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Joustava ja edullinen 
ratkaisu heti kättelyssä
Työryhmäsi haluavat monitoimilaitteen 
tarjoamaa joustavuutta ja tehokasta 
työnkulkua. Graafinen ja luova tiimisi sekä 
tuotantotiimisi haluavat korkeaa laatua ja 
viimeisteltyä jälkeä. Xerox® Colour C60/C70 
-tuotantotulostin vastaa kaikkien toiveita.

Xerox® Colour C60/C70 -tuotantotulostimella 
voidaan tulostaa, kopioida, faksata 
(valinnaisena) ja skannata – skannaus on 
mahdollista myös tietokoneeseen, USB:hen 
ja sähköpostiin. Tulostus on mahdollista 
jopa älypuhelimista ja taulutietokoneista. 
Siksi Xerox® Colour C60/C70 tehostaa minkä 
tahansa työryhmän tuottavuutta.

Tehosta liiketoimintaasi ja 
tee kalliit väritulostustyöt 
oman talon sisällä
• Tulosta jopa 60/70 värisivua, 65/75 

mustavalkosivua minuutissa. Helppojen 
asetusten ja automatisoitujen työnkulkujen 
ansiosta hoidat kiireellisetkin työt vaivatta  
ja varmasti.

• Kattava paperivalikoima – sekä pinnoitettu 
että pinnoittamaton materiaali aina  
300 g/m²:aan asti.

• Laitteen omat viimeistelytoiminnot kuten 
nidonta, rei’itys, taitto ja etureunan leikkaus 
antavat esityksille, esitteille ja raporteille 
ammattimaisen ulkoasun.

• Erilaisilla tulostuspalvelimilla voidaan 
parantaa värinhallintaa ja nopeuttaa paljon 
työtä vaativia prosesseja.

• Muuttuvan tiedon tulostusominaisuudet 
mahdollistavat räätälöityjen sovellusten 
käytön suoramainonnassa.

Ylitä odotukset
Xerox® Colour C60/C70 -tuotantotulostin 
on suunniteltu tuomaan esiin digitaalisen 
tulostuksen parhaat puolet. Tulokset 
hämmästyttävät joka kerta – oli kyseessä 
esite, houkutteleva tarjous tai esitys, huomiota 
herättävä juliste, ikkunatarra tai muoville 
painettu mainos.

Tuottavuutta, skaalattavuutta ja ammattitason 
kuvanlaatua – kaikki samassa laitteessa.
Xerox® Colour C60/C70 -tuotantotulostin tarjoaa monipuolisia käyttösovelluksia sekä 
ammattitason kuvanlaatua ja joustaa liiketoiminnan kasvaessa. Se on ratkaisu, joka 
vauhdittaa tuottavuuden kasvua missä tahansa ympäristössä.

Xerox® Colour C60/C70 
-tuotantotulostimen 
tärkeimmät tiedot
• Nopeus: jopa 60/70 värisivua,  

65/75 mustavalkosivua minuutissa

• Yksivaiheinen skanneri: jopa  
200 kuvaa minuutissa

• Tarkkuus: 2400 x 2400 dpi

• Väriaine: Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA) -väriaine, jonka 
sulamispiste on erittäin alhainen

• Paperin enimmäispaino: 300 g/m², 
kaksipuolitulostuksessa 256 g/m²

• Paperikoot: jopa SRA3+ /  
330 x 488 mm
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Tehosta tuottavuuttasi
• Aidosti monitoiminen. Skannaa, tulosta, 

kopioi, faksaa (valinnaisena) tai reititä – 
samanaikaisesti. Esikatsele skannattuja ja 
faksattavia kuvia näytössä ja vältä virheet.

