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Flexibilitate uimitoare şi puterea de a face mai mult.

Productivitate, scalabilitate şi calitate profesională
a imaginii, toate într-un singur echipament.
Echipamentul Xerox Colour C60/C70 vă permite să realizaţi aplicaţii dintre cele
mai diverse, oferind în acelaşi timp o calitate impecabilă a imaginii. Adaptându-se
constant la ritmul de creştere al afacerii dvs., această soluţie completă este capabilă
să impulsioneze productivitatea oricărui mediu de lucru.
®

Echipamentul
Xerox® Colour C60/C70
Pe scurt
• Viteză: până la 60/70 ppm color
şi 65/75 ppm alb-negru
• Scaner cu o singură trecere: până
la 200 imagini pe minut (ipm)
• Rezoluţie: 2400 x 2400 dpi
• Toner: Xerox® Emulsion Aggregation
(EA) cu tehnologie de topire la
temperatură foarte scăzută
• Greutatea hârtiei (maximă): până
la 300 g/m², respectiv 220 g/m² la
imprimarea faţă-verso automată
• Dimensiunile hârtiei: până la SRA3+
/ 330 x 488 mm

O soluţie flexibilă şi accesibilă
încă de la început.

• Suporturi de imprimare diverse – cretate
şi necretate până la 300 g/m².

Echipele dumneavoastră apreciază
flexibilitatea şi fluxul de lucru productiv al unui
echipament multifuncţional. Fie că este vorba
de echipa de grafică, creaţie sau producţie,
toate caută un nivel superior de calitate
şi finisare. Xerox® Colour C60/C70 oferă
superlativul în toate aceste domenii.

• Opţiunile de finisare integrate asigură
aspectul profesional al prezentărilor,
broşurilor şi rapoartelor prin funcţiile de
capsare, perforare, pliere şi tăiere.

Xerox® Colour C60/C70 vă permite să copiaţi,
să trimiteţi faxuri (opţional), să imprimaţi şi să
scanaţi, inclusiv către PC, USB sau e-mail. De
asemenea, echipamentul poate imprima de
la practic orice telefon inteligent sau tabletă.
Astfel, cu Xerox® Colour C60/C70, orice
echipă devine mai eficientă.

• Capacităţile de imprimare cu date
variabile vă permit să valorificaţi aplicaţii
personalizate pentru campaniile de direct
mail.

Atrageţi clienţi noi şi imprimaţi
intern materialele color importante.
• Imprimaţi până la 60/70 pagini color pe
minut şi până la 65/75 pagini alb-negru pe
minut. De asemenea, cu fluxurile de lucru
automate, uşor de configurat, veţi face faţă
cu brio termenelor limită presante.
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• Gama variată de de servere de imprimare
vă permite să îmbunătăţiţi managementul
culorii şi să simplificaţi procesele complexe.

Aşteptări depăşite.
Echipamentul Xerox® Colour C60/C70 a fost
special conceput pentru a oferi tot ce este mai
bun din imprimarea digitală. Indiferent dacă
trebuie să creaţi broşuri pentru clienţi, oferte
sau prezentări captivante, postere care să
atragă atenţia sau chiar afişe autocolante ori
din poliester, veţi obţine rezultate uimitoare
de fiecare dată.

Transformaţi – şi lucraţi mai simplu şi mai inteligent.
Cu cât munca este mai simplă, cu atât oamenii sunt mai productivi. Xerox
Colour C60/C70 simplifică procesul de captare, editare şi stocare a documentelor
– toate instrumentele de care aveţi nevoie pentru a realiza mai eficient lucrări de
calitate.
®

Creşteţi productivitatea.
• Multifuncţionalitate reală. Scanaţi,
imprimaţi, copiaţi, transmiteţi faxuri
(opţional) sau direcţionaţi fişiere, toate
în acelaşi timp. Previzualizaţi imaginile
scanate şi faxurile pe ecran pentru a evita
greşelile.
• Economie de timp şi simplificarea
proceselor. Xerox® Colour C60/C70 oferă
caracteristici de scanare superioare şi vă
permite să trimiteţi fişierele către orice
destinaţie: adrese de e-mail, unităţi de
stocare pe echipament, PC-uri, servere,
dispozitive USB sau fax. Creaţi fişiere PDF
cu posibilitate de căutare a textului într-o
singură etapă simplă.

