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Echipamentul Xerox® Color C60 Echipamentul Xerox® Color C70

Viteze simplex Color Alb-negru Color Alb-negru

A4
64 – 105 g/m2 hârtie necretată 
106 – 176 g/m2 hârtie necretată 
106 – 150 g/m2 hârtie cretată 
151 – 300 g/m2 hârtie necretată 
151 – 300 g/m2 hârtie cretată

max. 60 ppm
max.  43 ppm
max.  43 ppm
max.  30 ppm
max. 30 ppm

max. 65 ppm
max. 65 ppm
max. 43 ppm
max. 43 ppm
max. 30 ppm

max. 70 ppm
max. 50 ppm
max. 50 ppm
max. 35 ppm
max. 35 ppm

max. 75 ppm
max. 75 ppm
max. 50 ppm
max. 50 ppm
max. 35 ppm

A3
max. 30 ppm
max. 21 ppm
max. 21 ppm
max. 14 ppm
max. 14 ppm

max. 33 ppm
max. 33 ppm
max. 21 ppm
max. 21 ppm
max. 14 ppm

max. 35 ppm
max. 25 ppm
max. 25 ppm
max. 17 ppm
max. 17 ppm

max. 37 ppm
max. 37 ppm
max. 25 ppm
max. 25 ppm
max. 17 ppm

vSRA3
max. 27 ppm
max. 19 ppm
max. 19 ppm
max. 12 ppm
max. 12 ppm

max. 29 ppm
max. 29 ppm
max. 19 ppm
max. 19 ppm
max. 12 ppm

max. 30 ppm
max. 19 ppm
max. 19 ppm
max. 12 ppm
max. 12 ppm

max. 33 ppm
max. 33 ppm
max. 19 ppm
max. 19 ppm
max. 12 ppm

Viteze duplex automat Color Alb-negru Color Alb-negru

A4 
Exemplu: 64 – 105 g/m2 hârtie 
necretată

Max. 60 ipm
30 de coli faţă-verso pe minut

Max. 65 ipm 
32 de coli faţă-verso pe minut

Max. 70 ipm
35 de coli faţă-verso pe minut

Max. 75 ipm
35 de coli faţă-verso pe minut

A3
Exemplu: 64 – 105 g/m2 hârtie 
necretată

Max. 30 ppm
15 coli faţă-verso pe minut

Max. 33 ppm
16 coli faţă-verso pe minut

Max. 35 ppm
17 coli faţă-verso pe minut

Max. 37 ppm
18 coli faţă-verso pe minut

Specificaţiile echipamentului

Ciclu de producţie lunar Max. 300.000 de pagini (capacitate de producţie maximă anticipată a fi atinsă într-o lună, dar nu în mod regulat) 1

Volum de imprimare lunar 
mediu

 10.000 – 50.000 de pagini pe lună 2

Tehnologie Toner Xerox® EA cu punct de topire ultra scăzut (2400 x 2400 dpi)

Limbi de afişare Engleza internaţională, franceza internaţională, italiană, germană, spaniola internaţională, olandeză, portugheza braziliană, suedeză, norvegiană, daneză, 
finlandeză, turcă, greacă, rusă, cehă, poloneză, maghiară, română, catalană

Xerox® Color C60/C70
Echipament multifuncţional color
Pentru a crea şi configura interactiv un echipament Xerox® Color C60/C70,   
vă rugăm să vizitaţi www.buildyourownxerox.com

64 – 105 g/m2 hârtie necretată 
106 – 176 g/m2 hârtie necretată 
106 – 150 g/m2 hârtie cretată 
151 – 300 g/m2 hârtie necretată 
151 – 300 g/m2 hârtie cretată

64 – 105 g/m2 hârtie necretată 
106 – 176 g/m2 hârtie necretată 
106 – 150 g/m2 hârtie cretată 
151 – 300 g/m2 hârtie necretată 
151 – 300 g/m2 hârtie cretată



Echipamentul Xerox® Color C60/C70

Accesorii

Opţional Tavă de preluare oscilantă
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (A4)
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu 1 tavă şi coş de stocare
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu 2 tăvi
Modul de interfaţă
Dispozitiv de finisare BR (include kitul pentru transport vertical)
Dispozitiv de finisare BR cu funcţie de broşare (include kitul pentru transport vertical)
Unitate de pliere C/Z pentru dispozitivul de finisare BR sau dispozitivul de finisare BR cu funcţie broşare
Dispozitiv de finisare standard (necesită modulul de interfaţă)
Dispozitiv de finisare standard cu unitate de broşare (necesită modulul de interfaţă)
Dispozitiv de pliere C/Z pentru dispozitivul de finisare standard (necesită modulul de interfaţă şi dispozitivul de finisare standard cu sau fără unitate de broşare)
GBC® AdvancedPunch™ (necesită modulul de interfaţă şi dispozitivul de finisare standard cu sau fără unitate de broşare)
Modul de tăiere Xerox® SquareFold® (necesită modulul de interfaţă şi dispozitivul de finisare standard cu unitate de broşare)
Capsator 
Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 cu tehnologia Fiery®

Server de imprimare Xerox® FreeFlow integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70
Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery®

Kitul interfeţei pentru dispozitive externe
Suport mobil
Kit pentru imprimarea plicurilor
Hub USB
Imprimare cu date variabile XMPie®

