Xerox® C60/C70 fargeskriver
Brosjyre

Xerox C60/C70 fargeskriver
®

Fantastisk fleksibilitet og kraften til å gjøre mer.

Produktivitet, skalerbarhet og
profesjonell bildekvalitet, alt-i-ett.
Xerox C60/C70 fargeskriver gir brukervennlige applikasjoner og profesjonell
bildekvalitet, og er fleksibel nok til å vokse med bedriften din. Det er en alt-i-ettløsning som kan øke produktiviteten i alle miljøer.
®

Korte fakta om Xerox®
C60/C70 fargeskriver
• Hastighet: Opp til 60/70 spm i farger /
65/75 spm i sort-hvitt
• Ettpass-skanner: Opp til 200 bilder
per minutt (bpm)
• Oppløsning: 2400 x 2400 ppt
• Fargepulver: Xerox®
emulsjonsaggregat-fargepulver
med ultralavt smeltepunkt
• Papirtykkelse (maksimum): Opp
til 300 gsm og opp til 256 gsm for
automatisk tosidig utskrift
• Papirformat: Opp til SRA3+ /
330 x 488 mm

En fleksibel og rimelig
løsning fra starten.

• Bredt materialspekter – både bestrøket og
ubestrøket papir opp til 300 gsm.

Du ønsker fleksibilitet og produktiv arbeidsflyt
i en multifunksjonsskriver. Du ønsker også et
høyere nivå på kvalitet og etterbehandling for
grafisk og kreativ produksjon. Xerox® C60/C70
fargeskriver tilbyr det beste på alle områder.

• Med integrert etterbehandling oppnår du
profesjonelt utseende med stifting, hulling,
falsing og trimming av presentasjoner,
brosjyrer og rapporter.

Med Xerox® C60/C70 fargeskriver kan du skrive
ut, kopiere, fakse (tillegg) og skanne (skanning
til datamaskin, USB eller e-post). Du kan også
skrive ut fra nær sagt alle smarttelefoner
og nettbrett. Det er slik Xerox® C60/C70
fargeskriver øker effektivitetet.

Få nye forretningsmuligheter
og behold fargeutskriften
i egen bedrift.
• Skriv ut opp til 60/70 sider per minutt i farger
og opp til 65/75 sider per minutt i sort-hvitt.
Og med enkle oppsett og automatisert
arbeidsflyt håndterer du raske omstillinger
på en elegant måte.
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• Et utvalg av skriverservere betyr at du kan
effektivisere fargestyring og strømlinjeforme
arbeidsintensive prosesser.
• Muligheter for variable data betyr at du
kan utnytte fordelene med personrettede
applikasjoner for direkte markedsføring.

Overgå forventninger.
Xerox® C60/C70 fargeskriver er konstruert for å
få frem det beste innenfor digital trykking. Du
får flotte resultater hver gang, enten du lager
iøynefallende kundebrosjyrer, presentasjoner,
plakater, vindusfolie eller polyesterskilter.

Arbeid enklere og smartere.
Når arbeidet blir enklere, blir medarbeiderne mer produktive. Xerox C60/
C70 fargeskriver forenkler prosessen med innhenting, redigering og lagring av
dokumenter – alle verktøyene du trenger for å få kvalitetsarbeid gjort mer effektivt.
®

Øk produktiviteten.
• Ekte fleroppgavekjøring. Skann, skriv ut,
kopier, faks (tillegg) og videresend filer –
alt på en gang. Forhåndsvis skanne- og
faksbilder på skjermen og unngå feil.
• Spar tid og arbeid. Xerox® C60/C70
fargeskriver gir førsteklasses skanning, og kan
brukes til å sende filer hvor som helst. Send
lister via e-post, lagre på enheten, send til
en datmaskin, server, USB eller faks.
Opprett en søkbar PDF i ett enkelt trinn.

Utvid mulighetene dine og endre
måten du får gjort arbeidet
ditt på med kraften i Xerox®s
løsninger for arbeidsflyt.
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Skann filer direkte til Xerox® DocuShare®mapper. I tillegg kan du gå utover
grunnleggende fillagring og oppretting
av PDF ved automatisk konvertering av
dokumenter til intelligente, strukturerte data
med enkel navngiving og verktøy for ruting.