Extindeţi posibilităţile şi
transformaţi modul în care lucraţi
utilizând performanţa soluţiilor
Xerox® pentru fluxuri de lucru.

• Personalizaţi cu XMPie®. Software-ul de
imprimare cu date variabile de la liderul în
domeniu XMPie vă permite să încorporaţi
aplicaţii variabile de mare valoare, simplu
şi cu costuri reduse.
• Xerox® Scan to PC Desktop® Reduceţi
discrepanţa dintre documentele Microsoft®
Office®, fişierele PDF şi hârtie. Scan to
PC Desktop vă permite să personalizaţi
meniurile de scanare ale echipamentului
Xerox® Colour C60/C70 direct de la
computer. Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/scantopcdesktop.
• Soluţia Xerox® Mobile Print. Xerox
dispune de toate opţiunile care să permită
imprimarea securizată şi precisă de la orice
dispozitiv mobil Apple® iOS®, Android™
şi BlackBerry®. Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/mobileprint.

Siguranţă şi încredere.

• Fişiere PDF protejate cu parolă. Această
funcţie impune introducerea unei parole
pentru deschiderea şi vizualizarea unui
document scanat cu caracter confidenţial.
• Criptare standard pe 256 biţi şi FIPS
140-2. Metoda optimă de protejare a
datelor – suprascrierea imaginilor. Şterge
automat imaginile din echipament.

Controlul şi urmărirea uşoară
a costurilor.
• Xerox® Standard Accounting. Acest
software este o caracteristică standard
instalată local în echipament. Oferă
funcţii avansate de contorizare ce permit
monitorizarea, analizarea şi limitarea
utilizării echipamentului. În plus, indică
originea costurilor pentru ca acestea să
poată fi ţinute sub control.
• Xerox Secure Access Unified ID System®.
Se integrează în soluţia existentă de
autentificare pe bază de legitimaţie a
angajaţilor, permiţând deblocarea accesului
la funcţiile sistemului prin apropierea sau
trecerea legitimaţiei prin mecanismul de
citire (opţional). Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/secureaccess.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® sau
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Scanaţi fişierele direct în Microsoft®
SharePoint sau Xerox® DocuShare® şi în alte
foldere Windows®. În plus, realizaţi mult mai
mult decât stocarea standard a fişierelor
şi crearea de documente PDF, datorită
convertirii automate a documentelor în
date inteligente, structurate, cu instrumente
de denumire a fişierelor şi de direcţionare
uşor de utilizat.

• Certificarea întregului sistem pe baza
Common Criteria (ISO 15408) la EAL3
(în curs de obţinere). Aceasta garantează
că echipamentul Xerox® Colour C60/C70
respectă cele mai stricte standarde în
materie de securitate.

Xerox® C60/C70 ilustrat cu dispozitivul de
alimentare de mare capacitate.

Xerox® C60/C70 ilustrat cu dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat,
cu o tavă şi modulul de finisare BR cu dispozitiv de broşurare.

• Imprimare securizată. Protejaţi
documentele reţinând lucrările în coada de
imprimare până la introducerea parolei de
acces de către utilizator.
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Promovaţi-vă imaginea şi ieşiţi în evidenţă.
Calitatea excepţională a imaginii este garantată. Rezultatele sunt
cu adevărat pe măsura aşteptărilor.
Inovaţia a devenit standard.
• Culori vii şi detalii incredibile.
Datorită rezoluţiei de 2400 x 2400 dpi,
materialele imprimate vor impresiona
întotdeauna prin imaginile intense şi
textele clare.
• Calitate excelentă a imaginii. Tonerul
Xerox® Emulsion Aggregation (EA) cu
tehnologie de topire la temperatură
scăzută a fost dezvoltat chimic, astfel încât
micro-particulele uniforme să oferă calitate
optimă, cu tranziţii line şi finisaj offset.
• Producţie continuă. Toate imprimantele
au componente care la un moment dat se
uzează, însă cu unităţile înlocuibile de către
client Xerox® Smart Kit®, echipamentul
funcţionează fără întreruperi sau intervenţii
tehnice. Unităţile cu înlocuire simplă, prin
introducere - scoatere, menţin sistemul
operaţional. Printre kiturile Smart se numără
cilindrii, cuptorul, unitatea corotron şi
recipientul de toner rezidual.

