
Xerox® Colour 560/570 Printer
Brosjyre 

Xerox® Colour 560/570 Printer
Produktivitet pluss fremragende 
farger for alle miljøer.
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En fleksibel og rimelig løsning 
fra starten.
Teamene dine ønsker fleksibiliteten 
og den produktive arbeidsflyten i en 
multifunksjonsenhet. Dine grafiske-, kreative- 
og produksjonsteam ønsker et høyere nivå 
på kvalitet og etterbehandling. Xerox® Colour 
560/570 Printer tilbyr det beste på alle 
områder.

Xerox® Colour 560/570 tillater deg å skrive ut, 
kopiere, fakse (tillegg) og skanne - inkludert 
skann og print med PC, USB eller e-post. Den 
kan til og med skrive ut fra nesten hvilken 
som helst smarttelefon eller nettbrett Dette 
er hvordan Xerox® Colour 560/570 øker 
effektiviteten i alle team.

Hent inn nye 
forretningsmuligheter  
og behold høyverdi fargeutskrift 
i egen bedrift.
•	Skriv ut opp til 60/70 sider per minutt i 

farger og opp til 65/75 sider per minutt 
i sort/hvitt. Og med enkle oppsett og 
automatisert arbeidsflyt, håndterer du raske 
omstillinger på en elegant måte.

•	Media fleksibilitet – både bestrøket og 
ubestrøket papir opp til 300 gsm.

•	Inline etterbehandling tilbyr et profesjonelt 
utseende med stifting, hulling, falsing og 
trimming av presentasjoner, brosjyrer og 
rapporter.

•	Et utvalg av printservere betyr at du kan 
effektivisere fargestyring og strømlinjeforme 
arbeidsintensive prosesser.

•	Muligheter for variable data betyr at du 
kan utnytte fordelene med personrettede 
applikasjoner for DM'er.

Overgå forventninger.
Xerox® Colour 560/570 Printer er konstruert for 
å få frem det beste innenfor digital trykking. 
Enten du trenger å lage en kundebrosjyre, 
et forslag eller en presentasjon som vekker 
oppmerksomhet, en iøynefallende plakat, 
eller til og med klistremerker for vinduer eller 
polyestermerker, får du flotte resultater  
hver gang.

Produktivitet, skalerbarhet og profesjonell 
bildekvalitet, alt-i-ett.
Xerox® Colour 560/570 Printer gir brukervennlige applikasjoner og profesjonell 
bildekvalitet, og er fleksibel nok til å vokse med bedriften din. Det er en alt-i-ett-
løsning som kan øke produktiviteten i alle miljøer.

Xerox® Colour 560/570 
Printer Korte fakta
•  Hastighet: Opp til 60/70 spm i 

farger og 65/75 spm i sort/hvitt

• Oppløsning: 2400 x 2400 ppt

•  Toner: Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA) Toner med  
ultralav smelte teknologi

•  Media vekter (maksimum):  
Opp til 300 gsm og opp til  
220 gsm for auto tosidig for de 
fleste typer

•  Media størrelser: Opp til SRA3+ /  
330 x 488 mm
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 Høyere produktivitet med 
skanning og faksing*.
•	Ekte fleroppgavekjøring. Skann, skriv ut, 

kopier, faks* og videresend filer – alt på en 
gang. Forhåndsvis skann- og faksbilder* på 
skjermen og unngå feil.

•	Spar tid og sted. Xerox® Colour 560/570 
tilbyr førsteklasses skanning og  
og tillater deg å sende filene hvor som helst. 
E-post lister, lagre på stedet, send til en PC, 
server, USB eller fax*. Opprett en søkbar PDF 
i ett enkelt steg.

Utvid mulighetene dine og 
forandre måten du får gjort 
arbeidet på med kraften i Xerox® 
løsninger for arbeidsflyt.
•	Xerox® ConnectKey™ for SharePoint.  

Skann filer direkte til Microsoft® SharePoint® 
og andre Windows® foldere. I tillegg vil du 
gå utover grunnleggende fil-lagring ved å 
konvertere dokumenter til intelligente data 
og bruke SharePoint regler på dataene dine. 
Lær mer på  
www.xerox.com/connectkeysharepoint.