Kit PostScript (recomandat pentru serverul color integrat Xerox® şi Xerox® Color C60/C70 – kitul PostScript nu se foloseşte la 
serverele de imprimare Fiery sau FreeFlow)
Cititor de carduri
Fax VOIP
1 Kit pentru fax (3 linii în afara Americii de Nord)
Kit pentru serverul de fax
Kit pentru activarea cardurilor de acces obişnuite
Xerox® Scan to PC Desktop®

Xerox Secure Access Unified ID System®

Equitrac Office®

Cerinţe electrice

America de Nord Tensiune: 110-127V
Frecvenţă: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A

Europa Tensiune: 220-240V
Frecvenţă: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Accesorii
America de Nord:
Europa:

Fiecare modul necesită 120V, 15 A
Fiecare modul necesită 220V, 10 A

Consum de curent

Funcţionare (medie) 1.052 waţi (Valoare preliminară. Se aşteaptă raportul final.)

Mod economic (medie) < 131 waţi (Valoare preliminară. Se aşteaptă raportul final.)

Mod economic avansat (medie) 1,3 waţi (Valoare preliminară. Se aşteaptă raportul final.)

Timp de revenire 30 de secunde

Mediu de operare

Temperatură 10° - 28° C (umiditate relativă sub 62,5% la o temperatură mai mică sau egală cu 32° C)

Umiditate relativă 15% - 85% (fără condens)

Niveluri de zgomot În timpul funcţionării: 48,8 dB(A), în aşteptare: 40,9 dB(A) (Valoare preliminară. Se aşteaptă raportul final.)

Greutate (doar unitatea bază) 273 kg

Dimensiuni Lăţime Adâncime Înălţime 

Bază + tavă oscilantă 1.574 mm 803,5 mm 1,391.5 mm

Bază + dispozitiv de finisare BR 2,009 mm 803.5 mm 1,391.5 mm

Bază + dispozitiv de finisare BR 
cu funcţie de broşare

2,068 mm 803.5 mm 1,391.5 mm

Bază + dispozitiv de finisare BR 
cu funcţie de broşare şi pliere C/Z

2,301 mm 803.5 mm 1,391.5 mm

Bază + dispozitiv de finisare 
standard

2481 mm 803.5 mm 1,391.5 mm

Bază + dispozitiv de finisare 
cu funcţie broşare

3,121.7 mm 803.5 mm 1,391.5 mm

GBC® AdvancedPunch™ 305 mm 724 mm 978 mm

Xerox® SquareFold® Trimmer 1,066.3 mm 724 mm 558.8 mm
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Disp. de alim. de mare capacitate 389 mm 614 mm 377 mm

Disp. de alim. de mare capacitate 
supradimensionat cu o tavă

988 mm 762 mm 992 mm

Disp. de alim. de mare capacitate 
supradimensionat cu 2 tăvi

988 mm 762 mm 992 mm

Certificări

Certificare WHQL (în funcţie de serverul de imprimare ales)
Citrix
MEDITECH
SAP
Common Criteria (în curs de obţinere)
ENERGY STAR®
Environmental Choice
EPEAT
GS Mark
NOM
EAC/GOST
Pentru lista actualizată a certificărilor, vizitaţi www.xerox.com/OfficeCertifications.

Atestări în domeniul artelor grafice

Certificarea FOGRA*
Sistemul de calibrare PANTONE®*
PANTONE GOE*
PANTONE PLUS*
Motorul de imprimare Adobe® PDF*
Adobe® PostScript® 3™ (certificat)
*necesită un server de imprimare adiţional

Alimentarea hârtiei

Dispozitiv de alimentare automat cu o singură trecere

Capacitate 3 250 de coli de hârtie normală – 75 g/m2

Viteză Max. 200 ipm color / 200 ipm alb-negru (faţă-verso, A4)

Dimensiuni de hârtie Dimensiuni personalizate: A5 – A3

Grosimi 38 – 200 g/m2

Tava manuală

Capacitate 3 250 de coli

Dimensiuni Dimensiuni personalizate: 102 x 152 mm – 330,2 x 482,6 mm (A5 - SRA3)

Grosimi 64 – 300 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Plicuri (capacitate) 30 – 50 de plicuri

Plicuri (dimensiuni) #10 Commercial, Monarch (inclusiv dimensiunea personalizată), C4, C5
(Tava 5. Valoarea implicită a dimensiunii de hârtie se setează în meniul Tools. Alimentarea plicurilor se face cu capacul deschis, din dreptul laturii inferioare.)
Dimensiuni personalizate: 190 x 170 mm – 240 x 173 mm
Se utilizează plicuri recomandate pentru echipamentele laser digitale.

