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Utnytt effekten av rimelige farger  
i alle dine kontordokumenter. 
Med den Hybride Fargeplanen for Xerox® ColorQube® 
8880 Fargeskriver, Xerox® ColorQube® 8900 
Fargemultifunksjonsskriver og Xerox® ColorQube® 9303 
Fargemultifunksjonsskriver får du kontroll over 
kostnader per side, og den hjelper deg å realisere 
betydelige besparelser på 70% av fargeutskriftene du 
har hver dag. Du får eksepsjonell verdi, en total 
eierkostnad som er vanskelig å slå, og banebrytende 
fargeprising – et helt unikt Xerox tilbud. 

Den hybride fargeplanen – Fakturering i 3 nivåer klassifiserer sider basert på virkelig mengde 
farge som er benyttet. Når du bruker mindre farger, betaler du mindre – ikke mer betaling av 
kostbare fargepriser for dokumenter med liten fargedekning. Men dette betyr ikke at du må 
skrive ut hvert dokument i kladdemodus. Du får virkelige besparelser uten at det går på 
bekostning av utskriftskvalitet.

Med de fleste standard planer for kostnad per kopi betaler du en fast markedspris for sort/
hvitt-sider og en fast markedspris for fargesider. Dette kan være bra for fullfargedekning eller 
dokumenter med kun sort, men det tar ikke hensyn til at majoriteten av fargesider på kontoret 
kun har lave til moderate mengder av farge på sidene (se oversikt til høyre). 

Slik virker det 
Produktene i ColorQube familien skaper bilder ved å skrive små punkter (kalt piksler) med sort og 
farge på siden. Maskinen teller automatisk hvor mange fargepiksler som blir brukt for å 
produsere hver side som blir skrevet ut. Individuelle sider blir registrert på tre separate telleverk i 
maskinen, basert på hvor mange fargepiksler det er på den enkelte siden.

Farger som du enkelt har råd til
Den hybride fargeplanen kombinerer det prisgunstige ved kjøp av forbruksmateriell  
med det bekvemmelige med fakturering etter telleverk.

Distribusjon av typiske 
kontordokumenter  
med farger
I følge Xerox forskning, er nedbryting 
av fargedokumenter i et typisk 
kontormiljø:

30%
nyttige farger

30%
Uttrykksfulle 
farger

40%  
Daglige 
farger

Denne distribusjonen kan variere etter kundeplassering og 
omfatter ikke bare sorte sider.
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Xerox® ColorQube® familien  
Fantastiske farger, virkelige besparelser

Hybrid Fargeplan – 3 nivåers fakturering
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Uttrykksfulle farger 
standard fargepris

Daglige farger 
redusert fargepris

Sort + nyttige farger 
sort/hvitt pris



Bildet som er vist inkluderer flere tillegg

Bildet som er vist inkluderer flere tillegg

Hybrid Fargeplan – 3 nivåers fakturering

Nå kan du skrive ut farger 
rimeligere! 
Den Hybrid fargeplanen legger nye muligheter 
til kopiplaner med standard kostnad per kopi –  
Nyttige farger og Daglige farger – slik at du kan 
betale mindre for bruk av mindre mengder  
av farger!

ColorQube 8880, 8900 og 9303 seriens Hybride 
fargeplan hjelper deg å utnytte fordelen med 
høypåvirkelige farger ved å tilby en telleverksplan 
som klassifiserer dokumenter basert på virkelig 
mengde farger som er brukt – betal aldri mer 
fullfargepriser for dokumenter med lite farger!

ColorQube 8880, 8900 og 9303 serien 
reduserer prisen på fargeutskrifter for kontoret 
ditt dramatisk. Ingen flere bekymringer om 
kostnader med farger – skriv ut farger hver dag!

Med et valg av målte 
fargeplaner får du 
kontrollen
Sort + nyttige farger – Sort/hvitt 
sider og sider med lav fargedekning 
faktureres til kun sort/hvitt pris. Typiske 
eksempler er e-post, memoer og 
Microsoft Word dokumenter.

Daglige farger – Sider med moderat 
fargedekning blir fakturert til en brøkdel 
av full fargekostnad. Typiske eksempler 
er enkle DM’er og Microsoft Excel  
og PowerPoint dokumenter. 

Uttrykksfulle farger – Sider 
med høy fargedekning faktureres 
til gjeldende markedspris for 
farger. Typiske eksempler er 
fotografier, brosjyrer, nyhetsbrev og 
markedsmateriell.

Finn ut hvor mye du kan spare ved å 
analysere dine fargedokumenter på 
http://www.xerox.com/docanalyzer

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