• Säästä aikaa ja työtä. Xerox® Colour C60/
C70 tarjoaa huippuluokan skannausta ja 
mahdollistaa tiedostojen lähettämisen 
minne tahansa. Sähköpostita tiedostoja, 
tallenna niitä paikallisesti tai lähetä 
tietokoneelle, palvelimelle, USB:hen tai 
faksilaitteeseen. Luo yhden näppäimen 
painalluksella hakukelpoisia PDF-tiedostoja.

Xerox® tarjoaa tehokkaat 
työnkulkuratkaisut, jotka 
auttavat laajentamaan 
käyttömahdollisuuksia ja 
yksinkertaistamaan työskentelyä
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 

Skannaa tiedostoja suoraan Xerox® 
DocuShare® -kansioihin. Tiedostojen 
tallennuksen ja PDF-tiedostojen luomisen 
lisäksi voit myös automaattisesti muuntaa 
tiedostoja älykkäiksi, strukturoitua dataa 
sisältäviksi tiedostoiksi, jotka on helppo 
nimetä ja reitittää edelleen sovelluksen 
sisältämien työkalujen avulla. 

• XMPie® tekee siitä omasi. XMPie 
tarjoaa alan parhaat muuttuvan tiedon 
tulostusratkaisut, joten voit laajentaa 
räätälöityihin ratkaisuihin edullisesti  
ja helposti.

• Xerox® Scan to PC Desktop®. Yhdistä 
Microsoft® Office® -asiakirjat, PDF-tiedostot 
ja paperi. Scan to PC Desktop -ratkaisun 
avulla voit mukauttaa Xerox® Colour C60/
C70:n skannausvalikoita suoraan omalta 
työpöydältäsi. Lisätietoa on osoitteessa 
www.xerox.com/scantopcdesktop

• Xerox® Mobile Print Solution. Xerox antaa 
nyt mahdollisuuden suojattuun, tarkkaan 
tulostukseen kaikista Apple® iOS®-, Android™- 
ja BlackBerry®-mobiililaitteista. Lisätietoa on 
osoitteessa www.xerox.com/mobileprint

Turvallinen ja varma
• Koko järjestelmän Common Criteria (ISO 

15408) Certification (EAL3-taso)*. Tämä 
varmistaa sen, että Xerox® Colour C60/
C70 -tuotantotulostin vastaa tiukimpiakin 
tietoturvastandardeja.

• Suojattu tulostus. Henkilökohtaiset 
asiakirjat säilyvät yksityisinä, sillä niitä  
ei tulosteta ennen kuin käyttäjä  
antaa salasanan. 

• Salasanalla suojatut PDF-tiedostot. 
Luottamukselliset skannaustyöt pysyvät 
salassa, kun niiden avaamiseen ja katseluun 
vaaditaan salasana. 

• Vakiona 256-bittinen ja FIPS 140-2 
-salaus. Tietojen suojaamisen standardi 
– kiintolevyn päällekirjoitus. Hävittää 
automaattisesti tiedostot laitteesta.

Helppoa kustannusten 
seurantaa ja hallintaa
• Xerox®-tilikirjaus. Tämä ohjelmisto sisältyy 

vakiona laitteeseen. Sen avulla voidaan 
seurata, analysoida ja rajoittaa laitteen 
käyttöä. Se ilmoittaa, mistä kustannukset 
ovat peräisin, ja mahdollistaa  
niiden hallinnan.

* Katso sertifioidun ohjelmistotason dokumentaatio

Muuta työtapojasi – tee työtä  
yksinkertaisemmin ja älykkäämmin
Kun työnteko yksinkertaistuu, työntekijöistä tulee tuottavampia. Xerox® Colour 
C60/C70 yksinkertaistaa asiakirjojen skannaamisen, muokkaamisen ja tallentamisen 
– saat käyttöösi kaikki ne työkalut, joilla syntyy laadukasta tulosta nopeasti ja 
tehokkaasti.



Xerox® Colour C60/C70 
-tuotantotulostin: kuvassa 0,6 pisteen 
fontti Xerox® MicroFont ja neulan terä.