 

Plicuri (grosimi) 70 – 90 g/m2

Tăvile 1 - 4

Tava 1: 500 de coli
Tava 2: 500 de coli
Tava 3: 870 de coli
Tava 4: 1,140 de coli

Dimensiuni Tava 1: A5 - SRA3
Tava 2: A5 - A3
Tava 3: B5, A4
Tava 4: B5, A4

Grosimi 64 – 220 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate opţional

2.000 de coli

Dimensiuni 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)

Grosimi 64 – 220 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat, opţional – 1 sau 2 tăvi

Dispozitiv cu 1 tavă: 2.000 de coli, inclusiv coş de stocare
Dispozitiv cu 2 tăvi: 4.000 de coli

Dimensiuni Dispozitiv cu 1 tavă: 182 x 250 mm (B5) – 330 x 488 mm (SRA3)
Dispozitiv cu 2 tăvi: 102 x 152 mm – 330 x 488 mm (SRA3)
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Capacitate 3

Capacitate 3

Capacitate 3



Grosimi 64 – 300 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Capacitate totală

Capacitate standard 3.260 de coli (inclusiv tava manuală şi tăvile 1 – 4)

Capacitate maximă 7.260 de coli (inclusiv tava manuală, tăvile 1 – 4 şi dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu două tăvi)

Faţă-verso automat •  176 g/m2 faţă-verso automat pentru toate tipurile de hârtie
•  220 g/m2 faţă-verso automat pentru A4 / A3 (exclusiv SRA3)
•  300 g/m2 faţă-verso manual pentru toate tipurile de hârtie din tăvile manuale şi dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat, opţional

Finisare

Tava de preluare oscilantă

Capacitate 3 Stivuire: 3.500 de coli

Dispozitiv de finisare BR opţional (necesită kitul pentru transport vertical)

Tava superioară oscilantă: 500 de coli
Tava stivuitoare pentru materiale capsate: 3.000 de coli necapsate sau
100 de seturi (capsate în 2 sau 4 poziţii) A3 sau
200 de seturi (capsate într-o singură poziţie) A4

Dimensiuni A6 – SRA3 pentru stivuire
B5 – A3 pentru capsare

 

Grosimi 64 – 300 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Capsare Capsare simplă şi multiplă
Capsare automată (max. 50 de coli) – 90 g/m2
Dimensiuni acceptate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 şi B5

Perforare
America de Nord:
Europa:

Perforare 2-3
Perforare 2-4
Perforare stil suedez, 4 găuri (opţional)

Dispozitiv de finisare BR cu funcţie de broşare, opţional (necesită kitul pentru transport vertical)

Tava superioară oscilantă: 500 de coli A4 necapsate
Tava stivuitoare pentru materiale capsate:
1.500 de coli A4 / A3 / SRA3 necapsate sau
200 de seturi A4 capsate (capsare într-una, două sau patru poziţii) sau
100 de seturi A3 / SRA3 capsate

Dimensiuni A6 – SRA3 pentru stivuire
B5 – A3 pentru capsare

 

Grosimi 64 – 300 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Capsare Capsare simplă şi multiplă
Capsare automată (max. 50 de coli) – 90 g/m2
Dimensiuni acceptate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 şi B5

Perforare
America de Nord:
Europe:

2-3 Perforare
2-4 Perforare
Perforare stil suedez, 4 găuri (opţional)

Unitate de broşare Legare 2 – 16 coli (7 coli de hârtie cretată, 106 – 176 g/m2 sau 5 coli de hârtie cretată, 177 – 220 g/m2)
Pliere în două, max. 5 coli
Dimensiuni acceptate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, 12 x 18 in., SRA3

Unitate de pliere C/Z opţională (opţional cu dispozitivul de finisare BR şi dispozitivul de finisare BR cu funcţie de broşare)

Tipuri Pliere tip C, pliere tip Z, pliere tip Z pe jumătate

40 de coli

Dimensiuni Pliere C/Z: doar A4 cu alimentare din dreptul laturii scurte
Pliere tip Z pe jumătate: doar A3

Grosimi 64 – 90 g/m2

Tava de ieşire Tava de plicuri: pliere tip C, pliere tip Z şi pliere în trei
Tava stivuitoare sau tava superioară: pliere tip Z pe jumătate

Dispozitiv de finisare standard opţional (necesită modulul de interfaţă)

Capacitate Tava superioară: 500 de coli A4, 80 g/m2
Tava inferioară: 3.000 de coli A4, 80 g/m2

Dimensiuni A6 – SRA3

Grosimi 64 – 300 g/m2

Capsare multiplă Max. 100 de coli 80 g/m2
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Perforare
America de Nord:
Europa:

Perforare 2-3
Perforare 2-4
Perforare stil suedez, 4 găuri (opţional)

Capacitate de inserare
Capacitate:
Dimensiuni:
Grosimi:

200 de coli 128 g/m2
A3, A4, B4, B5
64 – 220 g/m2

Netezire Funcţie inclusă în modulul de interfaţă şi dispozitivul de finisare standard
Funcţie bidirecţională cu setări automate şi manuale

Dispozitiv de finisare standard opţional cu unitate de broşare (necesită modulul de interfaţă)

Capacitate Tava superioară : 500 de coli A4, 80 g/m2
Tava inferioară: 2.000 de coli A4, 80 g/m2

Dimensiuni A6 – SRA3

Grosimi 64 – 300 g/m2

Capsare multiplă Max. 100 de coli 80 g/m2

Perforare
America de Nord:
Europa:

Perforare 2-3
Perforare 2-4
Perforare stil suedez, 4 găuri (opţional)
      

200 de coli 128 g/m2
A3, A4, B4, B5
64 – 220 g/m2

Netezire Funcţie inclusă în modulul de interfaţă şi dispozitivul de finisare standard
Funcţie bidirecţională cu setări automate şi manuale

