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Få styrken ved billige farver på alle dine 
kontordokumenter.
Hybrid Colour Plan til Xerox® ColorQube® 8880 Colour 
Printer, Xerox® ColorQube® 8900 Colour Multifunction 
Printer og Xerox® ColorQube® 9303 Colour 
Multifunction Printer giver dig kontrollen over 
sideprisen, hvilket hjælper dig til at opnå betragtelige 
besparelser på 70 % af de farveudskrifter, du laver hver 
dag. Du får enestående værdi, total ejeromkostning der 
er svær at slå, og epokegørende prisfastsættelse – et 
unikt tilbud fra Xerox. 
Hybrid Colour Plan – 3-delt fakturering inddeler siderne baseret på, hvor meget farve der er 
anvendt. Når du bruger mindre farve, betaler du mindre – nu er det slut med at betale dyre 
farvepriser til dokumenter med lav farvedækning. Dette betyder ikke, at du er nødt til at udskrive 
alle dokumenter i kladdetilstand. Du får reelle besparelser uden at gå på kompromis med 
udskriftskvaliteten

De fleste standardpriser pr. kopi opkræver en fast pris for sort / hvide sider og en fast pris for 
farvesider. Det kan være godt for fuldfarvedækning eller dokumenter, der kun er sorte, men det 
tager ikke hensyn til, at størstedelen af kontorets farvesider kun har lave til moderate mængder 
af farve på siden (se nedenstående diagram).

Sådan virker det 
ColorQube-produkterne opretter billederne ved at udskrive meget små punkter (kaldes pixel)  
i sort/hvid og farve på siden. Maskinen tæller automatisk, hvor mange farvepixel der bruges til at 
producere hver udskreven side. Individuelle sider optælles på tre separate målere i maskinen 
baseret på, hvor mange farvepixel der er på den pågældende side.

Farve til en overkommelig pris
Hybrid Colour-planen kombinerer de overkommelige priser til forbrugsstoffer med 
bekvemmeligheden ved at have aflæst fakturering.

Typisk kontordokument i 
farve
Ifølge Xerox’ undersøgelser kan 
farvedokumenter på et almindeligt 
kontor opdeles i:

30%
nyttig farve

30%
Udtryks-
fuld farve

40% 
Farve hver 
dag

Denne fordeling kan variere efter kundernes placering og 
omfatter ikke kun sort sider.

Sort +  
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farve

Farve hver 
dag

Udtryksfuld 
farve

Xerox® ColorQube®-familien 
Suveræn farve, ægte besparelser

Hybrid Colour-plan – 3-delt fakturering
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Hybrid Colour-plan – 3-delt fakturering

Billedet er vist med tilbehør

Billedet er vist med tilbehør

Nu kan du udskrive i farver for 
mindre penge!
Hybrid Colour-planen tilføjer nye muligheder 
for at standardpris pr. kopi – Nyttig farve og 
Farve hver dag – så du betaler mindre for at 
bruge små mængder af farve!

ColorQube 8880-, 8900- og 9303-seriens 
Hybrid Colour Plan hjælper dig med at udnytte 
de store fordele ved farver, da der tilbydes 
en afmålt plan, der klassificerer dokumenter 
baseret på den faktiske anvendte mængde 
af farve – slut med at betale for fuld farve til 
farvedokumenter med kun lidt farve!

ColorQube 8880-, 8900- og 9303-serien 
reducerer markant prisen på kontorets 
farveudskrifter. Slut med at bekymre sig om 
farveomkostningerne – udskriv farve hver dag!

Valg af afmålte planer 
overlader ansvaret til dig
Sort + Nyttig farve – Kun sorte 
sider og sider med lav farvedækning 
faktureres til ”kun sort”-pris. F.eks. 
e-mails, notater og Microsoft 
Word-dokumenter.

Farve hver dag – Sider med moderat 
farvedækning koster en brækdel af sider 
med fuld farve. F.eks. flyers og Microsoft 
Excel- og PowerPoint-dokumenter. 

Udtryksfuld farve – Sider med 
høj farvedækning faktureres til den 
aktuelle markedspris for farve. F.eks. 
fotos, brochurer, nyhedsbreve  
og marketingmateriale.

Find ud af, hvor meget du kunne spare, 
ved at analysere dine farvedokumenter 
på 
http://www.xerox.com/docanalyzer

Du kan også beregne dine besparelser på 
http://www.xerox.co.uk/office/ 
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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