
Echipamentul multifuncţional color 
Xerox Phaser® 8860MFP
Un nou mod de a privi culoarea

Phaser®

8860MFP 
Echipament multifuncţional
color format A4



Culori performante, preţuri 
avantajoase
Cu echipamentul multifuncţional Phaser 
8860MFP beneficiaţi de culori incredibile 
la aceleaşi costuri reduse, specifice 
echipamentelor alb-negru. 

A sosit momentul să introduceţi avantajul 
culorii în fiecare document tipărit. De aici 
înainte, costurile nu vor mai fi o problemă. 
Imprimare color la preţ de alb-negru. În sfârşit, 
este atât de simplu.

Totuşi, acest preţ accesibil nu va conta decât 
în măsura în care rezultatele obţinute se vor 
ridica la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră. 
Phaser 8860MPF produce culori cu adevărat 
excepţionale, pagină după pagină. 

Acest echipament a fost special creat pentru 
echipe mici şi mijlocii cu volume de imprimare 
considerabile. Ce ocazie mai bună de a da frâu 
liber creativităţii şi a obţine rezultatele dorite, 
menţinând totodată costurile la un nivel redus. 

Acum puteţi să lucraţi la potenţial maxim.  
Cu ajutorul echipamentelor color Xerox.  

Culoarea în numere
Tehnologia Xerox cu cerneală solidă a revoluţionat imprimarea de birou. Pentru 
prima dată, puteţi benefica de culori excepţionale fără să renunţaţi la viteza, operarea 
uşoară şi fiabilitatea specifice echipamentelor alb-negru. Acum, cerneala solidă elimină 
şi ultimul obstacol din calea imprimării color zilnice: costurile.

Acelaşi preţ redus

b/w color

Dacă aţi putea tipări color toate  
documentele companiei la acelaşi 
preţ ca şi imprimarea alb-negru, de ce 
nu aţi face-o? 

Cel mai simplu mod de a obţine rezultate 
optime constă în folosirea imprimării 
color pentru documentele importante 
— mai multe vânzări, un impact mai 
puternic, rate de răspuns mai bune şi 
mult mai puţine greşeli. Cu echipamentul 
multifuncţional Phaser 8860MFP toate 
acestea sunt mai uşoare şi mai accesibile 
ca oricând.
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pagini pe lună

Avantajul utilizării cernelei solide
într-un interval de 3 ani

4 topuri
de hârtie

Phaser 8860

Imprimantă
laser

Avantajul volumului de imprimare. 

Dacă pentru acoperirea volumului de 
imprimare aveţi nevoie lunar de cel puţin 
4 pachete de hârtie, cu echipamentul 
multifuncţional Phaser 8860MFP costul 
imprimării color va fi cu siguranţă cea 
mai bună afacere pe care aţi făcut-o.

Phaser® 8860MFP
Echipament multifuncţional



O paletă mai largă de 
culori. Cerneala solidă 
Xerox se imprimă într-o 
gamă de culori mult mai 
variată decât majoritatea 
echipamentelor laser 
color. Tehnologia cu 
cerneală solidă va 
imprima întotdeauna 
culoarea corectă, precum 
şi cele mai fine tonuri – 
chiar şi nuanţele dificile, 
cum ar fi cerul şi pielea.

O mai bună calitate  
a imaginii. Ori de câte 
ori va trebui să faceţi 
o impresie deosebită, 
alegeţi rezoluţia de 
imprimare 2400 
FinePoint™. Modul draft 
super rapid este soluţia 
perfectă pentru  
imprimări şi teste 
obişnuite. 

Imprimaţi corect 
documentele de la 
prima încercare. 
Adobe® PostScript® 3™ 
şi aplicaţiile automate 
de îmbunătăţire a culorii 
asigură imprimarea 
exactă şi corectă a 
documentelor color.

Culori consistente. Nici 
o altă tehnologie nu vă 
va permite să obţineţi 
culori mai reuşite, 
pagină după pagină 
– aspect important 
pentru sesiunile lungi 
de imprimare. În 
plus, cerneala solidă 
asigură consistenţa 
documentelor. Astfel, 
documentele tipărite 
într-o unitate de lucru nu 
diferă cu nimic de cele 
tipărite la sediul central.

Potrivirea perfectă a 
culorilor. Atunci când 
exactitatea culorilor este 
obligatorie, tabelele 
de corecţie PANTONE® 
integrate asigură 
potrivirea rapidă şi uşoară 
a culorilor PANTONE. 
În acest mod, redarea 
culorilor în documentele 
de afaceri importante va 
fi ireproşabilă – la fel ca 
logo-ul dumneavoastră.

