XEROX PRIMELINK PRINTER
®

®

Världens främsta* färgproduktionsskrivare
blev precis ännu bättre.

C9065 OCH C9070

*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q2 2019 av leveranser i segmentet för färgproduktionsskrivare.

Xerox® PrimeLink ® C9065- och C9070-skrivare
Xerox® PrimeLink ® C9065/C9070 erbjuder marknadens mest anpassningsbara
funktioner. De tar standardmaskinen till en helt ny nivå – när det gäller allt
från överlägsen bildkvalitet och oslagbar medieflexibilitet till professionell
efterbehandling, automatisering och säkerhet.

SKYDD OCH SÄKERHET
I PrimeLink tillämpas en avancerad
säkerhetsstrategi för att skydda nätverk och
projekt från nyfikna ögon. Förhindra misstänkt
aktivitet innan problem uppstår med vår
heltäckande säkerhetsstrategi:
•

Flera säkerhetslager som datakryptering,
åtkomstkontroll, dataöverskrivning och
branschcertifikat.

•

Transaktionslogg för att kunna spåra operatörers
aktiviteter. Loggarna är oumbärliga när
administratörer/chefsoperatörer ska utföra
felsökning, optimera resurser och kontrollera

B I L D E R S O M TA L A R F Ö R D I G

A R B E TA S M A R TA R E , I N T E H Å R D A R E

Låga priser ska inte innebära låg bildkvalitet.

Snäva deadlines är vardagsmat idag. Det betyder

Med PrimeLink kan du erbjuda imponerande

inte att du måste kompromissa. Genom att

resultat i alla jobb – varje gång.

förstärka arsenalen med en PrimeLink kan du
utöka produktiviteten på sätt som du trodde

Upplösningen är alltings början. Tack vare
2400 x 2400 dpi får du enastående linjer i text och

var omöjliga.

säkerheten.
•

Funktionen Säker utskrift behåller dokument
tills du har möjlighet att hämta dem.

•

Säker skanning innehåller lösenordsskydd
för PDF-filer och mappar samt kryptering för 	
skanning till e-post.

detaljer med livfulla bilder och jämna

Skrivaren är designad för att underlätta flera

färgövergångar – även i hastigheter upp till

uppgifter och samarbete och kan enkelt anpassas

EFTERBEHANDLING

70 sid/min. EFI-servrar med inbyggd PANTONE® -

efter dina arbetsmetoder. Xerox ® integrerad

PrimeLink erbjuder en mediebredd och

teknik såsom PANTONE GOE och PANTONE

färgserver ingår som standard. Men du kan även

efterbehandlingsalternativ som räknas som

PLUS säkerställer att du faktiskt får de färger

välja till en av tre EFI-servrar om du behöver fler

klassens bästa och är oslagbara när det gäller

du har tänkt dig.

funktioner och större volym. Det enda du behöver

standardskrivare.

®

®

Och en kombination av Xerox ® EA-färgpulver
(Emulsion Aggregation) med extremt låg
smälttemperatur, +/- 1,5 mm fram-/

göra är att välja den konfiguration som passar
bäst till dina affärstillämpningar och den nivå
av automation och färgprecision du behöver.

Skriv ut på specialmedier och tjocka material
upp till 350 g/m². Skriv ut upp till 660 mm långa
dokument med funktionen för extra långa ark

baksidespassning och Simple Image Quality

Skrivaren har också tillgång till Xerox App Gallery.

(XLS) upp till 220 g/m². Dessutom kan du skriva

Adjustment (SIQA) ger enhetlig kvalitet från

Med appar som ansluter till ledande program

ut långa serier utan att fylla på

första till sista sidan.

såsom Box , Microsoft OneDrive , Google

pappersmagasinet, tack vare tillval för

Drive™, Dropbox™ och Microsoft Office 365™ kan

högkapacitetsmatning.

B R A N S C H C E R T I F I K AT
FÖR BILDK VA L I T E T *

®

®

®

du skriva ut och skanna direkt till och från molnet,
förenkla arbetsflöden och automatisera komplexa
uppgifter.
Dessutom kan personalen använda den inbyggda
funktionen för mobil anslutning via @PrintByXerox
och fortsätta arbetet när de är på språng. Tack
vare den här funktionen kan PrimeLink säkert
ta emot utskriftsjobb från alla enheter med

* I dealliance, Fogra och Adobe PDF Print
Engine uppnås med EFI-utskriftsservern (tillval)

e-postfunktion – ingen extra programvara krävs.
Allt finns på en knapptrycknings avstånd. Tacka ja
till mer, så hjälper Xerox ® PrimeLink C9065/C9070
dig att leverera.