Olemme yhdistäneet huippuluokan 
tulostustarkkuuden (2400 x 2400 dpi) 
ja Xerox® EA -väriaineen ainutkertaiset 
ominaisuudet. Tuloksena ovat 
hämmästyttävän tarkat yksityiskohdat, 
offset-tasoinen laatu ja voimakkaat 
värit. Tämä mahdollistaa myös 
laatutulostuksen uusille materiaaleille 
kuten Xerox® NeverTear, synteettinen 
materiaali, polyesterimuovit ja  
monet muut.
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Innovaatio vakiona
• Kirkkaat värit, uskomaton tarkkuus. 

Tulokset ovat aina vaikuttavia, kun  
2400 x 2400 dpi:n tarkkuus tuottaa 
huipputerävää jälkeä. 

• Erinomaista kuvanlaatua. Kemiallisesti 
valmistettu Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA) Low Melt -väriaine, jonka pienet, 
tasakokoiset hiukkaset tuottavat erinomaista 
laatua, tasaisia väriliukumia ja offset-
laatuista painojälkeä.

• Pysy vauhdissa. Kaikki tulostimet 
sisältävät kuluvia osia, mutta asiakkaan 
vaihdettavissa olevien Xerox® Smart Kit® 
-yksikköjen ansiosta työt voivat jatkua ilman 
huoltokäyntejä. Yksinkertaiset ”vedä ulos, 
työnnä sisään” -vaihto-osat eivät hidasta 
vauhtia. Smart Kit -yksikköjä ovat rummut, 
kiinnityslaite, varauskorotroni  
ja hukkavärisäiliö.

Kyseessä on yrityskuvasi. 
Päästä luovuutesi valloilleen
• Sovita yhtiön värit, logot ja offset-

painotuotteet yhteen. Xerox® Colour C60/
C70 -tuotantotulostin tarjoaa lisensoidut 
PANTONE®-värijärjestelmät PANTONE 
MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ 
ja PANTONE PLUS. Se on myös Fogra- ja 
IDEAlliance Digital Press -sertifioitu GRACoL® 
-standardien mukaan, joten voit luottaa 
siihen, että värien toisto on aina tarkkaa.

• Aito Adobe® PostScript® 3™ -sertifiointi 
ja uusin Adobe PDF Print Engine (APPE). 
Nämä ominaisuudet yhdessä nopeuden 
kanssa varmistavat, ettei luovuudellasi  
ole rajoja.

Täydellistä hallintaa 
aina tarvittaessa
• Yksinkertainen kuvanlaadun muokkaus 

(SIQA). Käytä tätä työkalupakkia 
kohdistuksen ja värintiheyden  
nopeaan säätämiseen.

• Mukauta omia asetuksiasi. 
Mukautettavissa olevat paperiasetukset 
mahdollistavat omien paperiprofiilien 
luomisen ja tallentamisen ja ovat 
käytettävissä aina tarvittaessa. 

Paranna yrityskuvaasi ja erotu muista
Alan huippua olevaa kuvanlaatua. Huomiota herättäviä tuloksia. 



Viimeistelyominaisuudet

Lajittelu Nidonta Rei’itys Vihko C-taitto

Z-taitto Kolmitaitto A3-arkin Z-taitto Etureunan leikkaus Taitto ja puristus

Viimeistelylaitteet

4 75 6

4   Limittävä luovutusalusta tai tavallinen luovutusalusta: 500 arkin luovutus. 

5   BR-viimeistelylaite:1: Tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja edulliseen hintaan –  
lajittelu, rei’itys, nidonta (1, 2 tai 4 nitomanastaa) sekä 3 000 arkin luovutus sekä  
lisävarusteena C-/Z-taittolaite. 

6    BR-viimeistely- ja vihkolaite1: Tarjoaa kaikki samat edistyneet viimeistelytoiminnot kuin  
BR-viimeistelylaite sekä lisäksi vihkoviimeistelyn.