Aceasta este imaginea dvs.
Daţi frâu liber creativităţii.
• Redarea fidelă a culorilor şi siglelor
firmelor, precum şi a calităţii preselor
offset. Xerox® Colour C60/C70 asigură
potrivirea culorilor spot sub licenţă
PANTONE® conform sistemelor PANTONE
MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™
şi PANTONE PLUS. De asemenea, deţine
certificare Fogra pentru potrivire cu presele
offset color.
• Certificarea True Adobe® PostScript® 3™
şi cel mai nou motor de imprimare Adobe
PDF (APPE). Cu aceste funcţii, completate
de viteze uimitoare, creativitatea dvs. nu va
cunoaşte limite.

Control absolut, la momentul
oportun.
• Simple Image Quality Adjustment
(SIQA)*. Folosiţi acest set de instrumente
pentru ajustarea rapidă a registraţiei.

Echipamentul Xerox® Colour C60/C70:
fontul Xerox® MicroFont de 0,6 puncte
alături de un vârf de ac.
Am combinat rezoluţia optimă
de imprimare (2400 x 2400 dpi)
şi proprietăţile unice ale tonerul
Xerox® EA cu tehnologie de topire la
temperatură foarte scăzută. Rezultatul:
detalii uimitoare, finisaj offset şi culori
strălucitoare. Această combinaţie
funcţionează excelent şi cu noile
suporturi de imprimare, precum Xerox®
NeverTear, materiale sintetice digitale,
poliester şi multe altele.

• Personalizarea setărilor. Prin configurarea
hârtiei personalizate puteţi crea, stoca şi
recupera profiluri unice pentru a le folosi
atunci când este necesar.
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* Disponibil cu serverul de imprimare Xerox® EX C60/C70 dezvoltat
pe baza tehnologiei Fiery şi serverul de imprimare Xerox® FreeFlow
integrat pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70.

Indiferent de dimensiunea şi destinaţia
lucrărilor dvs., avem toate opţiunile potrivite.
Opţiuni de alimentare

Opţiuni de finisare

1

4

5

6

7

1 Dispozitiv de alimentare de mare

capacitate: creşte capacitatea
de alimentare cu 2.000 de coli A4
(până la 200 g/m²).

4 Tavă offset de ieşire: capacitate de stivuire 500 de coli.
5 Modul
de finisare BR: vă oferă funcţii de finisare avansate de o valoare excepţională – offset,


perforare, capsare (cu 1, 2, 4 capse) plus stivuire pentru 3.000 de coli şi unitate de pliere tip
C/Z disponibilă.

2

6 Modul de finisare BR cu dispozitiv de broşurare: asigură toate funcţiile avansate ale

modulului de finisare BR, plus capacităţi suplimentare de creare a broşurilor.

7 Capsator
manual: capsează până la 50 de coli standard de 90 g/m² (suprafaţă de lucru


inclusă).

2 Dispozitiv de alimentare de mare

capacitate supradimensionat,
cu o tavă: creşte capacitatea
de alimentare cu 2.000 de coli
cu dimensiuni de la SRA3 /
330 x 488 mm (până la 300 g/m²).
Spaţiu de depozitare inclus.
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9

10

3
8 GBC® AdvancedPunch™*: vă permite să realizaţi intern documente legate profesional prin

combinarea funcţiilor de imprimare, perforare şi colaţionare într-o singură etapă simplă.

9 Modul de finisare Standard cu dispozitiv de broşurare**: această opţiune de finisare

3 Dispozitiv de alimentare de mare

permite realizarea broşurilor, pliantelor şi fluturaşilor pe hârtie cretată, precum şi stivuirea,
capsarea şi perforarea acestora. De asemenea, include o tavă de alimentare intermediară.
Iar pentru şi mai multă flexibilitate, puteţi adăuga unitatea opţională de pliere în trei, de tip
Z şi Z A3.

capacitate supradimensionat,
cu două tăvi: creşte capacitatea
de alimentare cu 4.000 de coli
cu dimensiuni de la SRA3 /
330 x 488 mm (până la 300 g/m²).