• Gjør det personlig med XMPie®. Med
programvare for variabel datautskrift fra
den bransjeledende XMPie kan du utvide til
høyverdige variable applikasjoner – enkelt
og med lav pris.
• Xerox® Scan to PC Desktop®. Integrer
Microsoft® Office®-dokumenter, PDF-er
og papir. Med skann til PC Desktop kan du
tilpasse skannemenyer på din Xerox® C60/
C70 fargeskriver direkte fra skrivebordet ditt.
Les mer på
www.xerox.com/scantopcdesktop
• Xerox® Mobile Print-løsning. Xerox har
alle mulighetene for å kjøre sikker, nøyaktig
utskrift fra alle mobilenheter med Apple®
iOS®, Android™ eller BlackBerry®. Les mer på
www.xerox.com/mobileprint

Sikkert og trygt.
• Full system Common Criteria (ISO
15408)-sertifisert til EAL3*. Dette sikrer
at Xerox® C60/C70 fargeskriver oppfyller
de strengeste sikkerhetsstandardene.

• Passordbeskyttede PDF-er. Denne
funksjonen krever et passord for å kunne
åpne og se på en sensitiv innskanning.
• Standard 256-biters og FIPS
1402-kryptering. Gullstandarden når det
gjelder å holde dine data sikre – Image
Overwrite. Automatisk sletting av bilder
på enheten.

Kontroller og hold styr på
kostnadene på en enkel måte.
• Xerox® Standard Accounting. Denne
programvaren er en standardfunksjon som
ligger lokalt på enheten. Den gir overlegne
regnskapsfunksjoner slik at du kan styre,
analysere og begrense bruk av enheten.
Gir oversikt over hvor kostnadene kommer
fra, slik at du kan ta kontroll over dem.
* Se dokumentasjon for sertifisert programvarenivå

• Sikker utskrift. Holder dokumenter private
ved å holde igjen utskriftsjobber i køen til
brukeren taster inn passordet.
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Markedsfør bedriftsprofilen
din og skill deg ut fra mengden.
Førsteklasses bildekvalitet slik du forventer. Resultater som virkelig gleder.
Innovasjon leveres som standard.
• Levende farger og utrolige detaljer. Med
vår 2400 x 2400 ppt oppløsning blir bildene
rike med krystallklar tekst slik at utskriften
din alltid gjør inntrykk.
• Utmerket bildekvalitet. Xerox®
emulsjonsaggregat-fargepulver med lavt
smeltepunkt er kjemisk utviklet, slik at de
små partiklene produserer høy kvalitet med
jevne overganger og en kvalitet som ligner
på gummitrykk.
• Får jobbene unna. Alle skrivere har
komponenter som til slutt slites ut, men
med Xerox® Smart Kit®-bytteenheter kan du
fortsette å være produktiv uten å behøve å
ringe til service. Brukervennlige bytteenheter
som kan skyves inn og trekkes ut, holder
maskinen i gang. Smart Kits omfatter
trommelruller, varmeelement, ladekorotron
og avfallsbeholder.

Det er din firmaprofil.
Frigjør kreativiteten din.
• Bruk selskapets farger, logoer og
gummitrykkressurser. Xerox® C60/C70
fargeskriver tilbyr lisensiert PANTONE®
tilpassing for punktfarger til PANTONE
MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ og
PANTONE PLUS. Den er også Fogra-sertifisert
for samsvar med gummitrykk i farger samt
IDEAlliance Digital Press-sertifisert
til GRACoL®-spesifikasjoner.
• Ekte Adobe® PostScript® 3™-sertifisering
og den nyeste Adobe PDF Print Engine
(APPE). Disse funksjonene pluss høye
hastigheter betyr at kreativiteten din
aldri er begrenset.

Total kontroll, når du
trenger det mest.
• Enkel justering av bildekontroll. Bruk dette
verktøysettet for rask justering av registrering
samt jevn fargetetthet.
• Tilpass innstillingene. Med egendefinert
papiroppsett kan du opprette, lagre og hente
fram unike papirprofiler som kan brukes når
du trenger dem.
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Xerox® C60/C70 fargeskriver:
0,6-punkts skrift Xerox® MicroFont
illustrert med en nål.
Vi har kombinert klasseledende
utskriftsoppløsning (2400 x 2400 ppt)
og de unike egenskapene til Xerox®
emulsjonsaggregat-fargepulver med
ultralavt smeltepunkt. Resultatet er
imponerende detaljer med strålende
farger og kvalitet som nærmer seg
gummitrykk. Dette gir også mulighet for
enestående ytelse på nye materialer som
Xerox® NeverTear, syntetiske materialer,
polyester og annet.