Capacitatea unităţii de broşare Legare 2 – 25 de coli 79 g/m2
Pliere în două, max. 5 coli
A4, B4, A3, SRA3

GBC® AdvancedPunch opţional (opţional cu dispozitivul de finisare standard – necesită modulul de interfaţă)

Dimensiuni de perforare 216 x 279 mm – 330 x 488 mm

Grosimi 75 – 216 g/m2 (hârtie cretată şi necretată)

Gamă variată de seturi de ştanţe GBC culisante

Modul de tăiere Xerox® SquareFold® opţional (opţional cu dispozitivul de finisare standard – necesită modulul de interfaţă) 

Capacitate Broşuri de 5 – 20 de coli (max. 80 de pagini imprimate) 90 g/m2
Broşuri de 5 – 20 de coli (max. 100 de pagini imprimate) 80 g/m2

Dimensiuni Dimensiuni personalizate: A4 – SRA3

Grosimi 64 – 300 g/m2

Capsator

Capacitate 50 de coli (90 g/m2)

Imprimare

Rezoluţie Max. 2400 x 2400 dpi

Screening-uri 600, 300, 200 şi 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (în funcţie de serverul de imprimare ales) 

Registraţie •  Tehnologie de registraţie avansată pentru un control mai strict
•  Simple Image Quality Adjustment (SIQA) pentru îndreptare, registraţie şi densitate uniformă (aplicaţie disponibilă împreună cu serverele de imprimare 

Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery® şi Xerox® FreeFlow® integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70)
 

•  Registraţie faţă-verso + 1,2 mm

Timp de imprimare a primei pagini PS-A4, alimentare din dreptul laturii lungi, simplex, 10,4 secunde în modul color / 8,5 secunde în modul alb-negru

Funcţii de imprimare •  Un produs cu adevărat multifuncţional – imprimare, copiere, fax şi scanare, inclusiv scanare către PC, USB sau email şi imprimare mobilă
•  Calitate de referinţă a imaginii datorită rezoluţiei 2400 x 2400 dpi şi tonerului EA cu punct de topire scăzut ce permite obţinerea unui finisaj elegant
•  Imprimare mobilă simplă şi eficientă
•  Gama variată a tipurilor de hârtie permite imprimarea oricărei aplicaţii, începând de la ilustrate şi până la postere, pe hârtie cretată şi necretată 

de max. 300 g/m2
•  Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite accesarea soluţiilor software terţe de la ecranul tactil al echipamentului
•  Servere în funcţie de specificul mediului de lucru:
   – Server color integrat Xerox® pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70
   – Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 cu tehnologia Fiery®

   – Server de imprimare Xerox® FreeFlow® integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70
   – Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery®

•  Opţiunile de finisare succesive conferă un aspect profesional materialelor imprimate, precum prezentările, broşurile, rapoartele şi comunicatele, datorită 
funcţiilor avansate de capsare, perforare, pliere şi broşare

 

•  Utilizarea echipamentului în condiţii de maximă siguranţă este asigurată de funcţiile integrate, precum filtrul IP, suprascrierea imaginilor, imprimarea 
securizată, scanarea criptată către email, autentificarea şi suportul IPv6
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Capacitate:
Dimensiuni:
Grosimi:



Xerox® Mobile Express Driver® Cu ajutorul acestui driver, utilizatorii aflaţi în deplasare pot găsi, folosi şi administra uşor echipamentele Xerox® şi non-Xerox din fiecare nouă locaţie. 
Imediat după conectarea la o nouă reţea, driverul Mobile Express descoperă automat imprimantele disponibile şi oferă informaţii despre starea şi 
capacitatea acestora. Prin salvarea unei liste de imprimante „favorite” în fiecare locaţie, respectiv stocarea setărilor de imprimare ce pot fi folosite la orice 
imprimantă în orice reţea se reduce considerabil nevoia de suport IT.

Xerox® Global Print Driver® Un driver de imprimare cu adevărat universal ce permite administratorilor IT să instaleze, optimizeze, şi gestioneze echipamentele Xerox® şi non-Xerox . 
Pentru utilizatori este o interfaţă cuprinzătoare destinată să reducă numărul apelurilor de suport şi să simplifice administrarea serviciilor de imprimare.

Soluţii de imprimare

Xerox® Mobile Print Cloud 
(opţional)

Xerox® Mobile Print Cloud se adresează firmelor cu angajaţi mobili şi le ajută să facă faţă nevoii crescânde de imprimare mobilă fără ca acest lucru să 
afecteze în vreun fel personalul, bugetul sau infrastructura. Serviciul este disponibil prin intermediul platformei virtuale. Puteţi imprima de la orice dispozitiv 
mobil la orice imprimantă. Acurateţea imprimării este asigurată de instrumentele Microsoft® Office® şi nu numai. Imprimaţi ce, când, unde şi cum aveţi nevoie.

Xerox® Mobile Print Solution 
(opţional)

Xerox® Mobile Print Solution este alegerea ideală pentru unităţile cu cerinţe stricte de securitate, ce dispun de un server local. Această soluţie permite 
utilizatorilor să imprime de la majoritatea dispozitivelor mobile la aproape orice imprimantă sau multifuncţional fără drivere sau proceduri suplimentare. 
Nu trebuie decât să introduceţi un cod de deblocare (PIN) în dispozitiv şi veţi putea imprima materiale dorite. Acurateţea imprimării este asigurată de 
instrumentele Microsoft Office şi alte opţiuni compatibile cu serverul local.