Efterbehandlingstillvalen är profesionella,
lättnavigerade och i princip oändliga. Välj bland
tillval som kantbeskurna och fullt utfallande
häften till hålslagning, bigning och vikning.
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Xerox ® PrimeLink ® C9065/C9070-skrivare

1 Två högkapacitetsmagasin för
överdimensionerat material: Tillför 4 000
extra ark i storlek från 100 x 148 mm till 330 x
488 mm (upp till 350 g/m²). Upp till 330 x
660 mm via magasin 5 (upp till 220 g/m²).
2 Funktion för extra långa ark (XLS): Skriv ut
banderoller, omslag, kalendrar och andra
tillämpningar med upp till 660 mm längd, och
upp till 220 g/m² via magasin 5 (snabbmagasin).
3 Kontrollpanel: Från det intuitiva
användargränssnittet har du smidig åtkomst
till funktioner för utskrift, kopiering, skanning
och faxning, den integrerade färgservern,
användbara appar från Xerox App Gallery,
färgkontroller, säkerhetsfunktioner och
mycket mer.
4 Inbyggd skanner: Automatisk dokumentmatare
för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik
som skannar upp till 270 bilder/minut. 600 dpi
i färg upp till A3. Skanna till en mängd olika
format: stationär dator, USB, brevlåda, FTP,
SFTP, SMB och arbetsflöden med skanning
till flera platser.
5 Xerox ® PrimeLink C9065/C9070-skrivare:
Skriver ut, kopierar, skannar och faxar med
fantastisk bildkvalitet i färg och produktiva
hastigheter – 65 sid/min i färg och 70 sid/min
i svartvitt (C9065) eller 70 sid/min i färg och
75 sid/min i svartvitt (C9070).
6 Fem inbyggda magasin (standard):
Inklusive ett SRA3-magasin och magasin
5 (snabbmagasin) med en maxvikt på 350 g/m²
och upp till 660 mm långa ark.
7 Xerox pappersutslätningsmodul: Integrerad
papperskylnings- och utslätningsenhet
som höjer kapaciteten och effektiviteten,
kopplar samman produktionsklara
efterbehandlingsmoduler och ser till att medier
är släta för ökad tillförlitlighet och hastighet.
®

8 Xerox Inbladningsmagasin: Bladar in
förtryckta eller tomma sidor i tryckta dokument
från ett magasin som rymmer 250 ark i storlek
330 x 488 mm och 350 g/m².
9 G BC® AdvancedPunch Pro™: Skapa inbundna
dokument internt med utskrift, hålslagning och
buntning i ett enda smidigt steg. Välj
hålvariant efter behov.
10 Xerox ® bigningsmodul med beskärning
på två sidor: Beskär 6–25 mm i sidhuvud
och sidfot på utskrivna dokument och häften
för att skapa jämna kanter, även i bigade
material. Tillgänglig med produktionsfärdiga
efterbehandlingsenheter.

Tillför 2 000 ark i storlek från 100 x 148 mm till
330 x 488 mm (upp till 350 g/m²). Upp till 330 x
660 mm via magasin 5 (upp till 220 g/m²).
•

Fördelningsfack – staplingsenhet för 500 ark.

•

Xerox® Professionell efterbehandlare – ett
alternativ med mindre produktionsvolym för
efterbehandling och sortering samt häftar
upp till 50 ark obestruket/15 ark bestruket.

•

Xerox® Professionell efterbehandlare med
häftesenhet – för produktion av häften.

•

Xerox® Produktionsfärdig efterbehandlare –
efterbehandling och sortering av hög kvalitet
med 500 arks övre utmatningsfack, staplingsfack
för 3 000 ark och inbyggd dubbelriktad hög
avkrullning.

•

Xerox® Produktionsfärdig efterbehandlare
plus – erbjuder samma funktioner som
den produktionsfärdiga efterbehandlaren.
Används för att ansluta externa, integrerade
efterbehandlingsalternativ.

•

Xerox® Hålningsenhet i basutförande – tillval
för 2/3-, 2/4 hål och svenska 4-hål på den
produktionsfärdiga efterbehandlaren och
häftesenheten.

•

Plockmatic Pro 50/35 Häftesenhet –
Häftesproduktion av högsta kvalitet upp till
200 sidor (50 ark). Beskärning, fyrkantsryggar,
rotation, bigning och utfallande beskärning.

•

Fristående häftapparat – Häftar upp till 50 ark,
80 g/m².

