
Xerox® 560/570 kleurenprinter
Productiviteit en uitstekende 
kleurkwaliteit voor alle 
toepassingen.

Xerox® 560/570 kleurenprinter
Brochure 
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Vanaf het eerste moment 
een flexibele en betaalbare 
oplossing.
Uw teams willen de flexibiliteit en productieve 
workflow van een multifunctionele machine. 
Uw grafische, creatieve en productieteams  
willen een nog betere kwaliteit en afwerking.  
De Xerox® 560/570 kleurenprinter biedt het 
beste van allebei.

Met de Xerox® 560/570 kleurenprinter kunt 
u printen, kopiëren, faxen (optioneel) en 
scannen – inclusief scannen en printen met 
de PC, USB of e-mail. Hij print zelfs vanaf 
vrijwel elke smartphone of tablet. Elk team 
wordt efficiënter met de Xerox® 560/570 
kleurenprinter.

Verwerf nieuwe opdrachten  
en voer hoogwaardig drukwerk 
intern uit.
•	Print tot 60/70 pagina's per minuut in kleur 

en tot 65/75 pagina's per minuut in zwart-
wit. En met de eenvoudige installatie en 
geautomatiseerde workflows bent u korte 
doorlooptijden stijlvol de baas.

•	Media-veelzijdigheid - zowel gecoat als 
ongecoat afdrukmateriaal tot 300 g/m².

•	Inline afwerkmogelijkheden bieden een 
professionele afwerking met hechten, 
perforeren, vouwen en trimmen voor 
presentaties, brochures en nieuwsbrieven.

•	Met een keuze aan printservers kunt 
u uw kleurenbeheer verbeteren en 
arbeidsintensieve processen stroomlijnen.

•	Met de flexibele mogelijkheden voor het 
printen van variabele data kunt u de nadruk 
leggen op gepersonaliseerde toepassingen 
voor direct mail.

Overtref verwachtingen.
De Xerox® 560/570 kleurenprinter is ontworpen 
om het beste uit digitaal printen te halen. 
Wat u ook moet creëren, een brochure voor 
een klant, een boeiend voorstel of presentatie, 
een opvallende poster, of zelfs raamstickers 
of polyester borden, het resultaat is altijd 
verbluffend mooi.

Productiviteit, schaalbaarheid en professionele 
afdrukkwaliteit in één.
De Xerox® 560/570 kleurenprinter biedt een grote veelzijdigheid aan toepassingen 
en professionele afdrukkwaliteit en is flexibel genoeg om met uw onderneming 
mee te groeien. Het is een alles-in-één oplossing die in staat is in elke omgeving de 
productiviteit te verhogen.

Xerox® 560/570 
kleurenprinter  
Feiten op een rij
• Snelheid: tot 60/70 ppm kleur  
 en 65/75 ppm zwart-wit

• Resolutie: 2400 x 2400 dpi

•  Toner: Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA)-toner met  
ultra-low melt-technologie

•  Mediagewichten (maximaal):  
tot 300 g/m² en tot 220 g/m² voor 
automatisch dubbelzijdig printen 
voor de meeste afdrukmaterialen

•  Mediaformaten: tot SRA3+ /  
330 x 488 mm
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Verhoog uw productiviteit met 
scannen en faxen*.
•	Echte multi-tasking Scan, print, kopieer, 

fax* en routeer bestanden – alles tegelijk. 
Bekijk scans en faxbeelden* eerst op het 
scherm en vermijd fouten.

•	Bespaar tijd en stappen. De Xerox® 560/570  
kleurenprinter biedt superieure scans en 
stelt u in staat de bestanden te verzenden 
waarheen u maar wilt. E-mail lijsten, opslaan 
op de machine, verzenden naar een PC, 
server, USB of fax*. Creëer in één eenvoudige 
stap een doorzoekbare PDF.

Breid uw mogelijkheden 
uit en verander de manier 
waarop uw organisatie 
werkzaamheden uitvoert met 
behulp van de kracht van Xerox® 
Workflowoplossingen.
•	Xerox® ConnectKey™ for SharePoint.  

