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Beneficie do poder da cor a baixo custo em todos os 
documentos do seu escritório.
Plano de Cores Híbrido para Impressora a Cores Xerox® 
ColorQube® 8880, Impressora multifuncional a cores Xerox® 
ColorQube ® 8900 e Impressora multifuncional a cores 
Xerox® ColorQube® 9303 permite-lhe controlar os custos por 
página, ajudando-o a conseguir economias significativas de 
70% nas impressões a cores que faz diariamente. 
Beneficiará de um excepcional valor, de um incomparável 
custo total de exploração, e de um inovador sistema de 
preços na impressão a cores – uma oferta exclusiva Xerox. 

O Plano Híbrido de Cores – 3 Níveis de Faturação classifica as páginas com base na real 
quantidade de cor utilizada. Quando utilizar menos cor, pagará menos – já não precisa de pagar 
elevados preços por documentos com reduzida cobertura de cor. Porém, tal não significa que 
tenha de imprimir todos os documentos no modo de rascunho. Conseguirá poupanças efectivas 
sem sacrificar a qualidade da impressão.

A maioria dos planos de custo por cópia standard cobram uma taxa fixa por páginas a preto e 
branco e uma taxa de fixa pelas páginas a cores. Estes planos podem ser bons para documentos 
com cobertura de cores completa ou apenas a preto e branco, mas não levam em conta que a 
maioria das páginas a cores criadas no escritório têm apenas quantidades reduzidas a 
moderads de cores na página (veja a tabela abaixo). 

Como funciona 
A família de produtos ColorQube gera as imagens imprimindo na página pequenos pontos 
(chamados pixels) pretos e de cor. A máquina contabiliza automaticamente a quantidade de 
pixels de cor que são utilizados em cada página impressa. As páginas individuais são contadas 
em três medidores separados no equipamento com base na quantidade de pixels a cores que 
existem numa página em particular.

Cor à medida de qualquer orçamento
O Plano Híbrido de Cores combina o preço acessível dos consumíveis com a comodidade da 
contabilização de custos.

Plano Híbrido de Cores – 3 Níveis de Faturação
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Cor Expressiva 
taxa de cor standard

Cor Quotidiana
taxa de cor reduzida

Preto + Cor Útil 
taxa do preto e branco

Distribuição de cor  
em documentos típicos 
do escritório
De acordo com as pesquisas da 
Xerox, a divisão de documentos a 
cores num ambiente típico de 
escritório é a seguinte:

30%
Cor Útil

30%
Cor  
Expressiva

40%  
Cor  
Quotidiana

Esta distribuição pode variar mediante a localização do 
cliente e não inclui páginas apenas a preto e branco.

Preto + Cor 
Útil

Cor  
Quotidiana

Cor  
Expressiva

Família Xerox® ColorQube®  
Cor Fantástica, verdadeiras economias



A imagem abaixo inclui as opções adicionais

A imagem abaixo inclui as opções adicionais

Plano Híbrido de Cores – 3 Níveis de Faturação

Agora pode imprimir a cores 
gastando menos!
O Plano Híbrido de Cores adiciona novas opções 
a planos de custo por cópia standard – Cor Útil 
e Cor Quotidiana – pelo que pagará menos 
quando utilizar menor quantidade de cor!

O Plano Híbrido de Cores da ColorQube 8880, 
8900 e 9303 Series ajuda-o a tirar partido da 
cor de elevado impacto oferecendo-lhe um 
plano controlado que classifica os documentos 
com base na quantidade real de cor utilizado. 
Deixará de pagar o preço por cor integral 
quando imprime documentos com pouca cor! 

As ColorQube 8880, 8900 e 9303 Series 
reduzem drasticamente o preço das impressões 
a cores no seu escritório. Não precisa de se 
preocupar mais com o custo da cor – imprima 
cores todos os dias!

Escolher entre vários 
planos permite-lhe um 
maior controlo
Preto + Cor Útil – As páginas só 
a preto e as páginas com reduzida 
cobertura de cor são facturadas 
à taxa das páginas só a preto. 
Exemplos incluem e-mails normais, 
memorandos e documentos do 
Microsoft Word.

Cor Quotidiana – as páginas com 
cobertura moderada de cor são 
faturadas a uma fração do custo da 
cor integral. Exemplos incluem folhetos 
típicos e documentos em Microsoft 
Excel e em PowerPoint. 

Cor Expressiva – As páginas 
com elevada cobertura de cor são 
facturadas à taxa de mercado 
actual para a cor. Exemplos incluem 
fotografias típicas, brochuras, 
newsletters e materiais de marketing

Descubra quanto pode economizar 
analisando os seus documentos a cores 
em 
http://www.xerox.com/docanalyzer

Pode também calcular quando economiza 
em http://www.xerox.co.uk/office/ 
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
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