeskjæring

2-sidig 
beskjæringGBC  

eWire

Tape Binder

1  Stormagasin med 2 magasiner for 
overdimensjonert papir: Øker kapasiteten 
med 4000 ark i størrelser fra 100 x 148 mm /4 x 
6 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer 
(opptil 350 g/m²). Opptil 330 x 660 mm / 13 x 
26 tommer via magasin 5 (opptil 220 g/m²).

2  Kapasitet til ekstra lange ark (XLS): Skriv ut 
bannere, bokomslag, kalendere og andre trykksaker 
på opptil 660 mm langt (26 tommer) og opptil 
220 g/m² tykt materiale via magasin 
5 (spesialmagasinet). 

3  Kontrollpanel: Et intuitivt brukergrensesnitt gjør 
det enklere å få tilgang til generelle funksjoner 
for utskrift, kopiering, skanning og faks, integrert 
fargeserver, nyttige apper fra Xerox App Gallery, 
fargekontroller, sikkerhetsfunksjoner og mye mer.

4  Integrert skanner: En rask, automatisk 
tosidigmater skanner begge sider av en original 
i én omgang og kan skanne opptil 270 fargebilder 
i minuttet med 600 ppt i størrelser opptil A3/11x17. 
Skann til en rekke leveringssteder: skrivebord, USB, 
postkasse, FTP, SFTP, SMB og jobbflyt med 
flerdestinasjonsskanning.

5  Xerox® PrimeLink C9065/C9070-skriver: Skriver 
ut, kopierer, skanner og fakser med imponerende 
fargebildekvalitet i en meget produktiv kapasitet på 
65 spm i farge og 70 spm i-sort/hvitt (C9065), eller 
70 spm i farge og 75 spm i sort/hvitt (C9070).

6  Fem interne magasiner (standard): Inkluderer 
et magasin for SRA3/12 x18 tommer og et magasin 
5 (spesialmagasin) som rommer maks. tykkelser 
opptil 350 g/m² og arkstørrelser opptil 660 mm 
(26 tommer). 

7  Xerox® arkrettermodul: Arkrettermodulen med 
avkjøling retter ut bøyde ark slik at maskinen kan 
opprettholde god papirflyt og høy hastighet, 
og kopler sammen produksjonsklare 
etterbehandlingsmoduler.

 8  Xerox innleggsmagasin: Legg inn opptil 
250 fortrykte eller blanke ark under 
etterbehandlingen. Rommer arkstørrelser 
opptil 330 x 488 mm (13 x 19,2 tommer) 
og tykkelser opptil 350 g/m².

9  GBC® AdvancedPunch Pro™: Med denne 
modulen kan du produsere innbundne dokumenter 
ved å kombinere utskrift, hulling og sortering i ett 
praktisk trinn. Velg hullingsalternativet som passer 
best til dine behov. 

10  Xerox® modul for falsing og tosidig beskjæring:  
Beskjærer 6–25 mm fra toppen og bunnen av 
utskrifter eller hefter for å lage en jevn kant, 
og falser hefteryggen. Tilgjengelig med 
produksjonsklare etterbehandlere.

11  Xerox® C/Z Falser: Lager Z-fals,  
C-fals og Z-fals med halvt ark. 

12  Xerox® Produksjonsklar etterbehandler 
med heftemodul: Sikrer stiftede sett av 
gjennomgående høy kvalitet, for små eller store 
dokumenter, med stifter av varierende lengde, 
enkel- eller dobbel stiftemulighet og med kapasitet 
på 100 ark. Lager i tillegg stiftede hefter 
med opptil 30 ark eller utskyting av 120 sider 
(ubestrøket), eller 15 ark eller utskyting av 
60 sider (bestrøket).

13  Xerox® SquareFold® beskjæringsmodul: 
Forbedrer funksjonaliteten til den produksjonsklare 
etterbehandleren. Med denne modulen kan du 
lage hefter med firkantrygg og beskjære forkanten 
av hefter.

