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Färgutskrifter till priset av svartvitt.
Hybridfärgmodellen för Xerox® ColorQube® 8880 Colour 
Printer, Xerox® ColorQube® 8900 Färgmultifunktionssystem 
och Xerox® ColorQube® 9303 Färgmultifunktionssystem 
ger dig kontrollen över kostnaden per sida, och hjälper dig 
att spara betydligt på 70% av färgutskrifterna som du gör 
varje dag. Detta är ett unikt erbjudande från Xerox.

Med hybridfärgmodellen med debitering enligt tre kategorier klassificeras sidorna utifrån 
mängden använd färg. Vid mindre färganvändning betalar du mindre; du betalar aldrig fullt 
färgpris för dokument med låg färgtäckning. Detta innebär inte att alla dokument måste skrivas 
ut i utkastläge. Besparingarna blir betydande utan att du behöver göra avkall på 
utskriftskvaliteten.

Med de flesta standardprismodeller baserade på sidkostnad debiteras en fast marknadstaxa för 
svartvitt – respektive färgsidor. Denna modell kan vara acceptabel när det gäller dokument i 
enbart färg respektive enbart svartvitt, men den beaktar inte att de flesta kontorsfärgsidor bara 
använder små eller moderata färgmängder (se diagrammet nedan). 

Hur det fungerar 
ColorQube-systemet skapar en bild genom att placera färgpigmentpunkter på papperet via 
skrivarens trumma. Skrivaren håller räkningen på antalet färgpunkter på varje enskild sida. Detta 
gör att en tresidig utskrift kan debiteras enligt en av tre debiteringskategorier. Användaren kan 
se den aktuella utskriftens debiteringskategori, utskriftskostnad och färgpunktsantal direkt från 
datorn.

Färg som alla har råd med

Med hybridfärgmodellen får du färg till lägsta pris samt enkel och förutsägbar debitering.

Färgfördelning för 
normala kontorsdokument
Enligt Xerox forskning fördelas 
färgdokument på ett normalt kontor 
enligt följande:

30 %
Funktionell färg

30 %
Effektfull 
färg

40 % 
Vardagsfärg

Denna fördelning kan variera beroende på kund, och 
inkluderar inte sidor helt utan färg.

Svart + 
funktionell 
färg

Vardagsfärg

Effektfull 
färg

Xerox® ColorQube®  
Enastående färg, reella besparingar
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Effektfull färg 
standardfärgtaxa

Vardagsfärg
reducerad färgtaxa

Svart + funktionell färg 
svartvitt-taxa



Systemet ovan inkluderar tillvalsutrustning

Systemet ovan inkluderar tillvalsutrustning
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Utskrift i färg till lägre kostnad!
Hybridfärgmodellen ger nya möjligheter med 
standardprismodeller baserade på sidkostnad –  
”funktionell färg” och ”vardagsfärg” – vilket 
innebär att du betalar mindre när du använder  
mindre färg!

Med hybridfärgmodellen för ColorQube 8880-, 
8900- och 9303-systemen drar du fördel av 
effektfull färg med en mätarbaserad prismodell 
som klassificerar dokumenten utifrån mängden 
använd färg. Du betalar aldrig fullt färgpris för 
dokument med låg färgtäckning!

Med ColorQube 8880-, 8900- och 9303-serien 
minskar kontorets kostnad för färgutskrifter 
dramatiskt. Nu kan du skriva ut i färg varje dag 
utan att behöva oroa dig för färgkostnaden!

Välj önskad mätarbaserad 
prismodell
Svart + funktionell färg – Sidor med 
enbart svartvitt och sidor med låg 
färgtäckning debiteras enligt svartvitt-
taxa. Exempel: e-brev, memon och 
vanliga Word-dokument.

Vardagsfärgsidor – med måttlig 
färgtäckning faktureras till en bråkdel 
av hela färgkostnaden. Exempel: 
flygblad och Microsoft Excel- och 
PowerPoint-dokument. 

Effektfull färg – Sidor med hög 
färgtäckning debiteras enligt 
gällande färgtaxa. Exempel: 
foton, broschyrer, nyhetsbrev och 
marknadsmaterial.

Ta reda på hur mycket du kan spara genom 
att analysera våra färgdokument på 
http://www.xerox.com/docanalyzer 
Du kan även beräkna dina 
kostnadsbesparingar på 
http://www.xerox.co.uk/office/ 
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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