Scan bestanden rechtstreeks naar 
Microsoft® SharePoint® en andere 
Windows® mappen. Bovendien gaat u 
verder dan het simpelweg bewaren van 
bestanden door documenten om te zetten 
naar opgeslagen gegevens en daarop de 
SharePoint-principes los te laten. Voor meer 
informatie ga naar  
www.xerox.com/connectkeysharepoint.

•	Xerox® Scan to PC Desktop®. Sla een brug 
tussen Microsoft® Office®  documenten, 
PDF's en papier. Met Scan to PC Desktop 
kunt u scan-menu's op uw Xerox® 560/570 
kleurenprinter rechtstreeks vanaf uw desktop 
aanpassen. Voor meer informatie ga naar  
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	Xerox® Mobile Print. Xerox heeft alle opties 
voor beveiligd, accuraat printen vanaf elk 
mobiel apparaat van Apple® iOS®, Android™ 
en BlackBerry®. Voor meer informatie ga  
naar www.xerox.com/mobileprint.

* Optioneel

Beveiligd en zeker.
•	Certificering van het volledige systeem 

conform Common Criteria (ISO 15408) op 
EAL3 (in aanvraag). Dit zorgt ervoor dat de 
Xerox® 560/570 kleurenprinter voldoet aan 
de strengste beveiligingseisen.

•	Beveiligd printen. Houd documenten privé 
door printopdrachten in de wachtrij te laten 
staan totdat de gebruiker het wachtwoord 
invoert. 

•	Met wachtwoord beveiligde PDF's. Deze 
functie vereist een wachtwoord om een 
gevoelige scan te openen en bekijken. 

•	Standaard 256-bit en FIPS 140-2 
versleuteling. De ultieme beveiliging voor 
uw gegevens – Image Overwrite. Wist 
afbeeldingen op de machine automatisch.

Controleer kosten en houd ze 
eenvoudig bij.
•	Xerox® Standard Accounting (XSA). Dit 

is standaardsoftware die lokaal op de 
machine aanwezig is. Het biedt u superieure 
accountingfuncties waarmee u het gebruik 
van machines kunt bijhouden, analyseren en 
beperken. Het laat u weten waar uw kosten 
vandaan komen zodat u ze onder controle 
kunt brengen.

•	Equitrac Office®. Biedt een veilige,  
handige, mobiele printworkflow en  
beheerst tegelijkertijd de kosten en 
vereenvoudigt de administratie  
(optioneel). Voor meer informatie ga  
naar www.xerox.com/equitracoffice.

•	Xerox Secure Access Unified ID System®. 
Integreert met uw bestaande pasjessysteem 
voor uw werknemers, zodat gebruikers 
toegang tot systeemfuncties kunnen krijgen 
via hun magnetische of contactloze ID-pas 
(optioneel). Voor meer informatie ga naar 
www.xerox.com/secureaccess.

Verander – en werk simpeler, slimmer.
Eenvoud leidt tot productiviteit. De Xerox® 560/570 kleurenprinter vereenvoudigt 
het proces van opslaan, bewerken en bewaren van documenten – alle tools die u 
nodig hebt om kwaliteitswerk efficiënter uit te voeren.
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Innovatie is standaard.
•	Levendige kleuren en ongelofelijke fijne 

details. Met onze 2400 x 2400 dpi resolutie 
zijn onze afbeeldingen rijk van kleur met 
gestoken tekst, zodat uw output altijd indruk 
maakt. 

•	Uitstekende afdrukkwaliteit. Onze Xerox® 
Emulsion Aggregation (EA) Low Melt-
tonertechnologie heeft zijn wortels in de 
chemie, waardoor de kleine, consistente 
deeltjes voor een geweldige kwaliteit 
zorgen met vloeiende overgangen en een 
offsetachtige afwerking.

