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Οικογένεια Xerox® ColorQube®  
Εξαιρετικό χρώμα, ουσιαστική εξοικονόμηση

Εξασφαλίστε τη δύναμη του χρώματος με χαμηλό κόστος 
για όλα τα έγγραφα του γραφείου.  
Με το Hybrid Colour Plan για τον έγχρωμο εκτυπωτής Xerox® 
ColorQube® 8880, τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή 
Xerox® ColorQube 8900 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό 
εκτυπωτή Xerox® ColorQube® 9303 μπορείτε να ελέγχετε 
το κόστος ανά σελίδα, για ουσιαστική εξοικονόμηση στο 
70% των έγχρωμων εκτυπώσεων που πραγματοποιείτε 
καθημερινά. Η μοναδική προσφορά της Xerox σας προσφέρει 
εξαιρετική αξία, ασυναγώνιστα χαμηλό κόστος κατοχής και 
πρωτοποριακή μέθοδο τιμολόγησης της χρήσης χρώματος. 

Το πρόγραμμα Hybrid Colour Plan - Χρέωση 3 επιπέδων ταξινομεί τις σελίδες με βάση την πραγματική 
ποσότητα χρώματος που χρησιμοποιήθηκε. Όταν χρησιμοποιείτε λιγότερο χρώμα, πληρώνετε λιγότερο. 
Δεν χρειάζεται να πληρώνετε πλέον υψηλές τιμές για χρώμα όταν τα έγγραφα έχουν χαμηλή κάλυψη 
χρώματος. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να εκτυπώνετε κάθε έγγραφο σε draft mode. Η 
εξοικονόμηση είναι ουσιαστική, χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα της εκτύπωσης.

Τα περισσότερα προγράμματα που βασίζονται στο κόστος ανά αντίγραφο σας χρεώνουν μια πάγια τιμή για 
ασπρόμαυρες σελίδες και μια πάγια τιμή για έγχρωμες σελίδες. Ίσως αυτό να είναι κατάλληλο για κάλυψη 
πλήρους χρώματος ή για ασπρόμαυρα έγγραφα μόνο, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι περισσότερες 
έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνονται στα γραφεία χρησιμοποιούν μόνο ελάχιστες ποσότητες χρώματος (βλ. 
τον πίνακα παρακάτω). 

Πώς λειτουργεί 
Η οικογένεια προϊόντων ColorQube δημιουργεί εικόνες εκτυπώνοντας μικροσκοπικές κουκκίδες (pixel) 
μαύρης και έγχρωμης μελάνης στη σελίδα. Το μηχάνημα μετράει αυτόματα πόσα pixel χρώματος 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία κάθε εκτυπωμένης σελίδας. Οι μεμονωμένες σελίδες ταξινομούνται 
σε τρεις διαφορετικές μετρήσεις στο μηχάνημα ανάλογα με τον αριθμό των έγχρωμων pixel σε κάθε 
σελίδα.

Χρώμα σε οικονομική τιμή  
Το Hybrid Colour Plan συνδυάζει την οικονομία αγοράς αναλωσίμων με την άνεση της χρέωσης βάσει 
μέτρησης της χρήσης.

Τυπική κατανομή χρώματος 
για έγγραφα γραφείου
Σύμφωνα με έρευνα της Xerox, η ανάλυση 
έγχρωμων εγγράφων μεγέθους A4 σε ένα 
τυπικό γραφείο είναι η εξής: 

30%
Χρηστικό χρώμα

30%
Εκφραστικό 
χρώμα

40% 
Καθημερινό  
χρώμα

Αυτή η κατανομή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την 
τοποθεσία του πελάτη και δεν περιλαμβάνει ασπρόμαυρες 
μόνο σελίδες.

Μαύρο + 
Χρηστικό 
χρώμα 

Καθημερινό  
χρώμα 

Εκφραστικό  
χρώμα

Hybrid Colour Plan - Χρέωση 3 επιπέδων
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Εκφραστικό χρώμα
στάνταρ τιμή έγχρωμης 

εκτύπωσης

Καθημερινό χρώμα
μειωμένη τιμή έγχρωμης 

εκτύπωσης

Μαύρο + Χρηστικό χρώμα
τιμή ασπρόμαυρης 

εκτύπωσης



Στην εικόνα εμφανίζεται επιπλέον βοηθητικός 
εξοπλισμός

Στην εικόνα εμφανίζεται επιπλέον βοηθητικός 
εξοπλισμός

Μάθετε πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε 
αναλύοντας τα έγχρωμα έγγραφά σας στη 
διεύθυνση 
http://www.xerox.com/docanalyzer

Μπορείτε επίσης να υπολογίζετε την 
εξοικονόμηση του κόστους στη διεύθυνση 
http://www.xerox.co.uk/office/ 
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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Hybrid Colour Plan - Χρέωση 3 επιπέδων

Τώρα μπορείτε να εκτυπώσετε 
χρώμα για λιγότερο!
Το Hybrid Colour Plan προσθέτει νέες επιλογές 
στα συνηθισμένα προγράμματα που βασίζονται 
στο κόστος ανά εκτύπωση, ώστε να πληρώνετε 
λιγότερο όταν χρησιμοποιείτε μικρότερες 
ποσότητες χρώματος. Πρόκειται για το Χρηστικό 
χρώμα και το Καθημερινό χρώμα!

Το πρόγραμμα Hybrid Colour Plan για τη σειρά 
ColorQube 8880, 8900 και 9303 αξιοποιεί 
το εντυπωσιακό χρώμα και προσφέρει ένα 
πρόγραμμα που ταξινομεί τα έγγραφα ανάλογα με 
την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου χρώματος, 
έτσι δεν χρειάζεται να πληρώνετε πλέον τιμές για 
πλήρες χρώμα σε έγγραφα που χρησιμοποιούν λίγο 
χρώμα!

Η σειρά ColorQube 8880, 8900 και 9303 μειώνει 
σημαντικά την τιμή των έγχρωμων εκτυπώσεων για 
το γραφείο σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον 
για το κόστος του χρώματος – εκτυπώστε έγχρωμα 
κάθε ημέρα!

Επιλέξτε το πρόγραμμα 
μέτρησης και αποκτήστε 
τον έλεγχο
Μαύρο + Χρηστικό χρώμα – Οι 
ασπρόμαυρες μόνο σελίδες και οι σελίδες 
με χαμηλή κάλυψη χρώματος χρεώνονται 
ως ασπρόμαυρη εκτύπωση. Τυπικά 
παραδείγματα είναι email, υπομνήματα 
και έγγραφα του Microsoft Word.

Καθημερινό χρώμα – Οι σελίδες με 
μέτρια κάλυψη χρώματος χρεώνονται για 
κλάσμα του κόστους για πλήρες χρώμα.  
Παραδείγματα είναι φυλλάδια και έγγραφα 
των Microsoft Excel και PowerPoint. 

Εκφραστικό χρώμα – Οι σελίδες 
με πολύ μεγάλη κάλυψη χρώματος 
χρεώνονται σε τιμή αγοράς για έγχρωμες 
εκτυπώσεις. Παραδείγματα είναι τυπικές 
φωτογραφίες, φυλλάδια, ενημερωτικά 
δελτία και λοιπό προωθητικό υλικό.
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