10 Unitatea de tăiere Xerox® SquareFold®*: creşte performanţa modulului de finisare Standard

cu dispozitiv de broşurare prin plierea cu profil pătrat şi decuparea coperţilor pentru broşuri.

*Necesită modulul de interfaţă şi modulul de finisare Standard; **Necesită modulul de interfaţă

Funcţii de finisare
Sortare şi
colaţionare

Capsare

Perforare

Broşurare

Pliere tip C

Pliere tip Z

Pliere în trei

Pliere tip Z A3

Decupare

Pliere cotor
cu profil pătrat
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Servere de imprimare pentru fiecare flux de lucru.
Vă oferim o gamă variată de servere de imprimare astfel încât să-l puteţi alege
pe cel potrivit.

Servere Xerox® integrate
Vă puteţi baza pe culori de calitate superioară şi fluxuri de lucru ultra-performante.

Serverul color integrat Xerox® pentru
echipamentul Xerox® Colour C60/C70

Serverul de imprimare Xerox® EX-i C60/C70
dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®

Acest controler ideal pentru aplicaţiile de
birou actuale vă va surprinde prin simplitatea
de neegalat şi valoarea dată de ecranul
tactil intuitiv. Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.

Instrumentele de top pentru gestionarea
culorilor şi fluxului de lucru vă asigură
controlul absolut. Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.

Serverul de imprimare integrat Xerox®
FreeFlow pentru echipamentul Xerox®
Colour C60/C70*
Toate avantajele fluxurilor de producţie
Xerox, oferite într-un pachet compact,
axat pe valoare. Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Server Xerox® extern
Un server puternic, ultra-rapid, cu instrumente de gestionare a culorilor şi funcţii pentru fluxuri de lucru - toate la dispoziţia dumneavoastră.
Cel mai bun în materie de control şi continuitate.

Înainte

După

A

A

Elemente transparente
Înainte

După

Motorul de imprimare Adobe PDF – sau APPE –
este soluţia optimă pentru procesarea fişierelor
PDF în condiţii de maximă eficienţă, cu un număr
minim de intervenţii. Gata cu problemele cauzate
de elementele transparente şi potrivirea culorilor.
De acum înainte, veţi obţine timpi de producţie
mai rapizi, rezultate mai precise – şi loialitatea
clienţilor dvs.

Serverul de imprimare Xerox® EX C60/C70
dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®
Tehnologia Fiery contribuie la creşterea
profiturilor dvs. prin documente de mare
impact, cu imagini şi culori intense, ce depăşesc
aşteptările clienţilor. Aflaţi mai multe vizitând
www.xerox.com/C70EXPrintServer.
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PANTONE 158

Culori spot

* Disponibil după lansare. Pentru informaţii privind disponibilitatea,
vizitaţi www.xerox.com sau contactaţi reprezentantul Xerox.

Creaţi noi aplicaţii cu opţiunile de finisare disponibile.
În domeniul tiparului digital apar constant noi aplicaţii şi noi moduri de
a folosi culoarea, hârtia şi opţiunile de finisare. Calitatea superbă a imaginilor,
diversitatea materialelor de imprimare, opţiunile de finisare avansate, flexibilitatea
şi selecţia de servere compatibile cu Xerox Colour C60/C70, integrate în fluxurile
de lucru existente, transformă acest echipament în cea mai bună modalitate de
a identifica noi oportunităţi de afaceri realizând cât mai multe aplicaţii în cadrul
companiei.
®

Atrageţi atenţia.
Xerox Colour C60/C70 vă permite să gândiţi la
scară largă. Imprimaţi afişe, cărţi de identitate,
autocolante pentru vitrine, etichete şi materiale
sintetice din poliester. Creşteţi impactul
evenimentelor dvs. speciale cu materiale pentru
punctele de vânzare şi panouri informative cu
calitate superioară a imaginii, în culori vii şi
puternice.
Tonerul nostru special EA cu punct de topire
scăzut aderă perfect pe suprafeţele din poliester
prin intermediul unei metode patentate de
creare a unei legături chimice, ce asigură
calitatea superioară a imaginii pe tipuri speciale
de suporturi, precum poliesterul etc. Premium
NeverTear, pe care se poate imprima cu tonerul
nostru EA, este rezistent la apă, ulei, grăsime şi
rupere.