Y T T E R L I G E R E  M AT I N G S -  O G 

E T T E R B E H A N D L I N G A LT E R N AT I V E R 

E R  I K K E  AV B I L D E T

• Xerox® stormagasin med ett magasin –  
rommer 2000 A4-ark, 64–220 g/m².

• Matestøtte for bannermating – et alternativ for  
magasin 5 (spesialmagasinet)/MSI/OHCF som øker 
påliteligheten når du mater ekstra lange ark eller 
350 g/m²-materiale. 

• Stormagasin med ett magasin for overdimensjonert 
papir inkl. oppbevaringsskap – øker kapasiteten 
med 2000 ark i størrelser fra 100 x 148 mm / 4 x 
6 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer 
(opptil 350 g/m²). Opptil 330 x 660 mm / 13 x 
26 tommer via magasin 5 (opptil 220 g/m²).

• Mottaker med sideforskyvning – 500 ark.

• Xerox® bruksklar etterbehandler – et lettere 
alternativ for etterbehandling, stabling og stifting 
av opptil 50 ark ubestrøket/15 bestrøket.

• Xerox® bruksklar etterbehandler med heftemodul – 
for hefteproduksjon.

• Xerox® produksjonsklar etterbehandler – 
etterbehandling og levering av overlegen kvalitet, 
med en toppmottaker som rommer 500 ark og en 
utlegger som rommer 3000 ark, samt innebygd 
toveis arkretter.

• Xerox® produksjonsklar etterbehandler pluss – gir 
samme funksjonalitet som den produksjonsklare 
etterbehandleren. Brukes ved tilkopling av 
etterbehandlingsutstyr fra tredjepartsprodusenter. 

• Xerox® Basic Punch – et alternativ for å stanse 2/3, 
2/4 og svensk 4-hull på den produksjonsklare 
etterbehandleren med heftemodul. 

• Plockmatic Pro 50/35 heftemodul – hefter av 
høyeste kvalitet med opptil 200 sider (opptil 50 ark). 
Forkantbeskjæring, firkantrygg, rotering før rilling og 
beskjæring av utfallende trykk.

• Halvautomatisk stifter – stifter opptil 50 ark med 
80 g/m²-materiale.

• Xerox®  Tape Binder – kombinerer innebygd termisk 
bånd innbinding med hastigheten, verdien og den 
brukervennlige produksjons utskriften. Fungerer med 
Xerox® produksjonsklare etterbehandler pluss.

•  GBC® eWire™ – Kombinerer utskrift, hulling, samling 
og innbinding i én integrert prosess Kjører innebygd 
med GBC®  AdvancedPunch™ Pro og Xerox®  
produksjonsklar etterbehandler pluss.
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Xerox® C9065/C9070 fargeskriver
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H A S T IG H E T E R V E D E N S I DIG 
U T S K R I F T

Farge Sort-hvitt Farge Sort-hvitt

A4 / 8,5 x 11 tommer Opptil 65 spm Opptil 70 spm Opptil 70 spm Opptil 75 spm

A3 / 11 x 17 tommer Opptil 33 spm Opptil 35 spm Opptil 35 spm Opptil 37 spm

SRA3 / 12 x 18 tommer Opptil 29 spm Opptil 30 spm Opptil 30 spm Opptil 33 spm

H A S T IG H E T E R V E D T O S I DIG 
U T S K R I F T

Farge Sort-hvitt Farge Sort-hvitt

A4 / 8,5 x 11 tommer Opptil 65 spm 2-sidige 
ark, 32 i minuttet

Opptil 70 spm 2-sidige 
ark, 35 i minuttet

Opptil 70 spm 2-sidige 
ark, 35 i minuttet

Opptil 75 spm 2-sidige 
ark, 37 i minuttet 

A3 / 11 x 17 tommer Opptil 32 spm 2-sidige 
ark, 16 i minuttet

Opptil 35 spm 2-sidige 
ark, 17 i minuttet

Opptil 35 spm 2-sidige 
ark, 17 i minuttet

Opptil 37 spm 2-sidige 
ark, 18 i minuttet

Skriverdimensjoner Høyde: 1391,5 mm / 54,8 tommer; Bredde: 1574 mm / 62 tommer; Dybde: 787 mm / 31 tommer