•	Houd uw opdrachten in beweging. 
Alle printers hebben componenten die 
uiteindelijk versleten raken, maar met Xerox® 
Smart Kit® Customer Replaceable Units 
kunt u doorwerken zonder een monteur 
te moeten laten komen. U vervangt een 
onderdeel door simpelweg het nieuwe 
op zijn plaats te schuiven en houdt zo uw 
productie draaiende. Smart Kits omvatten 
drum rolls, fuser, charge corotron assembly 
en een afvalfles voor toner.

Het is uw imago. Geef uw 
creativiteit de vrije hand.*
•	Afstemmen van bedrijfskleuren en logo's 

De Xerox® 560/570 kleurenprinter biedt een 
licentie van PANTONE® voor afstemming van 
steunkleuren met het PANTONE MATCHING 
SYSTEM®, PANTONE GOE™ en 
PANTONE PLUS.

•	Echte Adobe® PostScript® 3™ certificering 
en de meest recente Adobe PDF Print 
Engine (APPE). Deze functies plus de hoge 
snelheden betekenen dat uw creativiteit nooit 
beperkt wordt.

Totale controle, net wanneer  
u daar de meeste behoefte  
aan hebt.
•	Geavanceerde registratietechnologie. 

Oefen strakkere controles (randen, correctie 
schuine verwerking) uit op uw cruciale 
projecten.

•	Instellingen aanpassen Met aangepaste 
papierinstellingen kunt u naar gelang 
behoefte unieke papierprofielen creëren, 
opslaan, en oproepen. 

Maak reclame voor uw imago en onderscheid u van 
de massa.
Benchmark afdrukkwaliteit die u verwacht. Werkelijk oogstrelende resultaten. 

Xerox® 560/570 kleurenprinter:  
0.6 punt font Xerox® MicroFont 
afgebeeld met een pin.

We hebben een toonaangevende 
printresolutie (2400 x 2400 dpi) en de 
unieke eigenschappen van Xerox® EA-
toner gecombineerd met ultra-low melt-
technologie. Met als gevolg verbluffend 
fijne details en een offsetachtige 
afwerking met levendige kleuren. 
Dit maakt ook buitengewoon goede 
prestaties mogelijk op nieuwe substraten 
zoals Xerox® NeverTear, digitaal bedrukte 
kunststoffen, polyesters en meer.

* Vereist een printserver (bijv. FreeFlow of EFI)
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7
Grote inlegmodule: ruimte voor 2.000 vel 
A4 met een breed scala aan gewichten. 

8
Oversized inlegmodule   
 voegt extra capaciteit toe met een of 
twee media-selectiepunten voor grote 
SRA3 / 330 x 488 mm en hoger tot 2.000 
of 4.000 vel capaciteit.

Invoeropties

7 8

1
Staffelopvangbak: 500 vel staffelen. 

2
Advanced Finisher: ideaal voor standaard 
binders, handleidingen, rapporten en 
presentaties. Met deze afwerkoptie kunt u 50 
vellen op meerdere posities van een nietje en 2 of 
4 gaten voorzien. 

3
Professional Finisher: de beste keuze voor 
ongecoat, handleidingen, etc.  Behalve de 
functies van de Advanced Finisher, bevat 
deze afwerkeenheid de mogelijkheid om 
gecoate brochures van maximaal 15 vel in de 
middenvouw van een rughechting te voorzien en 
de optie om katernen in tweeën te vouwen.

4
GBC® AdvancedPunch™1: maak zelf 
professioneel ingebonden documenten 
door afdrukken, perforeren en setvorming te 
combineren in één handige stap.

5
Light-Production Finishers2 – deze veelzijdige 
afwerkopties maken gecoate boekjes, brochures 
en gevouwen mailers mogelijk, evenals stapelen, 
nieten en perforeren. Verder bevatten ze een 
invoerlade voor tussenbladen. Kies tussen een 
Light Production Finisher, een Light Production 
Finisher met Booklet Maker of een Light 
Production Finisher met Booklet Maker en vouw 
eenheid.

6
Xerox® SquareFold® Trimmer Module1: voegt 
functies toe aan de Light Production Finisher 
met katernmodule, zoals vierkante vouw en 
schoonsnijden voor katernen.