Uansett størrelse og omfang på
arbeidet ditt vil vi passe dine behov.
Innmatingsalternativer

Alternativer for etterbehandling

1
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1 Stormagasin: Tar 2 000 A4-ark

(opptil 200 gsm).

4 Mottaksskuff med sideforskyvning eller enkel mottaksskuff: Stabling av 500 ark.
1
5 BR-etterbehandler
: Avansert etterbehandlingsfunksjon: sideforskyving, hulling, stifting


(1, 2 eller 4 stifter) pluss stabling av 3 000 ark og C-/Z-falsing.

2

6 BR-etterbehandler med heftemodul1: Alle de avanserte funksjonene til BR-etterbehandleren

samt hefteproduksjonsmuligheter i tillegg.

7 Halvautomatisk stifter: Stifter opp til 50 ark med 90 gsm papir.
2 Ettbretts stormagasin for

overdimensjonert papir: Tar
2 000 ark i størrelser opp til
330 x 488 mm og gramvekter opp til
300 gsm. Lagringskabinett inkludert.
8

9

10

3
8 GBC® AdvancedPunch™ og GBC® AdvancedPunch™ Pro2: Du kan produsere profesjonelt

innbundne dokumenter i eget hus ved å kombinere utskrift, hulling og sortering i ett
brukervennlig trinn. Velg hullemaskinen som dekker behovene dine. GBC AdvancedPunch
Pro støtter et større utvalg av papirtykkelser og -formater.

3 Tobretts stormagasin for

overdimensjonert papir: Tar
4 000 ark i størrelser opp til
330 x 488 mm og gramvekter
opp til 300 gsm.

9 Produksjonsetterbehandlere3: Disse allsidige etterbehandlingsalternativene muliggjør

hefter med bestrøket papir, brosjyrer og bi-falsede utsendelser i tillegg til stabling, stifting
og hulling. De omfatter også en magasinmodul. Velg mellom lett produksjonsetterbehandler,
lett produksjonsetterbehandler med hefteproduksjon eller lett produksjonsetterbehandler med
hefteproduksjon og falser.

10 Xerox® SquareFold®-beskjæringsmodul2: Forbedrer kraften i den lette

produksjonsetterbehandleren med hefteproduksjon med firkantfals av omslagsark
og kanttrimming for å produsere hefter.

1
2
3

Krever vertikalt transportsett
Krever grensesnittmodul og lett produksjonsetterbehandler.
Krever grensesnittmodul

Etterbehandling
Sortering

Stifting

Hulling

Hefte

C-fals

Z-fals

Tre-fals

A3 Z-fals

Kantskjæring

Firkant-fals
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Utskriftsservere som passer hver arbeidsflyt.
Vi tilbyr et utvalg av utskriftsservere slik at du er sikker på å finne en som passer.

Xerox® integrerte servere
Regn med førsteklasses farger og fremragende arbeidsflyter.

Xerox® Integrert fargeserver for Xerox®
C60/C70 fargeskriver

Xerox® EX-i C60/C70 utskriftsserver
drevet av Fiery®

Xerox® FreeFlow utskriftsserver integrert
for Xerox® C60/C70 fargeskriver

Ypperlig kontroller for dagens
kontorprogrammer, men overraskende enkel og
brukervennlig trykkskjerm. Les mer på
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Farger i verdensklasse og arbeidsflytverktøy som gir Alle fordelene med Xerox
deg kontroll. Les mer på
produksjonsarbeidsflyt – levert i en kompakt,
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer
verdiorientert pakke. Les mer på
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® ekstern server
Kraftig server med fargeverktøy, arbeidsflytmuligheter og høy hastighet, alt lett tilgjengelig. Det ypperste av kontroll og konsistens.

Før

Etter

A

A

Transparenthåndtering
Før

Etter

Xerox® EX C60/C70 NX
utskriftsserver drevet av Fiery®
Fiery-teknologien øker fortjenesten din ved å
levere høyeffektive dokumenter med strålende
bilder og farger som overgår kundenes
forventninger. Les mer på
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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PANTONE 158

Bildeforklaringer for punktfarge

Adobe PDF Print Engine – eller APPE – er
gullstandarden innenfor PDF-behandling, og
produserer PDF-filer som flyter gjennom butikken
din med et minimum av inngrep. Ingen flere
transparentproblemer. Ingen flere utfordringer
på fargetilpassing. I stedet vil du se raskere
produksjon, mer nøyaktige resultater – og flere
kunder som kommer tilbake.