Månedlig kapasitet Opptil 300 000 sider (maksimal volumkapasitet forventet i løpet av én måned, forventes ikke å opprettholdes regelmessig)

Gjennomsnittlig månedlig 
utskriftsvolum (AMPV)

10 000 til 60 000 sider i måneden

Papirfleksibilitet/tykkelser Standard papirkapasitet: 3260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1140 ark, magasin 5 (spesialmagasinet): 250 ark)
Maksimal papirkapasitet: 7260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1140 ark, stormagasin for overdimensjonert papir 1 og 2: 4000 ark)
Formater: Magasin 1: A5 til SRA3 / 5,5 x 8,5 tommer til 12 x 18 tommer; Magasin 2: A5 til A3 / 5,5 x 8,5 tommer til 11 x 17 tommer; Magasin 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 tommer, 8,5 x 11 tommer;  
Magasin 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 tommer til 8,5 x 11 tommer

Bildekvalitet             Utskriftsteknologi Laserskanningsteknologien VCSEL ROS gir enestående bildekvalitet med 2400 x 2400 ppt-oppløsning, og EA Eco-fargepulver med ultralavt smeltepunkt gir et jevnt, offset-lignende resultat

Linjeraster Punktraster på 150/200/300/600 ppt, linjeraster på 200 lpt, stokastisk og forbedret tekst og grafikk

Registrering • Avansert registreringsteknologi for bedre kontroll
• Enkel justering av bildekvalitet (SIQA) for skjevhet, registrerings- og tetthetsensartethet (tilgjengelig i alle konfigurasjoner)
• +/- 1,5 mm. Variasjon oppstår basert på papirformat, magasin osv.

Utskriftsfunksjoner • Skriv ut, kopier, faks og skann, inkludert skann til  
PC, USB, e-post og mobil-utskrift

• Stor materialkapasitet lar deg skrive ut alt fra  
postkort til plakater på bestrøket og ubestrøket papir opptil 350 g/m²

• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) lar deg  
koble til tredjeparts programvareløsninger

• Med tilkoplede etterbehandlingsmoduler kan du produsere etterbehandling 
med profesjonelt tilsnitt, f.eks. bannerutskrift, stifting, hulling, falsing og  
hefteproduksjon til presentasjoner, brosjyrer, rapporter og nyhetsbrev

• Vær trygg med integrerte sikkerhetsfunksjoner som  
IP-filtrering, bildeoverskriving, sikret utskrift, kryptert  
skanning til e-post, godkjenning og IPv6-støtte

• XLS-funksjonen for ekstra lange ark (magasin 5 og OHCF via magasin 5) 
støtter opptil 220 g/m²

• Opptil 350 g/m² (kun magasin 5 og OHCF),  
automatisk tosidig opptil 256 g/m² (spesialmagasin og OHCF)

• Xerox®-artikler som kan skiftes av bruker: fargepulver, tromler, fikseringsmodul, 
ladekorotron, avfallsbeholder, stifter

• Oppsett av tilpasset papir og papirkatalog

• Fargepulver og papir kan etterfylles under drift

• Tilleggsfunksjoner: Aktiveringssett for CaC-kort, konteringsalternativer, eksternt 
grensesnitt

Servere Standard
• Xerox® integrert fargeserver med

Integrert skanner • Automatisk tosidig dokumentmater som skanner to sider i én omgang
• Farge- eller sort-hvitt-skanner
• Skann til søkbar PDF, PDF/A, forhåndsvisning av miniatyrbilder,  

XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direkte innsending), TIFF, JPEG
• 250 arks kapasitet