Tehnologie premiată. 
Cu cele peste 50 de 
premii majore obţinute 
până acum fac, cerneala 
solidă Xerox este clar 
favorita experţilor din 
domeniu. 



Cerneala solidă Xerox,  
un concept ecologic
  Totul este posibil cu cerneala solidă Xerox, 
soluţia color pentru birou fără cartuş şi cu un 
ambalaj minim. Această combinaţie simplă 
înseamnă mai puţină energie pentru fabricaţie, 
mai puţine deşeuri şi un spaţiu mai mic de 
depozitare, un transport mai eficient şi mult mai 
puţine camioane pe drumuri – astfel, eliminaţi 
costurile de transport şi protejaţi mediul 
înconjurător simultan.   

În prezent, echipele care folosesc echipamentul 
multifuncţional 8860MFP pentru tipărirea 
documentelor importante nu au doar avantajul 
competitiv în mediul de afaceri, ci şi ocazia de 
a lucra într-un mod inofensiv pentru mediul 
natural.

Deci alegeţi calea ecologică, folosind cerneala 
solidă de la Xerox – soluţia ideală pentru 
documentele color din biroul dumneavoastră.

Pur şi simplu ecologic
Bine aţi venit în lumea cernelii solide — un loc în care culorile vii, luminoase şi 
extrem de accesibile sunt doar începutul. Toate culorile noastre – cyan, magenta,  
yellow şi black – au fost concepute pe principii ecologice. 

203  vs. 10 kg de deşeuri

Si asta nu este tot. Avantajele cernelii 
implică atât costurile, cât şi calitatea 
culorilor.

Pe durata imprimării a 192.000 de pagini, 
cantitatea de deşeuri generată de tonerul 
în cartuş atinge valoarea incredibilă de 
203 kg. În schimb, cerneala solidă Xerox 
produce doar 10 kg. de deşeuri – o cotă 
surprinzătoare de 20 la 1.

Încărcare rapidă. 

Batoanele de cerneală solidă Xerox sunt 
special concepute pentru o manevrare 
cât mai uşoară. Fiecare culoare are o 
formă unică, ceea ce elimină din start 
riscul de a greşi. Şi pentru că cerneala 
solidă poate fi adăugată înainte ca cea 
din echipament să se termine, producţia 
nu va fi întreruptă în nici un moment.

Phaser® 8860MFP
Echipament multifuncţional



Este solidă. Spre 
deosebire de cartuşele de 
imprimare laser, cerneala 
poate fi manevrată în 
siguranţă, fără să se 
verse, să curgă sau să 
vă păteze hainele. Nu 
produce nici mizerie, nici 
praf. 

Un singur consumabil: 
cerneala. Atât. Fără 
cartuşe de imprimare 
voluminoase, cuptoare, 
ulei de cuptor sau 
unităţi de scanare într-o 
imprimantă laser color 
normală. Mai există o 
rolă de întreţinere, făcută 
să reziste la zeci de mii 
de pagini şi care nu va fi 
înlocuită decât de câteva 
ori pe durata de viaţă a 
echipamentului.

Utilizarea eficientă 
a hârtiei. Funcţiile 
standard, precum 
imprimarea faţă-verso 
automată şi imprimarea 
mai multor pagini pe 
aceeaşi coală de hârtie 
vă permit să economisiţi 
timp, resurse şi bani.

Alegeţi hârtie reciclată. 
Cerneala solidă nu 
necesită hârtie reciclată 
“specială”. Imprimaţi 
orice tip de hârtie 
reciclată – sau aproape 
orice tip de media – şi 
veţi obţine culori de o 
calitate ireproşabilă. 
In plus, hârtia tipărită 
cu cerneală solidă este 
reciclabilă.

Imprimaţi mai mult. 
Procesul de imprimare 
cu cerneală solidă este 
extrem de eficient, 
asigurând în proporţie de 
aproape 100% transferul 
cernelii pe pagină 
în timpul imprimării 
normale. Cerneala 
solidă nu produce toner 
rezidual şi nici surplus de 
developator ce trebuie 
adunat în recipientul de 
reziduuri după fiecare 
imprimare. 

Economisiţi spaţiu. 
Pachetele de cerneală 
solidă sunt destul de 
mici pentru a încăpea 
perfect în sertarul de 
birou. Nu mai este nevoie 
de un dulap întreg doar 
pentru consumabilele 
imprimantei.