7   Käsinitomalaite: Nitoo jopa 50 arkkia 90 g/m²:n paperia.

8 9 10

8   GBC® AdvancedPunch™ ja GBC® AdvancedPunch™ Pro2: Mahdollistavat ammattimaisesti 
sidottujen asiakirjojen tuottamisen talon sisällä yhdistämällä tulostuksen, rei‘ityksen ja 
koonnin yhdeksi käteväksi työvaiheeksi. Valitse tarpeitasi vastaava rei´itysvaihtoehto; GBC 
AdvancedPunch Pro tukee laajempaa materiaalivalikoimaa.

9   Light Production -viimeistelylaitteet3: Monipuoliset viimeistelyominaisuudet mahdollistavat 
pinnoitetut vihkot, esitteet ja mainoskirjeet, taiton keskeltä sekä pinonnan, nidonnan ja 
rei’ityksen. Laitteissa on myös esipainettujen liitearkkien syöttöalusta (ns. kylmäalusta). Valitse 
Light Production -viimeistelylaite, vihkolaitteella varustettu Light Production -viimeistelylaite tai 
vihko- ja taittolaitteella varustettu Light Production -viimeistelylaite. 

10   Xerox® SquareFold® -leikkuri2: Vihkon selän puristus ja etureunan leikkaus tehostavat 
vihkolaitteella varustetun Light Production -viimeistelylaitteen ominaisuuksia.

1 Vaatii pystykuljettimen
2 Vaatii liitäntämoduulin ja Light Production -viimeistelylaitteen
3 Vaatii liitäntämoduulin 

Paperialustat

1

1   Iso paperialusta: 2 000 A4-arkkia 
(jopa 200 g/m²).

2

2   Iso yksialustainen 
suurkokopaperialusta:  
2 000 arkkia, kooltaan jopa  
330 x 488 mm ja paino jopa  
300 g/m². Sisältää säilytyskaapin.

3

3   Iso kaksialustainen 
suurkokopaperialusta: 4 000 arkkia, 
arkkikooltaan jopa 330 x 488 mm ja 
paino jopa 300 g/m².
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Vastaamme kaikkiin tulostustarpeisiisi



Integroidut Xerox®-tulostuspalvelimet
Voit luottaa loistaviin väreihin ja huipputason työnkulkuihin.

Xerox®-väritulostuspalvelin Xerox®  
Colour C60/C70 -tuotantotulostimelle

Soveltuu erinomaisesti tämän päivän 
toimistosovellusten hallintaan. Tuttu 
kosketusnäyttö varmistaa yksinkertaisuudessaan 
vertaansa vailla olevan käytön. Lisätietoa  
on osoitteessa  
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 -tulostuspalvelin  
(Powered by Fiery®)

Huippuluokan värejä ja työnkulun työkaluja,  
joiden avulla hallitset täydellisesti töitäsi.  
Lisätietoa on osoitteessa  
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow -tulostuspalvelin Xerox® 
Colour C60/C70 -tuotantotulostimelle

Kaikki Xerox-tuotantotyönkulkujen edut 
pienessä, laadukkaassa paketissa. Lisätietoa 
on osoitteessa  
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Ulkoinen Xerox®-palvelin
Tehokas tulostuspalvelin, jonka ominaisuuksiin kuuluvat värityökalut, työnkulut ja nopeus. Täydellistä hallintaa ja tasaista laatua.