•

Xerox® limbindare – kombinerar inline termisk
tejpbindning med den hastighet, det värde och
den bekvämlighet som produktionsutskrifter ger.
Fungerar med Xerox® produktionsfärdiga
efterbehandlare plus

•

GBC® eWire™ – kombinerar utskrift, hålslagning,
sortering och trådbindning med dubbla öglor
i en integrerad process Körs inline med GBC ®
AdvancedPunch™ Pro och Xerox®
produktionsfärdiga efterbehandlare plus.

11 Xerox ® C/Z-falsenhet: Producerar Z-falsning,
C-falsning och teknisk Z-falsning.
12 Xerox ® Produktionsfärdig efterbehandlare
med häftesenhet: Producerar enhetligt
häftade uppsättningar med hög kvalitet
av stora eller små dokument med variabel
klammerlängd, enkel eller dubbel häftning och
100 arks kapacitet. Dessutom kan du producera
häftade häften med upp till 30 ark eller
120 utskjutna sidor (obestrukna) eller 15 ark
eller 60 utskjutna sidor (bestrukna).
13 Xerox ® SquareFold ® trimmermodul:
Utökar den produktionsfärdiga
efterbehandlingsenheten med vikning av
fyrkantsrygg till omslag samt kantbeskärning
till häften.
F L E R M AT N I N G S - O C H
E F T E R B E H A N D L I N G S T I L LVA L
(BILDER SAKNAS)
•

Xerox® högkapacitetsmagasin – har plats
för 2 000 ark i A4-storlek, 64–220 g/m².

•

Styrskenor för banderollmatning – ett tillval för
magasin 5 (snabbmagasin)/MSI/OHCF som ökar
driftsäkerheten vid matning av extra långa ark
eller 350 g/m² medier.

•

Högkapacitetsmatare med ett magasin för
överdimensionerat material med förvaringsskåp –

EFTERBEHANDLINGSTILLÄMPNINGAR
Sortering och
buntning

XLS

Häftesframställning

Tabloid
Z-falsning

Limbindare

Trefalsning

Fyrkantsrygg

Trimning

Hålning

GBC
eWire

Z-falsning

Beskärning
på två sidor

Enkel
hålslagning

Häftning

Xerox ® PrimeLink ® C9065- och C9070-skrivare
M A S K I N S P E C I F I K AT I O N E R

PRIMELINK C9065

HA ST IGHE T ENKEL SIDIGT

Färg

Svartvitt

PRIMELINK C9070
Färg

Svartvitt

210 x 297 mm/A4

Upp till 65 sidor per minut

Upp till 70 sidor per minut

Upp till 70 sidor per minut

Upp till 75 sidor per minut

297 mm × 420 mm/A3

Upp till 33 sidor per minut

Upp till 35 sidor per minut

Upp till 35 sidor per minut

Upp till 37 sidor per minut

450 x 320 mm/SRA3

Upp till 29 sidor per minut

Upp till 30 sidor per minut

Upp till 30 sidor per minut

Upp till 33 sidor per minut

H A S T I G H E T A U T O M AT I S K T
DUBBEL SIDIGT

Färg

Svartvitt

Färg

Svartvitt

210 x 297 mm/A4

Upp till 65 sidor per minut dubbelsidigt
32 ark per minut

Upp till 70 sidor per minut dubbelsidigt
35 ark per minut

Upp till 70 sidor per minut dubbelsidigt
35 ark per minut

Upp till 75 sidor per minut dubbelsidigt
37 ark per minut

297 mm × 420 mm/A3

Upp till 32 sidor per minut dubbelsidigt
16 ark per minut

Upp till 35 sidor per minut dubbelsidigt
17 ark per minut

Upp till 35 sidor per minut dubbelsidigt
17 ark per minut

Upp till 37 sidor per minut dubbelsidigt
18 ark per minut

Mått

Höjd: 1 391,5 mm; Bredd: 1 574 mm; Djup: 787 mm

Max månatlig utskriftsvolym

Upp till 300 000 sidor (förväntad maximal utskriftskapacitet per enskild månad, ej på regelmässig basis)

Genomsnittlig månatlig utskriftsvolym 10 000 till 60 000 sidor per månad
(AMPV)
Utskriftsmaterial/pappersvikter

Standardpapperskapacitet: 3 260 ark (magasin 1 och 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1 140 ark (magasin 5 (snabbmagasin: 250 ark)
Max. papperskapacitet: 7 260 ark (magasin 1 och 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1 140 ark, två högkapacitetsmagasin för överdimensionerat material: 4 000 ark)
Storlekar: Magasin 1: A5 till SRA3; magasin 2: A5 till A3; magasin 3: B5, A4; magasin 4: B5, A4