Uşurinţă în utilizare
Indiferent dacă aveţi nevoie de imprimare 
sau funcţii adiţionale integrate într-un 
multifuncţional veritabil, acest echipament 
de birou este special conceput pentru a vă 
simplifica activitatea cât mai mult posibil.

Cu un asemenea nivel de productivitate, aveţi 
siguranţa că fiecare funcţie, opţiune şi aspect al 
designului au fost create cu scopul de a vă ajuta 
să realizaţi cele mai bune lucrări.

Echipamentul multifuncţional Phaser 8860MFP 
excelează şi la capitolul operabilitate şi 
fiabilitate. Datorită traseului drept al hârtiei, 
acest echipament include mai puţine 
componente mobile, ceea ce implică un risc 
redus de defectare, plus satisfacţia crescută a 
celor ce au nevoie de productivitate fiabilă, zi 
de zi. 

  

Echipamentul ideal pentru echipe
Ideal pentru profit şi mediu, echipamentul multifuncţional 8860MFP vă pune la 
dispoziţie performanţa şi operabilitatea necesare satisfacerii cerinţelor complexe ale 
unor echipe aglomerate.

Proiectate pentru viteză

Acest echipament este perfect capabil 
să ţină pasul cu ritmul dumneavoastră 
de lucru, având în vedere viteza super 
rapidă de 30 ppm în ambele moduri 
de imprimare, alb-negru şi color.  

Tehnologia cu cerneală solidă şi serverul 
rapid vă pun la dispoziţie cel mai 
important beneficiu al imprimării color de 
birou: un timp foarte scurt de imprimare 
a primei pagini. Mai exact, un timp de 5 
secunde. Incredibil!

Imprimaţi mai mult, fără întrerupere. 

Tava de 100 de coli, disponibilă pentru o 
gamă variată de dimensiuni şi media 
personalizate, precum tava de 525 coli, 
sunt componente standard în aceste 
configuraţii. Adăugaţi una sau două tăvi 
de 525 coli pentru o capacitate totală de 
1.675 coli şi un plus de productivitate.
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Putere de procesare 
mai mare. Procesorul 
de 750 MHz şi memoria 
de 512 MB (ce poate 
fi mărită la 1 GB) vă 
permit să realizaţi 
rapid chiar şi cele mai 
complexe proiecte. 
Acest echipament 
funcţionează mult şi bine, 
înregistrând un volum 
lunar de 120.000 pagini 
– respectiv 240 pachete 
de hârtie!

Un concept 
inteligent. Tehnologia 
PrintingScout® 
monitorizează fiecare 
lucrare în parte. În caz de 
probleme, sunt afişate 
mesaje cu informaţii 
utile pentru remediere. 
De asemenea, sistemul 
de suport online vă oferă 
asistenţă, oricând aveţi 
nevoie. 

Pregătire inteligentă. 
Echipamentul 
monitorizează istoricul 
utilizării şi porneşte 
automat chiar înainte 
ca prima pagină să fie 
tipărită.

Siguranţa pe primul loc. 
Uneltele de securitate 
integrate asigură 
confidenţialitatea 
datelor importante. 
Funcţia de imprimare 
securizată păstrează 
documentul tipărit 
până la introducerea 
codului PIN, iar opţiunea 
Hard Drive Overwrite 
şterge informaţia după 
finalizarea fiecărei lucrări 
sau la cerere.

Mai multe funcţii. 
Cu funcţii performante 
de imprimare, 
copiere, scanare şi 
fax, echipamentul 
multifuncţional Phaser 
8860 MFP produce tot 
mai mult pentru tot mai 
multe persoane. In plus, 
veţi putea accesa mai 
multe funcţii simultan: 
scanaţi în timp ce 
imprimaţi sau primiţi 
faxuri, întrerupeţi o 
comandă de imprimare 
pentru a copia un 
document. 

Scanare simplă. Acum, 
puteţi scana la fel de 
uşor cum copiaţi, fără 
etape suplimentare. 
Transformaţi rapid 
documente tipărite în 
fişiere digitale editabile. 
Organizaţi, editaţi şi 
distribuiţi fişierele cu 
ajutorul opţiunilor 
performante de scanare 
incluse. Scanaţi fişiere 
către computer, un 
director privat sau public. 