A A
Ennen

Läpinäkyvyyden käsittely

Jälkeen

Ennen

Spottivärin käsittely

Jälkeen

PANTONE 158

Adobe PDF Print Engine (APPE) – PDF-
tiedostojen käsittelystandardi – tuottaa PDF-
tiedostoja mahdollisimman vähäisin käyttäjän 
toimin. Ei enää ongelmia läpinäkyvyyden kanssa. 
Ei enää ongelmia värien täsmäytyksessä. Työt 
valmistuvat entistä nopeammin, tulokset ovat 
entistä tarkempia – ja saat entistä enemmän 
tyytyväisiä asiakkaita, jotka palaavat luoksesi 
kerta toisensa jälkeen.Xerox® EX C60/C70 NX -tulostuspalvelin 

(Powered by Fiery®) 

Voit kasvattaa toimintasi tehokkuutta 
tuottamalla Fiery-teknologian avulla huomiota 
herättäviä asiakirjoja, joissa kuvien ja värien 
laatu ylittää asiakkaiden odotukset. Lisätietoa  
on osoitteessa  
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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Kaikkiin työnkulkuihin sopivat tulostuspalvelimet
Tarjoamme valikoiman tulostuspalvelimia, joiden joukosta löydät varmasti  
itsellesi sopivimman.



Kiinnitä heidän huomionsa
Xerox Colour C60/C70 mahdollistaa suuret 
suunnitelmat. Tulosta mainoksia, henkilökortteja, 
ikkunatarroja, etikettejä ja synteettisiä 
materiaaleja. Lisää erikoistapahtumiesi 
näyttävyyttä voimakasvärisillä, korkealaatuisilla 
mainoksilla ja myyntipistemateriaaleilla. 

Erittäin alhaisessa lämpötilassa sulava EA 
Low Melt -väriaineemme sitoo tulostusjäljen 
polyesteriin hyödyntämällä kemiallista 
sidosreaktiota, mikä varmistaa ylivoimaisen 
kuvanlaadun erikoistulostusmateriaaleille, 
kuten polyesterille ja muille synteettisille 
materiaaleille. Tarjoamamme Premium 
NeverTear on repeytymätön sekä veden,  
öljyn että rasvan kestävä materiaali. 

Tehokas ja edullinen tulostin yrityskäyttöön 
Loistava kuvanlaatu, helppokäyttöisyys, tuottavuus, kattava tulostusmateriaalien tuki, syöttö- ja viimeistelylaitteet sekä huippuluokan 
työnkulkuratkaisut ovat vihdoin ulottuvillasi. Paranna väritulostusmahdollisuuksiasi ja pienennä tulostuskustannuksia uuden Xerox®  
Colour C60/C70:n avulla.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN 

kb’s

Xerox® NeverTear -ikkunamainos
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Luo näyttäviä tulosteita – valmiiksi viimeisteltyinä
Tulostusmarkkinoille tulee jatkuvasti uusia sovelluksia ja tapoja käyttää 
värejä, tulostusmateriaaleja ja viimeistelytoimintoja. Loistava kuvanlaatu, 
kattava tulostusmateriaalien tuki, monipuoliset viimeistelytoiminnot, modulaarisuus 
ja monipuoliset tulostuspalvelinvaihtoehdot takaavat, että Xerox® Colour C60/C70 
on helposti liitettävissä yrityksen olemassa oleviin työnkulkuihin. Se on täydellinen 
tulostusratkaisu, joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jonka avulla yhä 
useammat työt voidaan tehdä oman talon sisällä.

• Esitteet – luo vaivatta ammattimaisia ja 
värikkäitä esitteitä ja nopeuta prosessia 
tuotantolinjan taitto- sekä vihkon selän 
puristus- ja etureunan leikkaustoiminnoilla.

• Esitelmät/uutiskirjeet – nidonta ja rei’itys 
tuotantolinjassa nopeuttavat ja helpottavat 
esitysten ja uutiskirjeiden luontia.

• Ohjekirjat ja raportit – välilehdet 
pitävät vuosi- ja talousraporttien tiedot 
järjestyksessä ja nidonta ja rei’itys takaavat, 
etteivät sivut joudu kadoksiin.

• Julisteet – tulostusmateriaalien kattavan 
tuen ansiosta voit luoda näyttäviä julisteita 
paksulle pinnoitetulle materiaalille – jopa 
SRA3+-koossa.