  

Copiere 

Timp de copiere al primei pagini
Pe platan:
În dispozitivul de alimentare:

7,8 secunde color / 5,1 secunde alb-negru
9,6 secunde color / 5,3 secunde alb-negru

Timp de încălzire 90 de secunde (de la pornire la modul Ready Copy)

Funcții Ajustare automată a culorilor
Rotire automată
Decalarea imaginii
Ştergerea marginilor
Centrare automată
Selectarea tipului de document original (foto şi text, foto, text, hartă) cu sub-categoriile aferente
Iluminare/întunecare
Eliminarea fundalului
Ajustarea automată şi manuală a contrastului
Claritate
Balanţă cromatică, ajustare culori şi saturaţie

Micşorare / Mărire Zoom variabil de la 25% la 400% în intervale de 1%
Zoom anamorfic
Şase procentaje ce pot fi programate de utilizator

Funcţii speciale Selectarea automată a hârtiei
Micşorare/Mărire automată în funcţie de dimensiunea de hârtie selectată
Comutarea automată a tăvilor
Recuperarea automată a lucrărilor
Selectarea automată a culorilor
Indicarea zonei
Mod Poster
Adnotare 
Una/două culori
Crearea broşurilor
Imprimarea mai multor imagini pe pagină – 2, 4 sau 8
Imagine repetată
Imagine negativă
Imagine în oglindă
Inserarea copertelor (doar faţă, faţă şi spate, doar spate, alb sau imprimat)
Alcătuirea lucrării (permite programarea specială a anumitor pagini dintr-un document – poate fi folosită pentru inserţii, surse de hârtie diferite şi 
alimentare combinată pe platan şi în dispozitivul de alimentare)
Întreruperea lucrării
Copierea cărţilor
Lucrare de probă
Documente originale de dimensiuni diferite
Inserarea colilor
Stampare
2-în-1
Zoom X Y
Zoom  25% - 400%
Decalarea marginilor
Mod Photo
Mod Poster
Valori prestabilite de micşorare/mărire
Programare în avans
Coperte 
Ştergerea, repetarea, rotirea imaginii
Întreruperea lucrării
Alcătuirea lucrării
Programarea lucrării
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Scanare

Utilizare simultană Echipamentul scanează, imprimă, transferă imagini scanate în reţea sau trimite/primeşte faxuri în paralel

Funcţii de scanare Documente originale de dimensiuni diferite
Ştergerea marginilor
Micşorare/Mărire
Redimensionare
Construirea lucrării de scanare
Calitatea comprimării / Controlul dimensiunii fişierului
Tipul documentului original (foto şi text, foto, text)
Eliminarea automată a fundalului şi umbrelor
Coli pentru fluxul lucrării
Pre-vizualizarea imaginilor în miniatură
Scanare către USB (opţional)
Pre-vizualizarea lucrării de scanare

Viteză Max. 200 de imagini pe minut, color şi alb-negru

Rezoluţie 600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi

Zona de scanare maximă Documente originale max. A3

Servicii de imprimare în reţea Novell NDPS
Novell Pserver / NDS
Port 9100
RFC 1179 (LPR)
Imprimare către Mailbox şi deblocare

Formate de fişier PDF doar imagini
PDF (text)
PDF (linearizat)
PDF (A-1 nivel A)
TIFF V6
JFIF
XPS

Câmpuri de administrare a 
documentelor (meta-date)

1 – 6 câmpuri de meta-date ce pot fi programate de utilizator pentru fiecare lucrare de scanare în parte
Câmpuri personalizate afişate pe interfaţa cu utilizatorul
Introducerea datelor variabile de la tastatura virtuală

Funcţii de scanare   Scanare către Home
Scanare către Desktop WIA
Scanare către Desktop TWAIN
Scanare către Mailbox
Scanare către FTP
Scanare către sFTP
Scanare prin NDS
Scanare prin SMB
Scanare prin HTTP
Scanare prin HTTPS
Scanare către un dispozitiv de stocare USB
Scanare către o imprimantă la distanţă
Scanare către un server de fax
Scanare către mai multe destinaţii
Scanare către Documentum
Scanare către DocuShare
Scanare către Domino
Scanare către Hummingbird
Scanare către Interwoven WorkSite
Scanare către serverul Live Link Enterprise
Scanare către Microsoft Dynamics GP
Scanare către directorul web MS Exchange
Scanare către Microsoft SharePoint
Scanare către serverul SharePoint Portal
Scanare către Thompson ProLaw
Scanare către Tower TRIM
Scanare către URL web
Scanare către directorul de reţea Microsoft
Scanare către Exact e-Synergy

Destinaţii de scanare acceptate 
(standard)

Scanare către email, scanare către director, către PC, către Mailbox (privat sau public)
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Funcţii de scanare către email Scanare color, color automat, monocrom, alb-negru
Transmiterea documentului către email direct de la echipament
Exchange manual sau din directoare/ Adnotări / căutare adrese LDAP
Semnătură şi criptare
Email via SSL
Pre-vizualizarea lucrării de scanare