Skap spennende nye applikasjoner –
med enkel integrert ferdiggjøring.
Utskriftsverdenen eksploderer med nye programmer og nye måter å bruke
farger, medier og ferdigstilling på. Den fremragende bildekvaliteten, det store
medieutvalget, de fleksible etterbehandlingsalternativene, modulariteten og
serveralternativene på Xerox C60/C70 fargeskriver, integrert med førsteklasses
arbeidsflyter for bedriften, gjør maskinen til den perfekte enheten for å få flere
kunder og samtidig beholde flere prosesser internt i bedriften.
®

Fang oppmerksomheten deres.
Xerox C60/C70 fargeskriver tillater deg å tenke
stort. Skriv ut skilter, ID-kort, vindushengere,
etiketter, polyestermateriale. Gi arrangementene
dine mer slagkraft med strålende farger i alle
nyanser og høykvalitetskilter og -salgsmateriale.
Vårt emulsjonsaggregat-fargepulver
med lavt smeltepunkt fester utskriften til
polyestermaterialet ved bruk av en spesiell
kjemisk binding, som sikrer overlegen bildekvalitet
på spesialunderlag. Fargepulveret, inkludert
Premium NeverTear, er motstansdyktig mot vann,
olje, fett og rifter.

Xerox® NeverTear vindusskilter

Produksjonsutskrift med arbeidsflyter for bedriften til en gunstig pris.
Bildekvalitet, enkel betjening, produktivitet, materialeutvalg, innmatings- og etterbehandlingsalternativer, pluss de aller beste arbeidsflytløsningene
lett tilgjengelig. Øk dine digitale utskriftsmuligheter og reduser kostnader med Xerox® C60/C70 fargeskriver.

kbs

SURF ER ÅPEN!
KAUAI BOBS SURF SHOP ER ÅPEN

Dalton
CLOT H I E R S
San Francisco

BESPOKE TAILOR

• Brosjyrer – lag profesjonelle og
fargerike brosjyrer med integrert
falsing og firkanttrimming.
• Presentasjoner og nyhetsbrev – integrert
stifting og hulling gjør det enklere og raskere
å produsere presentasjoner og nyhetsbrev.

• Manualer og rapporter – innsatte faner
holder årsrapporter og økonomiske rapporter
organisert, mens stifting og avansert hulling
holder sidene på plass.
• Plakater – med kapasitet for større
dimensjoner kan du lage iøynefallende
plakater på solid bestrøket papir – opp
til SRA3+.

• Spesielle medier og fotoapplikasjoner –
bildekvalitet med upåklagelig fargeog fotofinish sørger for at kundene
kommer til deg for alt det nyeste
innen fotoapplikasjoner
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Xerox® C60/C70 fargeskriver
Oppsummering

• Opp til 60/70 spm i farger / 65/75 spm i sort-hvitt
• Oppløsning: 2400 x 2400 x 1 ppt (punkter
per tomme)1
• Papirtykkelser: 300 g/m² maksvekt
• Papirformat: SRA3+ maksstørrelse
• Typisk volum: 15 000–70 000 per måned
• Kapasitet2: 300 000

Teknologi

• Utskrift, faksing (tillegg), kopiering, skanning,
forhåndsvisning, e-post
• Mulighet for opplasting av fargepulver og papir
under produksjon
• Avansert registreringsteknologi for tettere kontroll
• Integrert trykkpanel for enkel justering av bildekontroll.
• Front-til-rygg-registrering +/- 1,2 mm
• Tilpasningsbart arkoppsett og papirkatalog
• Xerox® emulsjonsaggregat-fargepulver med
lavt smeltepunkt
• Xerox® Smart Kit® utbyttbare enheter for
fargepulver, tromler, fikseringsmoduler, ladekorotron,
avfallsbeholder og stifter

Grafiske referanser

• Fogra-sertifisert, IDEAlliance Digital Press Systemsertifisert, PANTONE Matching System®, PANTONE
GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine1

Integrert skanner
•
•
•
•
•
•

Ett-pass automatisk tosidig dokumentmater
Fargeskanner
Skann til en rekke utskriftsalternativer
250 arks kapasitet
Opp til 200 bpm (i farger og sort-hvitt)
Originaler opp til A3 i gramvekter fra 60 gsm til
200 gsm