• Erikoismateriaali- ja valokuvasovellukset 
– virheettömät värit ja valokuvatason 
kuvanlaatu vakuuttavat asiakkaasi ja  
saavat heidät kääntymään puoleesi  
kaikissa valokuvien tulostustarpeissa.
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muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Päivitetty 06/18  BR10687   610P730439C X60BR-01NE

Yhteenveto
• Jopa 60/70 värisivua,  

65/75 mustavalkosivua minuutissa
• Tarkkuus: 2400 x 2400 x 1 dpi1

• Paperin paino: enintään 300 g/m²
• Paperikoot: enintään SRA3+
• Tavanomainen tulostusmäärä:  

15 000–70 000 kuukaudessa
• Suurin tulostusmäärä2: 300 000

Tekniikka
• Tulostus, faksi (valinnainen), kopiointi, skannaus, esikatselu, 

sähköposti
• Paperia ja väriainetta voidaan lisätä käytön aikana
• Edistynyt kohdistustekniikka
• Kuvanlaadun säätö, Simple Image Quality Adjustments 

(SIQA), tulostimen kosketusnäytöstä
• Etu-/takakohdistus (+/- 1,2 mm)
• Mukautetut paperiasetukset ja paperikatalogi
• Xerox® EA Low Melt -väriaine 
• Xerox® Smart Kit® -vaihtoyksiköt: värikasetit, rummut, 

kiinnityslaite, varauskorotroni, hukkavärisäiliö  
ja nitomanastat

Väri- ja grafiikkajärjestelmä
• Fogra-sertifioitu, IDEAlliance Digital Press System 

-sertifioitu, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, 
PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine1

Integroitu skanneri
• Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite
• Väriskanneri
• Skannaus moniin eri kohteisiin
• 250 arkin kapasiteetti
• Jopa 200 kuvaa minuutissa (väri sekä mustavalko)
• Originaalien koko jopa A3, paino 60–200 g/m²

Tuottavuus/tulostusnopeus
Xerox® Colour C60/C70 -väritulostusnopeudet
• A4

 – 60/70 sivua/min (60–105 g/m²) pinnoittamaton
 – 43/50 sivua/min (106–176 g/m²) pinnoittamaton, 

(106–150 g/m²) pinnoitettu
 – 30/35 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoittamaton, 

(151–300 g/m²) pinnoitettu
• A3

 – 30/35 sivua/min (60–105 g/m²) pinnoittamaton
 – 21/25 sivua/min (106–176 g/m²) pinnoittamaton, 

(106–150 g/m²) pinnoitettu
 – 14/17 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoittamaton, 

(151–300 g/m²) pinnoitettu
• SRA3

 – 27/30 sivua/min (60–105 g/m²) pinnoittamaton
 – 19/19 sivua/min (106–176 g/m²) pinnoittamaton, 

(106–150 g/m²) pinnoitettu
 – 12/12 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoittamaton, 

(151–300 g/m²) pinnoitettu
Xerox® Colour C60/C70 -mustavalkotulostusnopeudet
• A4 

 – 65/75 sivua/min (60–176 g/m²) pinnoittamaton
 – 43/50 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoittamaton, 

kuvapuoli ylöspäin (106–176 g/m²) pinnoitettu
 – 30/35 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoitettu

• A3
 – 33/37 sivua/min (60–176 g/m²) pinnoittamaton, 

kuvapuoli ylöspäin
 – 21/25 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoittamaton, 

(106–176 g/m²) pinnoitettu
 – 14/17 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoitettu

• SRA3
 – 29/33 sivua/min (60–176 g/m²) pinnoittamaton
 – 19/19 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoittamaton, 

kuvapuoli ylöspäin (106–176 g/m²) pinnoitettu
 – 12/12 sivua/min (177–300 g/m²) pinnoitettu