Destinaţii de scanare acceptate 
(opţional)

Scanare către USB, FTP, SMB, Desk, PDF text, PDF/A, XPS, pre-vizualizarea imaginii în miniatură

Autentificare Autentificare SMTP, POP before SMTP, APOP, sau cu datele de sistem
Autentificare individuală (LDAP, SMB, autentificare Kerberos)

Xerox® ConnectKey® pentru
SharePoint® (opțional)

Xerox® ConnectKey pentru SharePoint simplifică şi accelerează procesul de scanare, captare şi stocare a documentelor . Folosind echipamentul Xerox®, 
puteţi stoca documentele direct în directoare, exact aşa cum aţi proceda de la computer. De la echipament puteţi accesa directorul, denumi documentul şi 
adăuga informaţiile de indexare dorite înainte de scanarea propriu-zisă. Datorită modalităţilor flexibile de captare şi stocare în directoare SharePoint şi 
Windows, ConnectKey este soluţia potrivită pentru orice mediu de lucru în care documentele tipărite trebuie arhivate şi distribuite.

Fax (opţional) – fax cu una sau trei linii 

Compatibilitate Color, Color Automat, alb-negru 

Zona de scanare maximă 11 x 17, alimentare din dreptul laturii scurte

Trimiterea faxurilor iFax
Lan Fax
IP Fax
Redirecţionarea faxului către email
Redirecţionarea faxului către destinaţii FTP
Redirecţionarea faxului către destinaţii SMB
Redirecţionarea faxului către alt fax

Imprimarea faxurilor Imprimare de la dispozitivul de stocare USB
Media Print
Imprimare Unicode

Funcţiile faxului iFax
Lan Fax
IP Fax
Redirecţionarea faxului către email
Redirecţionarea faxului către destinaţii FTP
Redirecţionarea faxului către destinaţii SMB
Redirecţionarea faxului către alt fax

Managementul echipamentului

Xerox® CentreWare® Internet Services – pagini web integrate, disponibile cu echipamentul

Starea echipamentului Server web integrat în serverul de reţea:
• Starea/Conţinutul tăvilor
• Starea consumabilelor
• Alerte

Generarea lucrărilor Formate de fişier acceptate: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS
Selectarea opţiunilor (faţă-verso, color, colaţionare, orientare, capsare, perforare, pliere, destinaţie)
Opţiuni de livrare (imediat, set de probă, amânare şi securizare, salvarea lucrării sau reimprimare)

Administrarea echipamentului Permite setarea la distanţă a opţiunilor de configurare şi managementul echipamentului

Browsere Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Suport Instalarea driverelor de imprimare/scanare şi suport online disponibil prin pagina web

Limbi de afişare disponibile Engleza internaţională, franceza internaţională, italiană, germană, spaniola internaţională, olandeză, portugheza braziliană, suedeză, norvegiană, daneză, 
finlandeză, rusă, chineza simplificată, coreeană, japoneză

Servicii la distanţă

Xerox® MeterAssistant® Automatizează procesul de colectare şi transmitere a datelor înregistrate de contoare, respectiv contorizarea utilizării echipamentului Xerox®. Elimină 
nevoia de implicare activă a utilizatorului final şi asigură transmiterea la timp a datelor contorizate către Xerox.

Xerox® SuppliesAssistant® Comandă automat consumabile pentru echipamentele Xerox® în funcţie de utilizare, eliminând nevoia administrării manuale a stocului de consumabile.

Xerox® MaintenanceAssistant O modalitate rapidă (şi gratuită) de rezolvare a eventualelor probleme, de asistenţă şi automatizare a procesului de depanare/reparaţie. Datele de 
diagnosticare sunt trimise la Xerox, fapt ce permite rezolvarea mai rapidă a problemelor şi optimizarea timpului de funcţionare.
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Securitate

Imprimare securizată
IPsec
HTTPS (SSL)
Fax integrat
Blocarea porturilor
Suport IPv6
Medii IPv4 şi IPv6
Actualizarea funcţiilor de securitate ale sistemelor de operare
Suport 802.1X (standard IEEE)
Autentificare securizată
Autentificare la reţea
Xerox Secure Access Unified ID System®

Restricţionarea adreselor IP
Tavă audit lucrări
Criptarea datelor
Criptare AES 128-bit
Criptare AES 256-bit ‚
Suprascrierea imaginilor
Certificare Common Criteria (în curs de obţinere)

Xerox Secure Access Unified ID 
System® (opţional)

Xerox Secure Access Unified ID System asigură accesul la echipamentele multifuncţionale Xerox® pe baza codurilor PIN sau legitimaţiilor de elev / angajat 
existente, creând astfel un sistem de autentificare comod şi flexibil. Personalul, angajaţii sau elevii au astfel posibilitatea de a trimite documente către un 
server de imprimare centralizat, pentru ca apoi să se autentifice la orice echipament multifuncţional din reţea pe baza codului PIN sau legitimaţiei personale 
şi să le imprime în siguranţă. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.office.xerox.com/software-solutions.

 

Server de imprimare

Server color integrat Xerox® pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70

Procesor 993 MHz

Memorie (ESS) 2 GB RAM

Unitatea sistemului Unitate hard disk 80 GB

Afişaj Ecran tactil plat color 10.4 in. 