Afişe pentru vitrină imprimate pe Xerox® NeverTear

Imprimare de producţie şi fluxuri de lucru complexe la un preţ accesibil.
Calitatea imaginii, uşurinţa utilizării, productivitatea, diversitatea materialelor de imprimare, opţiunile de alimentare şi finisare, precum şi soluţiile
de top pentru fluxuri de lucru vă stau la dispoziţie. Extindeţi capacităţile de imprimare digitală color şi reduceţi costurile cu Xerox® Colour C60/C70.

kb’s

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

Dalton
CLOTH I E R S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

• Broşuri – creaţi uşor broşuri color
profesionale folosind opţiunile modulare de
pliere şi decupare care cresc productivitatea.
• Prezentări / Comunicate – capsarea
şi perforarea simplifică şi accelerează
producerea de prezentări şi comunicate.

• Manuale şi rapoarte – folosiţi colile
separatoare, capsarea şi perforarea
GBC AdvancedPunched pentru a păstra
rapoartele anuale şi rapoartele financiare
în ordine şi siguranţă.

• Suporturi şi aplicaţii foto speciale –
culorile impecabile şi calitatea fotografică
a imaginii vă vor aduce tot mai mulţi clienţi
care doresc să beneficieze de cele mai
recente aplicaţii foto

• Postere – gama variată de media vă
permite să realizaţi postere atrăgătoare
pe suporturi cretate rigide – max. SRA3+.
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Rezoluţie

• Imprimare / copiere: 2400 x 2400 dpi; scanare:
200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
• Screening-uri: 600, 300, 200 şi 150 Clustered Dot,
200 Rotated Line Screen1

Tehnologie

• Imprimare, fax (opţional), copiere, scanare,
previzualizare, e-mail
• Alimentare cu toner şi hârtie în timpul funcţionării
• Advanced Registration Technology pentru un control
mai strict
• Simple Image Quality Adjustment (SIQA)2
• Registraţie faţă-spate +/- 1,2 mm
• Configurare personalizată a hârtiei / profilurilor de
aliniere
• Toner Xerox® EA cu punct de topire scăzut
• Unităţi Xerox® Smart Kit® de schimb pentru toner,
cilindri, cuptor, unitate corotron, recipient de toner
rezidual, capse

Acreditări pentru producţie grafică

• Certificare Fogra, PANTONE Matching System®,
PANTONE GOE, PANTONE Plus, motor de imprimare
Adobe PDF1

Scaner integrat

• Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso,
cu o singură trecere
• Scaner color
• Scanare către destinaţii diverse
• Capacitate de 250 de coli
• Până la 200 ipm (color şi alb-negru)
• Originale max. A3 cu greutăţi între 38 g/m² şi 200 g/m²

Productivitate / Viteze de imprimare

• Volum lunar3: 300.000
Viteze de imprimare color pentru
echipamentul Xerox® Colour C60/C70
• A4
–– 60/70 ppm (64-105 g/m²) hârtie necretată
–– 43/50 ppm (106-176 g/m²) hârtie necretată,
(106-150 g/m²) hârtie cretată
–– 30/35 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată,
(151-300 g/m²) hârtie cretată
• A3
–– 30/35 ppm (64-105 g/m²) hârtie necretată
–– 21/25 ppm (106-176 g/m²) hârtie necretată,
(106-150 g/m²) hârtie cretată
–– 14/17 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată,
(151-300 g/m²) hârtie cretată
• SRA3
–– 27/30 ppm (64-105 g/m²) hârtie necretată
–– 19/19 ppm (106-176 g/m²) hârtie necretată,
(106-150 g/m²) hârtie cretată
–– 12/12 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată,
(151-300 g/m²) hârtie cretată
Viteze de imprimare alb-negru pentru
echipamentul Xerox® Colour C60/C70
• A4
–– 65/75 ppm (64-176 g/m²) hârtie necretată
–– 43/50 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată,
cu faţa în sus (106-176 g/m²) hârtie cretată
–– 30/35 ppm (177-300 g/m²) hârtie cretată
• A3
–– 33/37 ppm (64-176 g/m²) hârtie necretată,
cu faţa în sus
–– 21/25 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată,
(106-176 g/m²) hârtie cretată
–– 14/17 ppm (177-300 g/m²) hârtie cretată
• SRA3
–– 29/33 ppm (64-176 g/m²) hârtie necretată
–– 19/19 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată,
cu faţa în sus (106-176 g/m²) hârtie cretată
–– 12/12 ppm (177-300 g/m²) hârtie cretată