Paperi
Vaihtoehdot/painot
• Sisäiset alustat:

Alustat 1 ja 2: 60–256 g/m²
Alustat 3 ja 4: 60–256 g/m²

 – Alusta 1: 500 arkkia, SRA3
 – Alusta 2: 500 arkkia, A3
 – Alusta 3: 870 arkkia, A4
 – Alusta 4: 1 140 arkkia, A4

• Ohisyöttö 250 arkkia, jopa 300 g/m² pinnoittamaton  
ja pinnoitettu, jopa 330 x 482 mm

• Valinnainen 2 000 arkin iso paperialusta ja 
suurkokopaperialusta (yksi alusta – 2 000 arkkia,  
kaksi alustaa – 4 000 arkkia)

Kapasiteetti ja käsittely (A4)
• 3 260 arkkia vakiona neljällä sisäisellä alustalla ja 

ohisyöttöalustalla
• Enimmäispaperikapasiteetti: 7 260 arkkia vakioalustoilla  

ja kahdella suurkokoalustalla (valinnaisia)
• Kaksipuolistulostus

 – 256 g/m² automaattisessa kaksipuolistulostuksessa 
 – 300 g/m² manuaalisessa kaksipuolistulostuksessa, 

kaikki paperit ohisyöttöalustalta ja valinnaiselta 
suurkokopaperialustalta

Syöttö- ja viimeistelylaitteet 
Iso paperialusta (HCF)
• A4 (2 000 arkkia 220 g/m²:aan asti)
Iso suurkokopaperialusta (OHCF),  
yksi- tai kaksialustainen
• 60–300 g/m² pinnoittamaton 
• 106–300 g/m² pinnoitettu
• Iso suurkokopaperialusta (OHCF), yksialustainen:  

182 x 250 mm (B5) - 330 x 488 mm (SRA3) 
kaksialustainen: 102 x 152 mm – 330 x 488 mm (SRA3)

• 256 g/m² automaattisessa kaksipuolistulostuksessa
• 300 g/m² yksipuolistulostuksessa ja manuaalisessa 

kaksipuolistulostuksessa, kaikki paperit
• Yhden tai kahden alustan moduuli: 2 000 arkkia /  

4 000 arkkia
• Pienikokoisen paperin syöttö kaksialustaisessa OHCF:ssä
• Kirjekuorien ja pienikokoisen paperin syöttö
Limittävä tai tavallinen luovutusalusta 
• 500 arkin nippuluovutus 
BR-viimeistelylaite 
• 3 000 arkin nippualusta, 500 arkin yläalusta
• Limitys
• 2/4-rei’itys
• 50 arkin nidonta (etu-, taka-, kaksois- tai neloisnidonta)
• C-/Z-taittolaite (valinnainen)
BR-viimeistely- ja vihkolaite 
• 1 500 arkin nippualusta, 500 arkin yläalusta
• Limitys
• 2/3-rei’itys
• 50 arkin nidonta (etu-, taka-, kaksois- tai neloisnidonta)
• Vihkojen taitto ja satulanidonta
• V-taitto
• C-/Z-taittolaite (valinnainen)
• Taitettu, satulanidottu vihko (15 pinnoittamatonta arkkia, 

seitsemän 106–176 g/m²:n pinnoitettua arkkia, viisi 
177–220 g/m²:n pinnoitettua arkkia)

Light Production -viimeistelylaite
• Yläalusta: 500 arkkia, nippuluovutusalusta: 3 000 arkkia
• Rei’itys ja nidonta neljällä nitomanastalla
• Jopa 100 arkin nidonta
• 200 esipainetun liitearkin syöttöalusta (nk. kylmä alusta)
Light Production -viimeistely- ja vihkolaite – sisältää 
Light Production -viimeistelylaitteen kaikki toiminnot 
sekä lisäksi:
• Taitetut, satulanidotut vihkot, jopa 25 arkkia (yhteensä 