Afwerkingsopties

1  Vereist Interface Module en Light Production Finisher
2 Interfacemodule vereist.

1 2 3 4 5 6

Afwerkingstoepassingen

Sorteren en sets 
maken

Nieten Perforeren

Boekje Vouwen Z-vouwen

Driemaal vouwen Z-vouwen van A3 Schoonsnijden

Square fold

Of uw project nu groot of klein is,  
we zullen aan uw behoeften voldoen.
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Xerox® External Servers
Krachtige, supersnelle servers met kleurenprogramma's en workflow-mogelijkheden,  
allemaal binnen handbereik. 

Printservers die bij elke workflow passen. 
Xerox biedt een keur aan printservers, dus u vindt er altijd één die bij u past.

Xerox® EX Print Server,  
Powered by Fiery®

Dankzij de Fiery technologie kunt u uw 
winst verhogen door het leveren van 
indrukwekkende documenten met levendige 
beelden en kleuren die de verwachtingen van 
uw klanten overtreffen. Voor meer informatie 
ga naar www.xerox.com/560ex-printserver.

Xerox® FreeFlow® Print Server
De Xerox® FreeFlow Print Server combineert 
een geavanceerde mengeling van 
ondernemings- en productie-workflows. Biedt 
robuust wachtrij management, Confident 
Colour technolgie en variabel afdrukken. Voor 
meer informatie ga naar  
www.xerox.com/560freeflow-printserver.

De Adobe PDF Print Engine (APPE) is de 
gouden standaard voor het verwerken van PDF-
bestanden. Hiermee maakt u PDF-bestanden 
die met minimale interventie razendsnel in 
uw afdrukomgeving kunnen worden verwerkt. 
Geen transparantieproblemen meer. Geen 
problemen meer om kleuren op elkaar 
afgestemd te krijgen. In plaats daarvan 
krijgt u te maken met kortere doorlooptijden, 
nauwkeuriger resultaten en meer klanten die 
bij u terugkomen. 

A A
Voor

Transparantverwerking

Na

Voor

Steunkleur in callouts

Na

PANTONE 158

Xerox® Integrated Servers
Vertrouw op superieure kleuren en 
workflows van hoge kwaliteit. 

De Xerox® geïntegreerde kleurenserver 
Standaard aanwezig op elke Xerox 560/570 en 
ideaal voor hoogwaardige kantoortoepassingen. 
U zult genieten van de ongeëvenaarde eenvoud 
en het profijt van een vertrouwd aanraakscherm. 
Voor meer informatie ga naar  
www.xerox.com/560integrated-colorserver.

De Xerox® EXi geïntegreerde Fiery® 
kleurenserver
Fantastische kleuren met workflow-programma´s 
waarmee u de volledig controle hebt. Voor meer 
informatie ga naar  
www.xerox.com/560exi-fierycolorserver.
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Maak veelbelovende nieuwe toepassingen –  
eenvoudig inline afgewerkt. 
De industrie wordt op zijn kop gezet door nieuwe toepassingen en nieuwe 
manieren om kleur, media en afwerking te gebruiken. De fantastische 
afdrukkwaliteit, een brede ondersteuning van verschillende media, flexibele 
afwerkmogelijkheden, het modulaire ontwerp en de serveropties van de Xerox® 
560/570 kleurenprinter, maken het tot het perfecte machine om nieuwe activiteiten 
te ontplooien door meer toepassingen in huis te doen. 

Productieprinten met bedrijfsworkflows voor een betaalbare prijs. 
Afdrukkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, ondersteuning voor verschillende media, invoer- en afwerkingsopties en workflowoplossingen van 
wereldklasse zijn binnen uw handbereik. Extra mogelijkheden voor kleurenprinten en minder kosten met de Xerox® 560/570 kleurenprinter.

• Brochures – maak eenvoudig professionele, 
kleurrijke brochures met inline vouwen en 
squarefold-schoonsnijden voor een betere 
productiviteit.

• Presentaties/nieuwsbrieven – inline 
nieten en perforeren zorgt ervoor dat 
het produceren van presentaties en 
nieuwsbrieven snel en eenvoudig verloopt.