Produktivitet/utskriftshastigheter

Utskriftshastigheter for Xerox® C60/C70 fargeskriver
• A4
–– 60/70 spm (60–105 gsm) ubestrøket
–– 43/50 spm (106–176 gsm) ubestrøket,
(106–150 gsm) bestrøket
–– 30/35 spm (177–300 gsm) ubestrøket,
(151–300 gsm) bestrøket
• A3
–– 30/35 spm (60–105 gsm) ubestrøket
–– 21/25 spm (106–176 gsm) ubestrøket,
(106–150 gsm) bestrøket
–– 14/17 spm (177–300 gsm) ubestrøket,
(151–300 gsm) bestrøket
• SRA3
–– 27/30 spm (60–105 gsm) ubestrøket
–– 19/19 spm (106–176 gsm) ubestrøket,
(106–150 gsm) bestrøket
–– 12/12 spm (177–300 gsm) ubestrøket,
(151–300 gsm) bestrøket
Sort-hvitt-utskriftshastigheter for
Xerox® C60/C70 fargeskriver
• A4
–– 65/75 spm (60–176 gsm) ubestrøket
–– 43/50 spm (177–300 gsm) ubestrøket, forside opp
(106–176 gsm) bestrøket
–– 30/35 spm (177–300 gsm) ubestrøket
• A3
–– 33/37 spm (60–176 gsm) ubestrøket, forside opp
–– 21/25 spm (177–300 gsm) ubestrøket,
(106–176 gsm) bestrøket
–– 14/17 spm (177–300 gsm) ubestrøket
• SRA3
–– 29/33 spm (60–176 gsm) ubestrøket
–– 19/19 spm (177–300 gsm) ubestrøket, forside opp
(106–176 gsm) bestrøket
–– 12/12 spm (177–300 gsm) bestrøket

Papir

Fleksibilitet/gramvekter
• Interne magasiner:
Magasin 1 og 2: 60–256 gsm
Magasin 3 og 4: 60–256 gsm
–– Magasin 1: 500 SRA3-ark
–– Magasin 2: 500 A3-ark
–– Magasin 3: 870 A4-ark
–– Magasin 4: 1 140 A4-ark
• Sidemater 250 ark opp til 300 gsm ubestrøket
og bestrøket, opp til 330 x 482 mm
• Valgfri 2 000 arks stormagasin og overdimensjonert
stormagasin (2 000 ark i ett magasin eller 4 000 i to)
Kapasitet og håndtering (A4)
• 3 260 ark som standard via fire interne magasiner
og spesialmagasin
• Største papirkapasitet: 7 260 ark via
standardmagasiner og to overdimensjonerte
stormagasiner (tillegg)
• Tosidig utskrift:
–– 256 gsm automatisk tosidig utskrift
–– 300 gsm manuell tosidig utskrift for alle
typer fra spesialmagasin og valgfritt
overdimensjonert stormagasin

Alternativer for innmating
og etterbehandling

Stormagasin
• A4 (2 000 ark opp til 220 gsm)
Overdimensjonert stormagasin
med en eller to skuffer
• 60–300 gsm ubestrøket
• 106–300 gsm bestrøket
• Overdimensjonert stormagasin med én skuff:
182 x 250 mm (B5) til 330 x 488 mm (SRA3)
Overdimensjonert stormagasin med to skuffer:
102 x 152 mm til 330 x 488 mm (SRA3)
• 256 gsm automatisk tosidig utskrift
• 300 gsm ensidig og manuell tosidig utskrift for
alle typer
• Modul med en eller to skuffer: 2 000/4 000 ark
• Støtte for småformater inkludert med
overdimensjonert stormagasin med to skuffer
• Mater for konvolutter og småformater
Mottaksskuff med sideforskyvning eller enkel
mottaksskuff
• 500 arks stabling
BR-etterbehandler
• 3 000 arks stabler, 500 arks toppskuff
• Forskyvning
• 2/4 hull
• Stifter 50 ark (front, bak, dobbel, fire posisjoner)
• C-/Z-falseenhet (valgfri modul)
BR-etterbehandler med hefteproduksjon
• 1 500 arks stabler, 500 arks toppskuff
• Forskyvning
• 2/3 hull
• Stifter 50 ark (front, bak, dobbel, fire posisjoner)
• Ryggstiftet hefteproduksjon
• V-falsing
• C-/Z-falseenhet (valgfri modul)
• Bi-fals, ryggstifting av hefter opp til 15 ubestrøkede
ark, 7 ark med 106–176 gsm bestrøket, 5 ark med
177–220 gsm bestrøket
Lett produksjonsetterbehandler
• 500 arks toppmagasin, 3 000 arks utlegger
• Flerposisjonshulling og stifting, 4 stifter
• Stifting, opptil 100 ark
• 200 arks magasinmodul for fortrykte og utfallende ark
Lett produksjonsetterbehandler med
heftefremstiller – inkluderer alle funksjonene
i lett produksjonsetterbehandler pluss:
• Bi-fals eller ryggstiftede hefter opp til 25 ark
(100 ileggssider med 75 gsm papir)