Sistem de operare VxWorks

Limbaje de imprimare PDF
Emulare XPS®, PCL® 6 
HP-GL2 (transmitere directă)
Opţiunea Adobe® PostScript® 3™
TIFF
JPEG

Sisteme de operare Windows® XP SP1 şi versiunile ulterioare (32 & 64 bit)
Server 2003 / 2008 (32 & 64 bit)
Vista (32 & 64 bit)
Windows 7 (32 & 64 bit)
Mac OS® 10.4 şi versiunile 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

 

Drivere de imprimare acceptate Windows 2003/XP 32 Bit
Windows 2003/XP 64 Bit
Windows Vista/Vista 32 Bit
Windows Vista/Vista 64 Bit
Windows 7 / 2008 32 Bit
Windows 7 / 2008 64 Bit
(certificare Microsoft)
Macintosh® OS 10.3.0 şi
UNIX N/A bidirecţional cu Xerox Custom
Xerox® Mobile Express Driver®

Driver de imprimare XPS
Xerox® Global Print Driver®
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Funcţii • Faţă-verso automat
• Drivere de imprimare bidirecţionale cu informaţii despre starea lucrărilor şi echipament
• Driver Macintosh personalizat (filigrane, crearea broşurilor, JBA, imprimare securizată, imprimare de probă, imprimare programată)
• Imprimare securizată
• Imprimare amânată
• Server web integrat pentru control/monitorizare/configurare la distanţă
• Luciu îmbunătăţit
• Set de probă
• Crearea broşurilor
• Selectarea copertelor
• Selectarea hârtiei în funcţie de caracteristici
• Imprimarea mai multor imagini pe pagină
• Filigrane
• Coli tip banner
• Redimensionare la formatul hârtiei
• Selectarea tăvii de ieşire
• Calibrarea imprimării
• Imprimare de la USB
Şi multe altele!

Modalităţi de conectare Interfaţa Ethernet (10 MBTX / sec, 100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.

Alte opțiuni pentru servere de imprimare

Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 cu tehnologia Fiery®

Procesor Procesor Intel® Pentium® G850, E200, 2.90 GHZ

Memorie (ESS) 2 GB

Unitatea sistemului 500 GB

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (emulare), Adobe Acrobat 9

Funcţii •  Productivitatea înseamnă procesare rapidă. Serverul Fiery asigură imprimarea corectă şi rapidă a documentelor Microsoft® Office® complexe şi/sau 
de mari dimensiuni, fişierelor PowerPoint® şi PDF color.

•  Simplificaţi şi acceleraţi fluxul de lucru. Automatizaţi transmiterea lucrărilor recurente şi folosiţi instrumentele Hot Folders şi Virtual Printers pentru a crea 
fluxuri de lucru productive şi eficiente.

•  Folosiţi setările pre-definite Fiery pentru transmiterea mai rapidă a lucrărilor. Datorită tehnologiei avansate a serverului Fiery, chiar şi utilizatorii începători 
pot imprima lucrări complexe folosind driverele pre-definite, special configurate pentru fiecare operaţiune în parte.

•  Imprimaţi întotdeauna materiale impecabile indiferent de aplicaţie, platformă sau format cu ajutorul instrumentelor de management color Fiery.
•  Măriţi impactul cu informaţii variabile. Personalizaţi materialele imprimate în funcţie de publicul ţintă cu texte, imagini şi elemente grafice variate folosind 

opţiunile standard de imprimare cu date variabile ale serverului color Fiery integrat.

Modalităţi de conectare Conectare directă (IP unic)

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.

Server de imprimare Xerox® FreeFlow® integrat pentru echipamentul Xerox® Color C60/C70

Procesor Procesor Intel® Dual Core Pentium G3420

Memorie (ESS) 8 GB

Unitatea sistemului 1 TB 7200 SATA sau echivalent

Limbaje de imprimare (PDL) Adobe® PostScript® nivelurile 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X; TIFF, PCL 5c, PCL 6XL, EPS, JPEG

Funcţii Simplu
• Platformă Windows 7 pentru o experienţă familiară
• Configurare integrată. Perfect pentru configurări rapide și ușoare
• Acceptă imprimarea directă a fişierelor Microsoft Office® originale (de ex. de la USB PowerPoint®)
Productiv 
• Toate avantajele fluxului de producţie Xerox – într-o soluţie de valoare
• Transmitere accelerată cu funcţia drag/drop de la tablete şi alte dispozitive similare
Performant 
• Performanţa tehnologiei de procesare Xerox® brevetată într-o soluţie de valoare
• Cel mai nou motor de imprimare Adobe PDF şi GC
• Imprimare cu date variabile / management color / fluxuri de producţie
Culori și tranziții ajustate pentru o acuratețe totală
Suport Duotone, Tri-tone și Quad-tone

Modalităţi de conectare Conectare directă (IP unic)

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 cu tehnologia Fiery®

Procesor Intel® Core i5-2400, 4 Core, PRO80-IV,
3.10 GHz

Memorie (ESS) 4 GB

Unitatea sistemului 1 TB
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Limbaje de imprimare (PDL) Adobe PostScript® nivelurile 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 şi 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, PDF original 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.7;
CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG
Formate originale Microsoft (DOC, XLS, PUB, PPT) activate prin Fiery Hot Folders
EFI™ FreeForm 1 şi FreeForm 2 VDP

Funcţii •  Tehnologia Fiery contribuie la creşterea profiturilor datorită documentelor cu impact puternic, imaginilor impecabile şi culorilor ce depăşesc aşteptările 
clienţilor. Vă permite, de asemenea, să atingeţi timpii de producţie doriţi şi să lucraţi mai mult prin automatizarea operaţiunilor manuale şi eliminarea 
blocajelor responsabile de încetinirea activităţii.