• Handleidingen en rapporten – ingevoegde 
tabbladen zorgen ervoor dat rapporten en 
financiële verslagen netjes bewaard blijven, 
terwijl nieten en GBC AdvancedPunch 
perforeren .de pagina's op hun 
plaats houden.

• Posters – met het uitgebreide assortiment 
aan media kunt u oogstrelende posters 
maken op stevig gecoate media – tot SRA3+.

• Speciale media en fototoepassingen – 
onberispelijke kleuren en een professionele 
afdrukkwaliteit zorgen ervoor dat uw klanten 
naar u blijven komen voor de nieuwste 
fototoepassingen.

Speciale media voor speciale resultaten.

De Xerox® 560/570 kleurenprinter werd 
ontworpen met een brede ondersteuning van 
verschillende media in gedachten. 

Breng uw klanten in verrukking met geweldige 
voorstellen en onweerstaanbare brochures. 
Maak ook gebruik van de nieuwe en bijzondere 
mediamogelijkheden zodat u er echt uit 
kunt springen. 

Met de Xerox® 560/570 kunt u het groot 
aanpakken. Borden, identiteitsbewijzen, 
raamposters, etiketten, polyester kunststoffen en 
nog veel meer. 

Print vol vertrouwen op veel van de huidige 
speciale digitale substraten zoals Xerox® 
Premium NeverTear digitale kunststoffen en nog 
veel meer.

Met onze speciale polyester EA Low Melt-
toner smelt de output chemisch samen met 
het polyester. Dat zorgt voor een uitstekende 
afdrukkwaliteit op bijzondere substraten zoals 
o.a. polyester, en stelt u in staat een bredere 
keuze aan media te bieden. Premium NeverTear 
is water-, olie-, vet- en scheurbestendig.

Xerox® NeverTear raamposters

Monday - Mushroom Barley

TUESday - Split Pea

WEdnESday - Vegetable

ThUrSday - Navy Bean

Friday - Potato

SaTUrday - Cabbage

SUnday - Cream of Tomato

Monday - Mushroom Barley

TUESday - Split Pea

WEdnESday - Vegetable

ThUrSday - Navy Bean

Friday - Potato

SaTUrday - Cabbage

SUnday - Cream of Tomato

Club Sandwich w/Sliced Turkey & Bacon          $6 75

Hot Pastrami & Turkey Breast                    $7 00

Hot Pastrami & Hot Corned Beef                  $7 25

Baked Ham w/Swiss Cheese                      $6 50

Slivered Roast Beef w/Cheddar Cheese            $7 00

Hot Corned Beef, Turkey & Swiss Cheese          $7 50

Club Sandwich w/Sliced Turkey & Bacon          $6 75

Hot Pastrami & Turkey Breast                    $7 00

Hot Pastrami & Hot Corned Beef                  $7 25

Baked Ham w/Swiss Cheese                      $6 50

Slivered Roast Beef w/Cheddar Cheese            $7 00

Hot Corned Beef, Turkey & Swiss Cheese          $7 50

Nova Lox on a Bagel w/Tomato, Onion & Cream Cheese    $8 00
Potato Pancakes with Sour Cream or Applesauce          $6 25
Borscht w/Sour Cream                                      $4 75

Nova Lox on a Bagel w/Tomato, Onion & Cream Cheese    $8 00
Potato Pancakes with Sour Cream or Applesauce          $6 25
Borscht w/Sour Cream                                      $4 75

Your choose of Grilled Corned Beef, Brisket of Beef,  
Pastrami, Chicken or Turkey Breast with melted Swiss  
Cheese, Sauerkraut and a cup of Potato Salad

Your choose of Grilled Corned Beef, Brisket of Beef,  
Pastrami, Chicken or Turkey Breast with melted Swiss  
Cheese, Sauerkraut and a cup of Potato Salad

Served on rye bread with lettuce,  
tomato, thousand island dressing  
& a cup of cole slaw 

Served on rye bread with lettuce,  
tomato, thousand island dressing  
& a cup of cole slaw SoUpS oF ThE day SoUpS oF ThE dayCoMbinaTion SandWiChES CoMbinaTion SandWiChES

CUSToMEr FavoriTES! CUSToMEr FavoriTES!