www.xerox.com
© 2018 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox®,Xerox® og Xerox og figurativt merke®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®,
Smart Kit®, SquareFold® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA eller andre land. EFI™,
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endres uten varsel. Oppdatert 06/18 BR10687 610P730439C
X60BR-01OE

Lett produksjonsetterbehandler med heftefremstiller
og falser – inkluderer alle funksjonene i lett produksjons- etterbehandler og heftefremstiller pluss:
• Falsemodul for A3/Z-fals, A4/tre-fals og Z-fals.
GBC AdvancedPunch™3
• Hulling av A4 opptil 220 g/m²
• Forskjellige utskiftbare utstansingssett tilgjengelig
GBC AdvancedPunch™ Pro3
• Hulling av A5–SRA3 opptil 300 g/m²
• Forskjellige utskiftbare utstansingssett tilgjengelig
Xerox® SquareFold® beskjæringsmodul3
• Firkantfals opp til 25 ark
• Kantskjæring mellom 220 mm i 0,1 mm trinn
• Papirtykkelse 64–300 gsm bestrøket og ubestrøket
Ekstern stifteenhet
• Stifter opp til 50 ark med 90 gsm papir.

Xerox® Integrert fargeserver (DMP)

Maskinvarespesifikasjoner
• 320 GB harddisk enhet, 4 GB RAM
• 10,4 tommers fargetrykkskjerm
• Ethernet grensesnitt (10 MBTX/sek, 100 MBTX/sek,
1000 MBTX/sek alternativ)
Støttede klientmiljøer
Detaljerte spesifikasjoner finnes på
www.xerox.com/C60‑C70Specs
Sidebeskrivelsesspråk (PDL) og dataformater
• PDF, XPS®, PCL® 6 emulering, HP-GL2 (direkte
overføring), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (tillegg)
Skanning
• Skann til e-post, skann til folder, til datamaskin, til
postboks (privat og offentlig), skann til USB, FTP, SMB,
desk, tekstsøkbar PDF, PDF/A, XPS, forhåndsvisning
av miniatyrbilde
Sikkerhet
• Standard sikker utskrift, autentisering med LDAP/
Kerberos/SMB/CAC, passordbeskyttet PDF, FIPS
140–2 kryptering, S/MIME-kryptert e-post, IPSec,
802.1X, SNMP v3.0, e-post over SSL, Image Overwrite
(umiddelbart, planlagt, ved behov), datakryptering av
harddisk, revisjonslogg, IPv6-kral, 256-biters kryptering,
Common Criteria-sertifisert
Andre tillegg
• Aktiveringssett for fellesavlesningskort,
regnskapsalternativer, Xerox Extensible Interface
Platform®-kompatibel, tredjeparts grensesnitt
• Utskrift fra mobil-/smarttelefon

Ytterligere utskriftsservertillegg

• Xerox® EXi C60/C70 E300 utskriftsserver
drevet av Fiery®
• Xerox® FreeFlow utskriftsserver integrert
for Xerox® C60/C70 fargeskriver*
• Xerox® EX C60/C70 NX utskriftsserver
drevet av Fiery®

Elektrisitetskrav

• Skriver: 220–240 volt vekselstrøm, 50/60 Hz
• Valgfri innmating/etterbehandling:
–– Hver modul krever 220–240 volt vekselstrøm,
50/60 Hz, 10 A

Skriverdimensjoner
• Høyde: 1 391,5 mm
• Bredde: 1 574 mm
• Dybde: 787 mm

Avhengig av valgt utskriftsserver eller kontroller
Kapasitet – Maksimum volumkapasitet forventet i en måned.
Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.
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