Bildkvalitet

Branschledande bildkvalitet med 2400 x 2400 dpi upplösning med VCSEL ROS och EA Eco-färgpulver med extra låg smältpunkt ger en jämn och offsetliknande yta

Utskriftsteknik
Linjetäthet
Registrering

Utskriftsfunktioner

150/200/300/600 punkttäthet, 200 linjetäthet, stokastiskt och förbättrad text och grafik

• Avancerad färgpassning ger noggrann styrning
• Enkel justering av bildkvalitet (SIQA) för rätning, registrering och enhetlig densitet (tillgängligt i alla konfigurationer)
• +/- 1,5 mm. Variationer kan förekomma på grund av pappersstorlek, magasin osv.,
• Utskrift, kopiering, fax och skanning, inklusive skanna till dator, USB eller e-post

• XLS-pappersstorlek (snabbmagasin och OHCF via magasin 5) som stöder

• Stort medieutbud, så att du kan skriva ut på allt från vykort till affischer, på både

• Upp till 350 g/m² (endast snabbmagasin och OHCF), automatiskt dubbelsidigt

samt mobila utskrifter

bestruket och obestruket material upp till 350 g/m²

upp till 220 g/m²
upp till 256 g/m² (snabbmagasin och OCHF)

• Med Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) kan du ansluta till

• Xerox® utbytbara enheter för färgpulver, bildtrumma, fixeringsenhet, laddad

programvarulösningar från tredje part

corotron, överskottsbehållare och häftklamrar

• Integrerade efterbehandlingsfunktioner ger en professionell finish med

banderollutskrift, häftning, hålslagning, falsning och häftesframställning
för presentationer, broschyrer, rapporter och nyhetsbrev

• Skydda informationen med inbyggda säkerhetsfunktioner som IP-filtrering,
bildöverskrivning, skyddad utskrift, krypterad avläsning till e-post,
behörighetskontroll och IPv6-stöd

• Anpassad pappersinställning samt papperskatalog
• Påfyllning av färgpulver och papper under drift
• Tillvalsfunktioner: Common Access Card-paket, Redovisningstillval, gränssnitt
för tredjepartsutrustning

kommunikationsservrar

Standard
• Xerox® inbyggd färgsserver (DMP)

Tillval
• Xerox® EX-c C9065/C9070-skrivarserver från Fiery ®
• Xerox® EX-i C9065/C9070-skrivarserver från Fiery ®
• Xerox® EX C9065/C9070-skrivarserver från Fiery ®

Inbyggd skanner

• Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift

• Upp till 270 bilder per minut (färg, upp till 200 g/m²)

•
•
•

•
med singlepass-teknik
•
Skanna i färg eller svartvitt
Skanna till sökbara PDF-filer, PDF/A, förhandsgranskning
®
®
av miniatyrbild, XPS , PCL 6, HP-GL2 (direktutskrift), TIFF och JPEG
250 arks kapacitet

Upp till 270 bilder per minut (svartvitt, upp till 200 g/m²)
Original upp till A3 i vikter från 38 g/m²
till 200 g/m²

Matningstillval

Högkapacitetsmagasin, tillval (HCF): 2 000 ark; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4);
16 lb. bond till 60 lb. cover/64 till 220 g/m² (bestruket och obestruket)
Högkapacitetsmagasin för större storlekar (OHCF) (tillval): Extra stort högkapacitetsmagasin (OHCF): 2 000 ark plus förvaringsskåp; magasin 6: 100 x 148 mm till 330 x 483 330 x 488 mm
(upp till 350 g/m²) magasin 5: Upp till 330 x 660 mm (upp till 220 g/m²).
Två extra stora högkapacitetsmagasin (OHCF): 4 000-ark; OHCF Magasin 6 och 7 100 x 148 mm/ 330 x 488 mm (upp till 350 g/m²) magasin 5: Upp till 330 x 660 mm (upp till 220 g/m²).