1919 Main Street  •  Latke, NY 12345 1919 Main Street  •  Latke, NY 12345

e s t a b l i s h e d  1 9 8 9 e s t a b l i s h e d  1 9 8 9

oUr FaMoUS rEUbEnS!                     $8 50 oUr FaMoUS rEUbEnS!                     $8 50

Monday - Thursday  
6am - 11pm

Friday - saTurday  
6am - Midnight

sunday  
6:30am - 10pm

Monday - Thursday  
6am - 11pm

Friday - saTurday  
6am - Midnight

sunday  
6:30am - 10pm

sTorE hours sTorE hours

We’re always open at www.javasue.com We’re always open at www.javasue.com 

Cup $3.20  •  Bowl $4.50 Cup $3.20  •  Bowl $4.50

Printed on a Xerox 550/560 Printer - Matte NeverTear 2mil Polyester 3R14611 Available in Gloss, Matte, Low tack, Permanent adhesive formats

Hugh,
As a food and drink “connoisseur,” there’s 
only one place to be this weekend. Tasteful 

Pairings is the Windy City’s premier food and 
drink fest—a party for your palate! Sample 

Chicago’s most delectable dishes from down-
home comforts to upscale delights, all paired 
with the perfect cocktail. Your first Cupcake 

and root beer is on us. Just bring the attached 
coupon. We hope to see you as we savor the 

flavor of Chi-Town! 

S e p t e m b e r  1 6 ,  4 p m  –  1 0 p m   G r a n t  p a r k ,  C h i C a G o

For more information, go to
www.tastefulpairings.com

and

©2010 Electronics for Imaging®. All rights reserved. Printed on a Xerox® Color 550/560 Printer, powered by Fiery®. 
EFI®, the EFI logo and Fiery® are trademarks of Electronics for Imaging, Inc. in the United States and/or other countries.

XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
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Voor meer gedetailleerde specificaties, ga naar www.xerox.com/560-570-Specs.
Wilt u een productvideo bekijken, ga dan naar www.xerox.com. Bouw en configureer uw eigen 
Xerox® 560/570 kleurenprinter op www.buildyourownxerox.com. 

©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart 
Kit®, SquareFold® en Xerox Secure Access Unified ID System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere 
landen. EFI™, Splash, Fiery® en RPX-iii™ zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. Het uiterlijk, de constructie en/of technische 
gegevens van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geüpdatet 7/13  BR6714  X56BR-01DG

Resolutie
•	 Printen/kopiëren: 2400 x 2400 dpi; Scannen:  

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
•	 Lijnrasters: 600, 300, 200 en 150 clustered dot, 200 

geroteerd lijnraster1

•	 Controller Printpad: 600 x 600 x 8 dpi

Technologie
•	 Printen, faxen (optioneel), kopiëren, scannen, 

voorbeeld bekijken, e-mailen.
•	 Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens 

het printen.
•	 Geavanceerde registratietechnologie voor betere 

controle, ±1,2 mm beeld-naar-vel, voor en achter.
•	 Aangepaste papierinstellingen/afstemmingsprofielen
•	 Xerox® EA Low Melt-toner 
•	 Xerox® Smart Kit® vervangbare eenheden voor 

toners, drums, fuser, corotron, afvalfles, nietjes

Certificaten voor systemen voor de 
grafische sector 2

•	 Fogra-certificering, PANTONE Matching System®, 
PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print 
Engine1

Geïntegreerde scanner
•	 Capaciteit voor 250 vel
•	 50 ppm kleur/65 ppm z-w in kopieermodus; 50 ppm 

kleur/ 80 ppm z-w in netwerkscanmodus
•	 Originelen tot A3 in gewicht van 38 – 105 g/m²
•	 Dubbelzijdige automatische originelen doorvoer 

(DAOD)