Matingsalternativer Stormagasin (HCF) (ekstrautstyr): 2000 ark; 184,2 x 266,7 mm / 7,25 x 10,5 tommer, 279,4 x 215,9 mm / 8,5 x 11 tommer, (B5, A4);  
64 til 220 g/m² / 16 lb. standard til 60 lb. omslag (ubestrøket og bestrøket)
Stormagasin for overdimensjonert papir (OHCF) (ekstrautstyr): OHCF med ett magasin: 2000 ark pluss oppbevaringsskap; magasin 6: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 tommer til 3,9 x 5,8 tommer / 
13 x 19,2 tommer (opptil 350 g/m²); magasin 5: opptil 330 x 660 mm / 13 x 26 tommer (opptil 220 g/m²). 
OHCF med to magasiner: 4000-ark; OHCF: Magasin 6 og 7: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 tommer til 330 x 448 mm / 13 x 19,2 tommer (opptil 350 g/m²); magasin 5: opptil 330 x 660 mm / 13 x 26 tommer 
(opptil 220 g/m²).

Ekstrautstyr for etterbehandling Bruksklar etterbehandler: Toppmottaker med forskyvning: 500-ark A4 / 8,5 x 11 tommer ustiftet. Stablemagasin med stifting: 3000 ustiftede ark eller 100 sett (to eller fire stifter) 
A3, 11x17 tommer, 8,5 x 14 tommer eller 200 sett (én stift) A4 / 8,5 x 11 tommer. Størrelser: Utlegger; A6 til SRA3 / 4 x 6 tommer til 12 x 19,2 tommer, Stifting; B5 til A3 / 7,25 x 
10,5 tommer til 11 x 17 tommer. Øvrig; A5 / 5,5 x 8,5 tommer til toppmottaker; hulling og forskyvning. Papirtykkelse: Toppmottaker – 60 til 350 g/m² / 16 lb standard til 130 lb 
omslag (bestrøket og ubestrøket). Utlegger – 60 til 256 g/m² / 16 lb bond til 130 lb omslag  (bestrøket og ubestrøket).
Bruksklar etterbehandler Etterbehandler med heftemodul: Toppmottaker med forskyvning: 500-ark A4 / 8,5 x 11 tommer ustiftet. Utlegger/stiftede kopier: 1500 ustiftede ark eller 
200 sett (én, to eller fire stifter) eller 100 stiftede sett A3 / SRA3 / 11 x 17 tommer. A3, 11x17 tommer, 8,5 x 14 tommer eller 200 sett (én stift) A4 / 8,5 x 11 tommer. Formater: Utlegger: A6 til 
SRA3 / 4 x 6 tommer til 12 x 19,2 tommer Stifting: B5 til A3 / 7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer Øvrig; A5 / 5,5 x 8,5 tommer til toppmottaker; hulling og forskyvning. Papirtykkelse: 
Toppmottaker – 60 til 350 g/m² / 16 lb. bond til 130 lb. omslag (bestrøket og ubestrøket), Utlegger – 60 til 256 g/m / 16 lb. bond til 96 lb. omslag (bestrøket og ubestrøket). Heftemodul – 
60 til 256 g/m² / 16 lb. bond til 96 lb. omslag (ubestrøket, 106 til 220 g/m² (bestrøket)). Heftemodul med ryggstifting, 2 til 16 ark (7 bestrøkne ark på 106 til 176 g/m² eller 5 bestrøkne ark  
på 177 til 220 g/m²).
Produksjonsklar etterbehandler (krever arkrettermodul): Heftestørrelse: 100 ark (90 g/m²) ubestrøket, 35 ark (90 g/m²) bestrøket. Papirformat: 182 x 146mm / 7,2 x 5,7 tommer til  
297 x 432mm / 11,7 x 17 tommer. Maksimal tykkelse: 350 gsm. Tillegg: Hulling, innleggsmodul og C/Z-falser. Magasiner: To mottakere, 500-arks toppmottaker, 3000-arks utlegger for  
148 x 146mm / 5,83 x 5,75 tommer til 330 x 488mm / 13 x 19,2 tommer.
Produksjonsklar etterbehandler pluss (krever arkrettermodul): Gir deg samme funksjon som den produksjonsklare etterbehandleren, med en toppmottaker som rommer 500 ark og 
en utlegger som rommer 2000 ark. Brukes ved tilkopling av etterbehandlingsutstyr fra tredjepartsprodusenter. Inkluderer PFIM-grensesnittmodul for tilkopling av etterbehandlingsutstyr 
fra partnere.
Produksjonsklar etterbehandler med heftemodul (krever arkrettermodul): Heftestørrelse: 182 x 182mm / 7,17 x 7,17 tommer til 330 x 488mm / 13 x 19,2 tommer opptil 256 g/m². 
Magasiner: 500-arks toppmagasin, 2000-arks utlegger, magasin til ryggstiftet hefte (opptil 120 sider, 30 ark/90 g/m² ubestrøket, 15 ark/106 g/m² bestrøket).
Mottaker med sideforskyvning: 500 ark-stabling.
Xerox® SquareFold® beskjæringsmodul: Forkantbeskjæring: 120 sider (30 ark). Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler, heftemodul, modul for falsing og tosidig beskjæring.
Xerox® C/Z falser: Arkstørrelse: A4 (8,5 x 11 tommer). Halv-Z-fals arkstørrelse: Reduksjon av større papirtyper til A4 (8,5 x 11 tommer). Vektområde: 64–90 gsm Kompatibilitet: 
Produksjonsklar etterbehandler, heftemodul.
Xerox® innleggsmagasin: Kapasitet: 250 ark. Funksjoner: Beskjæring, hulling, falsing, stifting, stabling. Papirformat: 182 x 148 mm (7,2 x 5,8 tommer) til 330 x 488 mm  
(13 x 19,2 tommer). Maksimal tykkelse: 350 gsm. Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler.
Xerox® falsing og tosidig beskjæring: Beskjæringsområde: 6 mm (0,236 tommer) til 25 mm (0,985 tommer). Papirformat: 194 x 210 mm / 7,7 x 8,3 tommer til  
330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer. Maksimal tykkelse: 350 gsm. Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler og heftemodul. Bufferenhet: Opptil 5 tilpassede falser per ark.
Plockmatic Pro 50/35 heftemodul: Heftekapasitet: 200 sider (50 ark). Funksjoner: Forkantbeskjæring, firkantrygg, rotering før rilling og beskjæring av utfallende trykk.  
Papirformat: Opptil 320 x 228,6 mm (12,6 x 9 tommer). Maksimal tykkelse: 300 g/m². Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler pluss.
For ytterligere ekstrautstyr for etterbehandling, se produktsøk https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE.