În funcţie de serverul de imprimare / controlerul ales
Disponibil cu serverul de imprimare Xerox® EX, dezvoltat pe baza
tehnologiei Fiery® pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70 şi
serverul de imprimare integrat Xerox® FreeFlow®.
3
Volum lunar – Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună.
Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.
4
Necesită modul de interfaţă
1

Hârtie

Flexibilitate / Greutăţi
• Tăvi interne: 64-220 g/m², hârtie cretată şi necretată
–– Tava 1: 500 coli SRA3
–– Tava 2: 500 coli A3
–– Tava 3: 870 coli A4
–– Tava 4: 1.140 coli A4
• Tava manuală: 250 coli de hârtie cretată şi necretată
de până la 300 g/m², max. 330 x 482 mm
• Opţional, dispozitiv de alimentare de mare capacitate
şi dispozitiv de alimentare de mare capacitate
supradimensionat (cu 1 sau 2 tăvi) pentru 2.000 de coli
Capacitate de alimentare (A4)
• 3.260 coli standard prin patru tăvi interne şi tava
manuală
• Capacitate de alimentare maximă: 7.260 coli prin tăvile
standard şi două dispozitive de alimentare de mare
capacitate supradimensionate (opţional)
• Imprimare faţă-verso:
–– Faţă-verso automat 176 g/m², toate tipurile de
hârtie
–– faţă-verso automat 220 g/m², majoritatea tipurilor
de hârtie
–– faţă-verso manual 300 g/m², toate tipurile de
hârtie, din tăvile manuale şi dispozitivul opţional de
alimentare de mare capacitate supradimensionat