Productiviteit / printsnelheden
•	 Duty Cycle3: 300.000
•	 AMPV4: 10.000 tot 50.000 pagina's per maand 
Xerox® 560/570 kleurenprinter kleur
•	 A4

 – 60/70 ppm (64-105 g/m²) ongecoat 
 – 43/50 ppm (106-176 g/m²) ongecoat,  

(106-150 g/m²) gecoat
 – 30/35 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(151-300 g/m²) gecoat
•	 A3

 – 30/35 ppm (64-105 g/m²) ongecoat
 – 21/25 ppm (106-176 g/m²) ongecoat,  

(106-150 g/m²) gecoat 
 – 14/17 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(151-300 g/m²) gecoat 
•	 SRA3

 – 27/30 ppm (64-105 g/m²) ongecoat 
 – 19/19 ppm (106-176 g/m²) ongecoat,  

(106-150 g/m²) gecoat 
 – 12/12 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(151-300 g/m²) gecoat 
Xerox® 560/570 kleurenprinter zwart-wit
•	 A4 

 – 65/75 ppm (64-176 g/m²) ongecoat 
 – 43/50 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

face-up (106-176 g/m²) gecoat 
 – 30/35 ppm (177-300 g/m²) gecoat 

•	 A3
 – 33/37 ppm (64-176 g/m²) ongecoat, face-up
 – 21/25 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(106-176 g/m²) gecoat 
 – 14/17 ppm (177-300 g/m²) gecoat 

•	 SRA3
 – 29/33 ppm (64-176 g/m²) ongecoat 
 – 19/19 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

face-up (106-176 g/m²) gecoat 
 – 12/12 ppm (177-300 g/m²) gecoat 

Papier
Flexibiliteit /gewicht
•	 Interne laden 64-220 g/m² ongecoat en gecoat

 – Lade 1: 500 vel SRA3, lade 2: 500 vel A3,  
lade 3: 870 vel A4, lade 4: 1.140 vel A4

•	 Handmatige invoer 250-vel tot 300 g/m² ongecoat  
en gecoat, tot 330 x 482 mm

•	 Optioneel 2.000 vel HCF & OHCF (1 of 2 lades)
Capaciteit en verwerking (A4)
•	 Std 3.260 vel / max 7.260 vel
•	 Dubbelzijdig printen:

 – Automatisch dubbelzijdig printen voor alle 
afdrukmaterialen tot 176 g/m² 

 – Automatisch dubbelzijdig printen voor de meeste 
afdrukmaterialen tot 220 g/m² (A4, A3)

 – Handmatig dubbelzijdig printen voor alle 
afdrukmaterialen uit de handmatige invoer en 
optionele oversized hogecapaciteitsladen tot  
300 g/m²

Invoer- en afwerkopties 
Hogecapaciteitslade (HCF).
•	 A4, 2.000 vel tot 220 g/m²
1 of 2 oversized hogecapaciteitsladen (OHCF).
•	 64-300 g/m² ongecoat, 106-300 g/m² gecoat 
•	 182 x 250 mm/B5 tot SRA3/330 x 488 mm
•	 Module voor één of twee laden: 2.000 vel/4.000 vel
•	 Ondersteuning voor enveloppe en kleine 

mediadoorvoer met 2 laden OHCF
Eenvoudige opvangbak/Opvangbak gestaffeld 

(OCT) 
•	 Voor gestaffelde uitleg tot 500 vel. 
Advanced Finisher 
•	 Toplade 500 vel, lade voor 3.000 vel stapelen 
•	 Tot 50 vel nieten/hechten op meerdere plaatsen,  

perforeren
Professional Finisher 
•	 Toplade 500 vel, lade voor 1.500 vel stapelen 
•	 Tot 50 vel nieten/hechten, perforeren 
•	 Tweemaal gevouwen of geniet boekjesmaker tot  