•  Alegând tehnologia Fiery puteţi realiza materiale promoţionale eficiente, având în vedere că dispuneţi de cea mai variată gamă de opţiuni, inclusiv 
identificarea automată a elementelor lucrării, precum textul, imaginile şi culorile Spot. În plus, această funcţie elimină nevoia de a reprograma lucrările, 
simplificând şi accelerând procesul. Este ideală pentru realizarea materialelor de marketing, comunicatelor şi ambalajelor personalizate şi aplicaţiilor foto. 

•  Fiery ColourWise asigură calitatea superioară a culorilor imprimate şi foloseşte componentele pachetului Fiery Graphic Arts, ediţia Premium, Fiery Spot-On 
şi suita Fiery Colour Profiler pentru a controla şi administra producţia de materiale color în cadrul fluxului de lucru.

•  Fiery Command WorkStation creşte producţia şi reduce erorile prin centralizarea managementului lucrărilor la nivelul unei interfeţe intuitive. Simplificaţi 
operaţiunile complexe de impoziţionare şi alcătuire a documentelor folosind interfaţa intuitivă a aplicaţiilor Fiery SeeQuence Impose şi Compose.

•  Tehnologia Fiery JDF face legătura între soluţiile EFI şi Fiery, ceea ce vă permite să un transfer mai rapid şi mai eficient al lucrărilor în sistem. Datorită 
motorului de imprimare Adobe PDF, serverele Fiery oferă şi un flux de lucru PDF integral, autentic, îmbunătăţind astfel constanţa şi flexibilitatea 
materialelor imprimate de la design la tipar.

•  Datorită serverelor Fiery şi Fiery Command Workstation, veţi profita de un nou nivel de integrare pentru îmbunătăţirea proceselor şi profiturilor, precum şi 
de acces permanent la Xerox® FreeFlow® pentru automatizarea fluxului de lucru.

Modalităţi de conectare Conectare directă (IP unic), Network Switch (două adrese IP)

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/C70EXPrintServer.

Consumabile Descriere Randament Cod

Articole concepute spre a fi înlocuite de client

Cartuşe de toner (în regim 
contorizat) 

Black 30,000 pag. 4 006R01521

Cyan 34,000 pag. 4 006R01524

Magenta 32,000 pag. 4 006R01523

Yellow 34,000 pag. 4 006R01522

Cartuşe de toner (vândute) Black 30,000 pag. 4 006R01659

Cyan 34,000 pag. 4 006R01660

Magenta 32,000 pag. 4 006R01661

Yellow 34,000 pag. 4 006R01662

Cilindru negru 1 Cartridge 190,000 pag. 4 013R00663

Cilindru color 1 Cartridge per Colour 85,000 pag. 4 013R00664

Unitate corotron de încărcare For Black Drum 190,000 pag. 4 013R00650

Cuptor 110V 
220V

200,000 pag. 4

200,000 pag. 4

008R13102
008R13065

Recipient de toner rezidual 1 cartuș 50,000 pag. 4 008R12990

Role de alimentare 1 unitate 300,000 pag. 4 008R13169

Cartuşe de capse Cartuşe de capse pentru dispozitivul de finisare BR şi capsator 
(1 cartuş per cutie)

5,000 fiecare cartuș 008R12964

Pentru dispozitivul de finisare BR cu funcţie de broşare 
(4 cartuşe per cutie)

5,000 fiecare cartuș 008R13177

Cartuş de capse şi recipient de reziduuri pentru dispozitivul de finisare standard 5,000 fiecare cartuș 008R13041

Rezerve de capse Pentru dispozitivul de finisare BR, dispozitivul de finisare BR cu funcţie de  
broşare şi capsator (3 rezerve per cutie)

5,000 fiecare umplere
(15,000 total)

008R12941

1 Capacitate de producţie maximă anticipată a fi atinsă într-o lună, dar nesusţinută în mod regulat.
2 Volum de lucru lunar regulat anticipat.
3  Capacităţile de alimentare au fost estimate folosind hârtie de 75 g/m2; acestea pot varia în cazul utilizării altor grosimi de hârtie.
4  Număr de pagini aproximativ. Randamentul declarat a fost estimat luând în considerare o lucrare de 5 pagini A4, 30% color şi 70% alb-negru. 

Randamentul poate varia în funcţie de dimensiunea hârtiei, acoperirea zonei imprimabile, lungimea sesiunii de imprimare, orientarea hârtiei şi tiparele de utilizare.
 

Pentru prezentarea video a produsului, vizitaţi www.xerox.ro. Creaţi şi configuraţi un echipament 
Xerox® Color C60/C70 la www.buildyourownxerox.com.
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