100 sivua) 75 g/m²:n paperille

Light Production -viimeistelylaite, jossa vihko- ja tait-
tolaite – sisältää kaikki vihkolaitteella varustetun Light 
Production -viimeistelylaitteen toiminnot sekä lisäksi:
• Taittolaite: A3/Z-taitto, A4/kolmitaitto ja Z-taitto.
GBC AdvancedPunch™3

• Rei´itys: A4 jopa 220 g/m2

• Erilaisia vaihdettavia rei’itysmuotteja saatavilla
GBC AdvancedPunch™ Pro3

• Rei´itys: A5-SRA3 jopa 300 g/m2

• Erilaisia vaihdettavia stanssipaketteja saatavilla
Xerox® SquareFold® -leikkuri3

• 25-arkkisen vihkon selän puristus
• Etureunan leikkaus 2–20 mm, 0,1 mm tarkkuudella
• Paperin paino: 64–300 g/m², pinnoitettu  

ja pinnoittamaton
Käsinitomalaite
• Nitoo jopa 50 arkkia (90 g/m²) 

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)
Laitteisto (vähintään)
• 320 Gt:n kiintolevy, 4 Gt:n RAM
• 10,4 tuuman värikosketusnäyttö
• Ethernet-liitäntä (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec,  

1000 MBTX/sec)
Tuetut asiakasympäristöt
Lisätietoja osoitteessa  
www.xerox.com/C60-C70Specs
Sivunkuvauskielet ja tiedostomuodot
• PDF, XPS®, PCL® 6 -emulointi, HP-GL2 (suora lähetys), TIFF, 

JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (valinnainen)
Skannaus 
• Skannaus sähköpostiin, kansioon, PC:hen, postilaatikkoon 

(yksityiseen ja yleiseen), skannaus USB:hen, FTP:hen, 
SMB:hen, työpöydälle, hakukelpoinen PDF, PDF/A, XPS, 
esikatselu pienoiskuvina.

Tietoturva
• Suojattu tulostus, todennus LDAP:n/Kerberoksen/SMB:n/

CAC:n avulla, salasanasuojattu PDF, FIPS 140-2 -salaus, 
S/MIME-salattu sähköposti, IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, 
sähköposti SSL:n kautta, kiintolevyn päällekirjoitus 
(automaattinen, ajoitettu, käsin käynnistettävä), 
kiintolevyn salaus, valvontaloki, IPv6-valmius, 256-bittinen 
salaus, Common Criteria Certified.

Muut valinnaiset ominaisuudet
• CAC:n (Common Access Card) käyttöönottopaketti, 

tilikirjaus, Xerox Extensible Interface Platform®  
käytössä, vieraslaiteliitäntä

• Mobiili- ja älypuhelintulostus

Tulostuspalvelinvaihtoehdot
• Xerox® EXi C60/C70 E300 -tulostuspalvelin  

(Powered by Fiery®)
• Xerox® FreeFlow -tulostuspalvelin (integroitu)  

Xerox® Colour C60/C70 -tuotantotulostimelle*
• Xerox® EX C60/C70 NX -tulostuspalvelin  

(Powered by Fiery®)

Sähkövaatimukset
• Tulostin: 220–240 VAC, 50/60 Hz
• Valinnaiset syöttö-/viimeistelylaitteet:

 – Kukin vaatii 220–240 VAC, 50/60 Hz, 10A

Tulostimen mitat
• Korkeus: 1 391,5 mm
• Leveys: 1 574 mm
• Syvyys: 787 mm 

 

1 Valitun tulostuspalvelimen tai ohjaimen mukaan
2   Käyttömäärä – Suurin mahdollinen oletettu kapasiteetti  

yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi.
3  Vaatii vihkolaitteella varustetun Light Production 

-viimeistelylaitteen ja liitäntämoduulin

Xerox® Colour C60/C70 -tuotantotulostin

 www.xerox.com


