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Nyt voitte tulostaa kaikki toimistonne asiakirjat 
edullisesti tehokkaissa väreissä.
Xerox® ColorQube® 8880 -väritulostimen, Xerox® ColorQube® 
8900-värimonitoimitulostimen ja Xerox® ColorQube® 9303 
-värimonitoimitulostimen hybridivärisuunnitelman avulla 
hallitsette sivukohtaisia tulostuskustannuksia ja säästätte jopa 
uskomattomat 70% päivittäisistä väritulostuskustannuksistanne. 
Hyödytte poikkeuksellisen edullisesta hintalaatu-suhteesta, 
omaa luokkaansa olevista kokonaiskustannuksista sekä uudesta 
ja edullisesta värihinnoittelusta – tämän tarjouksen teille 
antaa vain Xerox.

Hybridi-värisuunnitelma – kolmitasoinen laskutus luokittelee sivut niissä käytetyn värin todellisen 
määrän mukaan. Kun käytätte vähemmän väriä maksatte myös vähemmän – ette enää maksa 
kalliita värihintoja vähän väriä sisältävistä asiakirjoista. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että 
joutuisitte tulostamaan kaikki asiakirjanne vedoslaatuisina. Hyödytte todellisista säästöistä 
tulostuslaadusta tinkimättä.

Useimmissa sivukohtaisissa maksusuunnitelmissa määritetään kiinteä sivuhinta mustavalko- ja 
väritulosteille. Tämä hinnoittelutapa toi- mii hyvin kokoväritulosteiden ja pelkästään mustavalkoisten 
tulosteiden kohdalla, mutta siinä ei huomioida sitä tosiseikkaa, että suurin osa toimistoissa 
tulostettavista värisivuista sisältää vain vähän tai kohtuullisesti väriä (katso taulukko alla). 

Miten se toimii 
ColorQube-perheen laitteet luovat kuvia tulostamalla sivulle pienenpieniä mustia ja värillisiä 
pisteitä (joista käytetään nimitystä pikseli). Laite laskee automaattisesti kuinka monta väripikseliä 
jokaiseen tulostettuun sivuun on käytetty. Sivumääriä seurataan kolmella eri mittarilla sen 
perusteella, kuinka monta väripikseliä kullakin sivulla on.

Kukkarolle ystävällinen väritulostus
Hybridi-värisuunnitelmassa yhdistyvät kulutustarvikkeiden edulliset ostohinnat ja mitatun 
laskutuksen helppous.

Tyyppillinen 
toimistoasiakirjan 
värijakauma
Xeroxin tutkimuksen mukaan 
väriasiakirjojen jakauma tyypillisessä 
toimistoympäristössä on 
seuraavanlainen:

30 %
hyötyväri

30 %
tehoväri 40 %  

päivittäisväri

Jakauma voi vaihdella asiakaskohtaisesti eikä sisällä 
ainoastaan mustalla tulostettuja sivuja.
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Xerox® ColorQube® -sarja 
Upeat värit ja todellista säästöä
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Kuvan kokoonpano sisältää lisälaitteita

Kuvan kokoonpano sisältää lisälaitteita
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Nyt väritulostus on entistä 
edullisempaa!
Hybridi-värisuunnitelma tarjoaa perinteisen 
sivukohtaisen maksusuunnitelman sijasta uusia 
vaihtoehtoja – hyötyväri ja päivittäisväri – joten 
maksatte vähemmän pienempien värimäärien 
käytöstä!

ColorQube 8880, 8900 ja 9303 -sarjan 
hybridivärisuunnitelma mahdollistaa sen, että 
voitte tulostaa huomiota herättävissä väreissä 
mittausperusteista maksusuunnitelmaa 
käyttäen, joka luokittelee asiakirjat käytetyn 
värin todellisen määrän mukaan. Enää ette 
joudu maksamaan täysvärihintaa vähän väriä 
sisältävistä asiakirjoista!

ColorQube 8880, 8900 ja 9303 -sarjan laitteet 
vähentävät dramaattisesti toimistonne 
väritulostuskustannuksia. Väritulostuksen 
hintoja ei enää tarvitse miettiä – voitte 
tulostaa väreissä joka päivä!

Mittausperusteinen 
maksusuunnitelma siirtää 
pallon teille
Musta + hyötyväri – mustaa ja 
vain vähän väriä sisältävistä sivuista 
veloitetaan vain mustavalkokustannus. 
Tällaisia tulosteita ovat esimerkiksi 
sähköpostiviestit, muistiot ja Microsoft 
Word -asiakirjat.

Päivittäisväri – kohtuullisesti väriä 
sisältävistä sivuista veloitetaan 
murto-osa neliväritulostuksen hinnasta. 
Tällaisia tulosteita ovat esimerkiksi 
lehtiset sekä Microsoft Excel – ja 
PowerPoint-asiakirjat.. 

Tehoväri – paljon väriä sisältävistä 
sivuista veloitetaan kulloinkin 
voimassa oleva väritulostemaksu. 
Tällaisia tulosteita ovat esimerkiksi 
valokuvat, esitteet, uutiskirjeet ja 
markkinointimateriaalit.
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Selvitä, kuinka paljon voit säästää, 
analysoimalla väriasiakirjasi verkko-
osoitteessa 
http://www.xerox.com/docanalyzer

Voit myös laskea kustannussäästösi verkko-
osoitteessa 
http://www.xerox.co.uk/office/ 
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.

http://www.xerox.co.uk/office/color-printing-cost/calculator/engb.html
http://www.xerox.co.uk/office/color-printing-cost/calculator/engb.html
http://www.xerox.co.uk/office/color-printing-cost/calculator/engb.html