Phaser® 8860MFP
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Viteză

8860MFP/D

Până la 30 ppm color / 30 ppm alb-negru

Volum lunar 
maxim 120,000 imagini/lună

Hârtie
Alimentare              standard

Tava 1: 100 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Tava 2: 525 coli; Dimensiuni: 140 x 216 mm - 216 x 356 mm

opţional
Tava 3: 525 coli; Dimensiuni: 140 x 216 mm - 216 x 356 mm
Tava 4: 525 coli; Dimensiuni: 140 x 216 mm - 216 x 356 mm

Dispozitiv de alimentare Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso:  50 coli

Ieşire 250 coli

Imprimare faţă-verso Standard

Copiere
Copierea primei pagini

15 secunde color /  
15 secunde alb-negru

Rezoluţie (max) 600 x 600 dpi

Funcţii copiere cărţi, creare broşuri, colaţionare, coperţi, centrare imagine, decalare imagine, N-up, micşorare/
mărire, repetare imagine, protecţie parolă copiere color

Imprimare
Imprimarea primei pagini 6 secunde color

Rezoluţie (max) Până la 2400 FinePoint™

Memorie (std / max) 512 MB / 1 GB

Procesor / PDL procesor 750 MHz / emulare Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Conectivitate 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Funcţii
pagini cu dimensiuni personalizate, Xerox Installer, pregătire inteligentă, imprimare tip broşură, tăvi 

inteligente, imprimare la distanţă, contorizare lucrări, imprimare doar cu cerneală neagră

Kit productivitate
(cu Hard disk)

Imprimare personală/securizată/de probă/salvată, (cu hard disk), stocare extinsă fonturi/formulare , 
colaţionare, suprascriere date hard disk

Scanare
Destinaţii de scanare

Scanare către PC / Mac, către aplicaţie TWAIN,  
către email via PC, către desktop, 
către directoare publice / private

Scan to PC Desktop® Scan to PC Desktop, Professional  
Small Business Edition

Fax
Funcţii

33.6 kbps Super Group 3, numere de apleare rapidă 200 individuale / 100 grup, fax către mai multe 
adrese, securizare fax

Garanţie 1 an

Consumabile 
Cerneală solidă originală XEROX®

6 bucăţi Cyan : 14,000 pagini1  108R00817 
6 Bucăţi Magenta: 14,000 pagini1  108R00818 
6 Bucăţi Yellow: 14,000 pagini1  108R00819 
6 Bucăţi Black: 14,000 pagini1  108R00820

Opţionale 
tavă 525 coli (8860MFP) 097S03638 
Memorie 512 MB  097S03382  
Stand 097S03318  
Adaptor reţea wireless  097S03741 
Scan to PC Desktop (8860MFP)  
–  Professional Small Business Edition (licenţe adiţionale) 

vizitaţi site-ul pentru detalii referitoare la comandă: www.xerox.ro

Elemente de menenanţă 
Kit mentenanţă <30,000 pagini2  113R00736

Administrare echipament 
Xerox® CentreWare® Printer Management pentru Microsoft, Novell 
şi UNIX, Xerox CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare 
Web, Xerox NDPS Gateway, Usage Analysis Tool, Configuration 
card, PrintingScout®, alerte email MaiLinX, PhaserSMART®

Drivere de imprimare
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X v. 10.2 sau 
mai nou, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NDPS only), UNIX/Linux, Xerox 
Walk-Up® Printer Drivers  

Securizare
protocol 802.1x* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Hârtie
Tava 1: 60 – 220 gsm; Tăvile 2 – 4:  60 – 120 gsm; Dispozitivul 
automat de alimentare faţă-verso: 60 – 120 gsm; Tipuri de media: 
transparente, plicuri, etichete, hârtie lucioasă, hârtie cu dimensiuni 
personalizate

Mediu de funcţionare
Temperatură: Depozitare: -30° - 60° C; Funcţionare:  10° - 32° C; 
Umiditate relativă: Depozitare: 10% - 95%; Funcţionare: 10% - 
80%; Nivel de zgomot: Funcţionare: 54 dBA, În aşteptare: 33 dBA 

Electricitate 
Alimentare: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz; Consum: Mediu: 230 W; Max: 
1500 W; compatibil ENERGY STAR® (configuraţia S)

Dimensiuni (LxAxÎ)
Phaser 8860MFP: 532 x 665 x 620 mm; Greutate:  43 kg.; Tavă 
adiţională: 135 mm; Greutate: 7.3 kg.; Stand opţional: 500 x 670 
x 360 mm
Certificări
Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1st Edition, FCC Part 
15 Class A, Low Voltage Directive 73/23/EEC, EN 60950-1, EMC 
Directive 89/336/EE3, EN55022 Class A, EN 55024, ROHS Directive 
2002/95/EC