15 vel ongecoat, 7 vel van 106-176 g/m² gecoat,  
5 vel van 177-220 g/m² gecoat 

Interfacemodule
•	 Vereist voor Light Production Finishers. Biedt 

ingebouwde decurling voor gecoat /zware media.
Light Production Finisher
•	 Toplade 500 vel, lade voor 3.000 vel stapelen
•	 Perforeren en nieten/hechten op meerdere posities,  

quad/4 nieten
•	 Nieten/hechten tot 100 vel
•	 200 vel inlegbladen voor voorgedrukte en  

volledig aflopende bladen 
Light Production Finisher met Booklet Maker – bevat 
alle kenmerken van de Light Production 
Finisher plus:
•	 Tweemaal gevouwen of geniet boekje tot 25 vel (100 

opgemaakte pagina’s 75 g/m² media)
Light Production Finisher met Booklet Maker en 
Folder: – bevat alle kenmerken van de Light 
Production Finisher met Booklet Maker plus:
•	 Optionele vouwmodule voor A3 en A4 in drieën 

vouwen en Z-vouwen

GBC AdvancedPunch™5

•	 Perforatorconfiguraties beschikbaar in A4
•	 Inclusief verschillende stansblokken die door de klant 

kunnen worden vervangen 
Xerox® SquareFold® Trimmer-module5

•	 Squarefold tot 25 vel
•	 Trimmen tussen 2-20 mm, aan te passen in stappen 

van 0,1 mm
•	 Gewicht papier 64-300 g/m² gecoat and ongecoat 
Losse nieteenheid
•	 Nieten/hechten tot 50 vel van 90 g/m² 

Xerox® geïntegreerde kleurenserver 
(standaard)
Hardwarespecificaties (gelijk of beter)
•	 80 GB harde schijf, 2 GB RAM
•	 Flatpanel kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
•	 Ethernet-interface (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 

MBTX/s optioneel)
Ondersteunde clientomgevingen
•	 Windows® XP SP1 en hoger (32 & 64 bit), Server 

2003/2008 (32 & 64 bit), Vista (32 & 64 bit), 
Windows 7 (32 & 64 bit), Mac OS® 10.4 en hoger, 
Citrix, aangepaste driver voor Unix: AIX® 5 v5.3, HP-
UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 
1/5, Red Hat ES4, SUSE® 10/11

•	 Citrix, WHQL certificaat1

PDL's en gegevensformaten
•	 PDF, XPS®, PCL® 6-emulatie, HP-GL2 (directe 

verzending), optionele Adobe® PostScript® 3™,  
TIFF, JPEG

Scannen 
•	 Scannen naar e-mail, naar map, naar PC, naar 

mailbox (persoonlijk en openbaar), opties omvatten 
scannen naar USB, FTP, SMB, Desk, doorzoekbare 
PDF, PDF/A, XPS, miniatuurvoorbeeld

Beveiliging
•	 Standaard beveiligd printen, verificatie met LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, met wachtwoord beveiligde PDF, 
FIPS 140-2 versleuteling, met S/MIME gecodeerde 
e-mail, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, e-mail over SSL, 
Image Overwrite (direct, gepland, op aanvraag), 
versleuteling van harde schijf gegevens, auditlog, 
optioneel CAC, Secure Access Unified ID System®, 
IPv6 Ready, 256 bit versleuteling, certificering 
conform Common Criteria6

Overige opties
•	 USB, mediakaartlezer, Common Access Card-kit, 

Accounting-opties, geschikt voor Extensible Interface 
Platform (EIP), Foreign Device Interface, Mobile / 
Smartphone Print

Optionele printservers
Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® EXi geïntegreerde Fiery® kleurenserver
Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery® 

Elektrische eisen
•	 Printer: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
•	 Opties: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•	 Optionele invoer/afwerking:

 – Elke module heeft 100-240 V AC,  
50/60 Hz vermogen nodig

Printerafmetingen
•	 Hoogte 1.391,5 mm, breedte 1.574 mm,  

diepte 803 mm

1  Afhankelijk van de printserver geselecteerd
2  Vereist een (bijv. FreeFlow of EFI)
3  Duty cycle – maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige 

maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.
4  Gemiddeld maandelijks printvolume - verwachte reguliere 

maandelijkse printdoorvoer
5  Vereist Interface Module en Light Production Finisher
6  In aanvraag
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