Efterbehandlingstillval

Professionell efterbehandlingsenhet: Övre magasin med förskjutning: 500 ark A4 ohäftat. Magasin för sortering och häftning: 3 000 ark ohäftat eller 100 uppsättningar
(häftning i 2/4 positioner) A3 eller 200 uppsättningar (häftning på ett ställe)/ A4. Storlekar: Stapling/A6 till SRA3, Häftning;/ B5 till A3. Övrigt: A5-utskrifter till övre utmatningsfack,
hålning och förskjutning. Pappersvikt: Övre magasin- 16 lb. bond till 130 lb. cover/60 till 350 g/m² (bestruket och obestruket). Staplingsmagasin-16 lb. bond till 96 lb. cover/60 till 256 g/m²
(bestruket och obestruket).
Professionell efterbehandlingsenhet med häftesproduktion: Övre magasin med förskjutning: 500 ark A4 ohäftat. Magasin för sortering och extern häftning: 1 500 ark ohäftat
eller 200 uppsättningar (häftning på ett ställe eller häftning i 2/4 positioner) eller 100 häftade uppsättningar A3/SRA3. A3 eller 200 uppsättningar (häftning på ett ställe)/ A4. Storlekar:
Stapling; A6 till SRA3. Häftning; B5 till A3 Övrigt: A5-utskrifter till övre utmatningsfack, hålning och förskjutning. Pappersvikt: Övre magasin- 16 lb. bond till 130 lb. cover/60 till 350 g/m²
(bestruket och obestruket, Staplingsmagasin- 16 lb. bond till 96 lb. cover/60 till 256 g/m² (bestruket och obestruket). Häftesenhet- 16 lb. bond till 96 lb. cover/60 till 256 g/m² (obestruket,
106 till 220 g/m² (bestruket). Häftesenhet med sadelhäftning 2–16 ark (7 ark 106–176 g/m² eller 5 ark 177–220 g/m² bestruket).
Produktionsfärdig efterbehandingsenhet (kräver Pappersutslätningsmodul): Häftesstorlek. 100 ark (90 g/m²) obestruket, 35 ark (90 g/m²) bestruket. Pappersstorlek: 182 x 146 mm
till 297 x 432 mm. Maxvikt: 350 g/m². Tillval: Hålning, inbladning och C/Z-falsning. Magasin: Två utmatningsfack, övre magasin för 500, staplingsmagasin för 3 000 ark för148 x 146 mm)
till 330 x 488 mm.
Produktionsfärdig efterbehandingsenhet Plus (kräver Pappersutslätningsmodul): Samma funktioner som den produktionsfärdiga efterbehandlingsenheten men med ett 500-arks
övre magasin och 2 000-arks sorteringsenhet. Används för att ansluta externa, integrerade efterbehandlingsalternativ. Inklusive gränssnittsmodul till efterbehandlingsenhet för
PFIM-partner.
Produktionsfärdig efterbehandingsenhet med häftesenhet (kräver Pappersutslätningsmodul): Häftesstorlek. 182 x 182 mm till 330 x 488 mm, upp till 256 g/m². Magasin:
Övre magasin för 500-ark, staplingsmagasin för 2 000-ark, magasin för sadelhäftning av häften (upp till 120 sidor 30 ark/90 g/m² obestruket, 15 ark/90 g/m² bestruket).
Utmatningsfack med förskjutning Staplingsenhet för 500 ark.
Xerox® SquareFold® beskärningsmodul: Beskärning: 120 sidor (30 ark). Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet, häftesenhet, bigning och beskärning på två sidor.
XEROX® C/Z-falsenhet: Arkformat: A4. Halv Z-falsning i arkformat: Större medier minskas till A4. Vikter: 64–90 g/m². Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet,
häftesenhet.
Xerox® inbladningsmagasin: Kapacitet: 250 ark. Funktioner: Beskärning, hålslagning, vikning, häftning, sortering. Pappersstorlek: 182 x 148 mm till 330 x 488 mm. Maxvikt: 350 g/m².
Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet.
Xerox® bignings-/beskärningsmodul på två sidor: Beskärningsintervall: 6 mm till 25 mm. Pappersstorlek: 194 x 210 mm till 330 x 488 mm.
Maxvikt: 350 g/m². Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet och häftesenhet. Buffringsenhet: Upp till fem anpassningsbara upp- eller ned-bigningar per ark.
Plockmatic Pro 50/35 häftesenhet: Häfteskapacitet: 200 sidor (50 ark). Funktioner: Beskärning, fyrkantsryggar, rotation, bigning och utfallande beskärning.
Pappersstorlek: Upp till 320 x 228,6 mm Maxvikt: 300 g/m². Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet plus.
Mer information om efterbehandling finns i produktutforskaren https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE.

Xerox appgalleri

Gå till xerox.com/AppGallery och läs om hur du kan expandera funktionerna i PrimeLink C9065/C9070 och hitta nya arbetsmetoder med dedikerade appar för företag, utbildning,
sjukvården och mycket mer.

Konfigurationer varierar beroende på geografiskt läge.

Mer information finns i https://www.xerox.com/sv-se/digital-printing/insikter/
professionell-fargskrivare.
© 2020 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® och Xerox Extensible Interface Platform®
är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående
meddelande. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01WD