Xerox App-galleri Gå til xerox.com/AppGallery for å lære hvordan du kan utvide funksjonene til PrimeLink C9065/C9070 og jobbe på nye måte med apper dedikerte til virksomhet, utdanning, helsevesen 
og mer. 

© 2020 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® og Xerox Extensible Interface Platform®  
er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Informasjonen i denne brosjyren kan  
endres uten varsel. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01OD

Xerox® PrimeLink® C9065- og C9070-skriver

Konfigurasjonene varierer avhengig av geografisk plassering. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til https://www.xerox.com/no-no/digital-
printing/insights/profesjonell-fargeskriver.

Ekstrautstyr
• Xerox® EX-c C9065/C9070 utskriftsserver drevet av Fiery® 

• Xerox® EX-i C9065/C9070 utskriftsserver drevet av Fiery®

• Xerox® EX C9065/C9070 utskriftsserver drevet av Fiery®

• Opptil 270 bpm (farge, opptil 200 g/m²)
• Opptil 270 bpm (sort-hvitt, opptil 200 g/m²)
• Originaler opptil A3 (11 x 17 tommer) med tykkelser fra 38 g/m²  

(16 lb. standard) til 200 g/m² (53 lb. standard)

https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE
http://xerox.com/AppGallery
https://www.xerox.com/no-no/digital-printing/insights/profesjonell-fargeskriver
https://www.xerox.com/no-no/digital-printing/insights/profesjonell-fargeskriver