Opţiuni de alimentare şi finisare

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF)
• A4 (2.000 coli de hârtie pentru coperţi de max.
220 g/m²)
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
supradimensionat (OHCF) cu 1 sau 2 tăvi
• Hârtie necretată de 64-300 g/m²
• Hârtie cretată de 106-300 g/m²
• OHCF cu 1 tavă: 182 x 250 mm (B5) - 330 x 488 mm
(SRA3); OHCF cu 2 tăvi: 102 x 152 mm - 330 x 488 mm
(SRA3)
• Faţă-verso automat 176 g/m², toate tipurile de hârtie
• Faţă-verso automat 220 g/m², majoritatea tipurilor de
hârtie (A4, A3)
• Faţă/faţă-verso manual 300 g/m², toate tipurile de
hârtie
• Modul cu 1 sau 2 tăvi: 2.000 / 4.000 coli
• Suport pentru hârtie de dimensiuni mici inclus în OHCF
cu 2 tăvi
• Dispozitiv de alimentare pentru plicuri şi hârtie de
dimensiuni mici
Tavă offset de ieşire
• Stivuire 500 de coli
Dispozitiv de finisare BR
• Tavă de stivuire pentru 3.000 coli, tavă superioară
pentru 500 coli
• Offset
• Perforare cu 2/3 găuri
• Capsare 50 de coli (faţă, verso, dublă, în 4 poziţii)
• Unitate pentru pliere tip C/Z (modul opţional)
Modul de finisare BR cu dispozitiv de broşurare
• Tavă de stivuire pentru 1.500 coli, tavă superioară
pentru 500 coli
• Offset
• Perforare cu 2/3 găuri
• Capsare 50 de coli (faţă, verso, dublă, în 4 poziţii)
• Creare de broşuri legate la mijloc
• Pliere tip V
• Unitate pentru pliere tip C/Z (modul opţional)
• Dispozitiv pentru producerea broşurilor legate şi pliate
în două, max. 15 coli hârtie necretată, 7 coli hârtie
cretată de 106-176 g/m², 5 coli hârtie cretată de
177-220 g/m²
Dispozitiv de finisare Standard
• Tavă de stivuire pentru 3.000 coli, tavă superioară
pentru 500 coli
• Perforare şi capsare în mai multe poziţii, cvadruplă /
4 capse
• Capsare hârtie cretată şi necretată, max. 100 coli
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• Tavă intermediară pentru 200 coli preimprimate şi
full bleed
• Dispozitiv de netezire integrat pentru hârtie cretată /
groasă; necesită modului de interfaţă pentru a se
conecta la echipament
Modul de finisare cu dispozitiv de broşurare – toate
funcţiile dispozitivului de finisare Standard, plus:
• Broşuri pliate în două sau legate la mijloc din max.
25 coli de hârtie cretată/necretată (100 de pagini în
format broşură, 75 g/m²)
• Modul opţional de pliere în trei şi tip Z (format A4 şi A3)
GBC AdvancedPunch™4
• Configuraţii de perforare disponibile pentru hârtie A4
• Diferite seturi de ştanţare interschimbabile disponibile
Modulul de tăiere Xerox® SquareFold®4
• Pliere cotor cu profil pătrat, max. 25 coli
• Tăiere 2-20 mm în intervale de 0,1 mm
• Greutăţi 64-300 g/m², hârtie cretată şi necretată
Capsator manual
• Capsare max. 50 coli de hârtie de 90 g/m²

Server color integrat Xerox® (DMP)

Specificaţii hardware (egale sau superioare)
• Unitate hard disk 80 GB, 2 GB RAM
• Ecran tactil plat, color, 10,4 in.
• Interfaţă Ethernet (opţiuni de 10 MBTX / sec,
100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)
Medii client acceptate
• Windows® XP SP1 şi versiuni ulterioare (32 şi 64 bit),
Server 2003/2008 (32 şi 64 bit), Vista (32 şi 64 bit),
Windows 7 (32 şi 64 bit), Mac OS® 10.4 şi versiuni
ulterioare, Citrix, driver personalizat pentru Unix:
AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10,
Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
• Citrix, certificare WHQL1
Limbaje de imprimare şi formate de fişier
• PDF, XPS®, emulare PCL® 6, HP-GL2 (comandă directă),
TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opţional)
Scanare
• Scanare către e-mail, scanare către folder, PC, căsuţă
poştală (privată şi publică), opţiuni de scanare către
USB, FTP, SMB, Desk, PDF cu posibilitate de căutare
a textului, PDF/A, XPS, previzualizare miniaturi
Securitate
• Imprimare securizată standard, autentificare prin
LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protejat prin parolă,
criptare FIPS 140-2, e-mail criptat S/MIME, IPsec,
802.1X, SNMP v3.0, e-mail prin SSL, suprascriere
imagini (imediată, programată, la cerere), criptarea
datelor pe hard disk, jurnal de audit opţional CAC,
Xerox Secure Access Unified ID System®, IPv6 Ready,
criptare pe 256 biţi, certificare Common Criteria
(în curs de obţinere)
Alte opţiuni
• Kit de activare Common Access Card, opţiuni de
contorizare, activare Xerox Extensible Interface
Platform®, interfaţă externă
• Imprimare mobilă / de la telefoane inteligente

Alte servere de imprimare

• Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70
dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®
• Server de imprimare integrat Xerox® FreeFlow
pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70*
• Server de imprimare Xerox® EX C60/C70
dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®

Cerinţe electrice

• Echipament: 110-127 V c.a. sau 220-240 V c.a.,
50/60 Hz
• Alimentare / finisare opţională:
–– Fiecare modul necesită alimentare la 100-240 V c.a.
sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiunile echipamentului
• Înălţime: 1.391,5 mm
• Lăţime: 1.574 mm
• Adâncime: 787 mm