•	Xerox® Scan to PC Desktop®. Bygg en 
bro over gapet mellom Microsoft® Office® 
dokumenter, PDF'er og papir. Med Scan til 
PC Desktop kan du tilpasse skannemenyer  
på din Xerox® Colour 560/570 direkte  
fra PCen din. Lær mer på  
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	Xerox® Mobile Print. Xerox har alle 
mulighetene for å kjøre sikker, nøyaktig 
utskrift fra alle Apple® iOS®, Android™ og 
BlackBerry® mobile enheter. Lær mer på 
www.xerox.com/mobileprint.

* Tillegg

Sikkert og trygt.
•	Full system Common Criteria (ISO 15408) 

sertifisering til EAL3 (avventer). Dette sikrer 
at Xerox® Colour 560/570 Printer oppfyller 
de strengeste sikkerhetsstandarder.

•	Sikker utskrift. Holder dokumenter private 
ved å holde igjen utskriftsjobber i køen til 
brukeren taster inn passordet. 

•	Passordbeskyttede PDF’er. Disse 
funksjonene krever et passord for å åpne og 
se på en sensitiv innskanning. 

•	Standard 256-bit og FIPS 140-2 
kryptering. Gullstandarden når det gjelder 
å holde dine data sikre – Image Overwrite. 
Automatisk sletting av bilder på enheten.

Kontroller og spor kostnader 
enkelt.
•	Xerox® Standard Accounting (XSA).  

Denne programvaren er en standardfunksjon 
som ligger lokalt på enheten. Det gir 
overlegne regnskapsmessige funksjoner 
slik at du kan spore, analysere og begrense 
bruk av enheten. Den lar deg vite hvor 
kostnadene kommer fra, slik at du kan ta 
kontroll over dem.

•	Equitrac Office®. Sørger for en sikker, 
brukervennlig, mobil utskriftsarbeidsflyt, 
og kontrollerer kostnader og forenkler 
administrasjon (tillegg). Lær mer på  
www.xerox.com/equitracoffice.

•	Xerox Secure Access Unified ID System®. 
Integreres med din eksisterende  
ID-kort løsning for medarbeidere, som 
tillater brukere å låse opp tilgang til 
systemfunksjoner via kort-visning eller 
-trekking (tillegg). Lær mer på  
www.xerox.com/secureaccess.

Forandre – og arbeid enklere og smartere.
Når arbeidet blir enklere, blir medarbeiderne mer produktive. Xerox® Colour 
560/570 Printer forenkler prosessen med innhenting, redigering og lagring av 
dokumenter – alle de verktøyene du trenger for å få kvalitetsarbeid gjort mer 
effektivt. 
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Innovasjon leveres som 
standard.
•	Levende farger og utrolige detaljer. Med 

vår 2400 x 2400 ppt oppløsning, blir bildene 
rike med krystallklar tekst slik at utskriften din 
alltid vil imponere. 

•	Førsteklasses bildekvalitet. Vår Xerox® 
Emulsion Aggregation (EA) lavsmelte 
tonerteknologi er kjemisk utviklet, slik at 
de små, konsistente partiklene produserer 
høy kvalitet med glatte overganger og en 
offfset-lignende finish.

•	Får jobbene unna. Alle skrivere har 
komponenter som til slutt slites ut, men  
med Xerox® Smart Kit® kundeutbyttbare 
enheter, kan du fortsette å produsere uten 
en servicetelefon. Brukervennlige skyv-inn og 
trekk-ut erstatningsenheter holder maskinen 
i gang. Smart Kits inkluderer trommelruller, 
varmeelement, ladekorotron og beholder for 
brukt toner.

Det er ditt image.  
Frigjør kreativiteten din.*
•	Få samsvar mellom selskapets farger og 

logoer. Xerox® Colour 560/570 Printer tilbyr 
lisensiert PANTONE® tilpassing for spotfarger 
til PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE 
GOE™ og PANTONE PLUS.

•	Ekte Adobe® PostScript® 3™ sertifisering 
og den nyeste Adobe PDF Print Engine 
(APPE). Disse funksjonene pluss høye 
hastigheter betyr at kreativiteten din aldri er 
begrenset.

Total kontroll, når du  
du trenger det mest.
•	Avansert registreringsteknologi. Sørg for 

tettere kontroll (kant, skjevhetskorrigering) på 
dine kritiske prosjekter.

•	Tilpass innstillingene dine. Med 
egendefinert papiroppsett kan du opprette, 
lagre og hente fram unike papirprofiler som 
kan brukes når du trenger dem. 

Markedsfør imaget ditt og skill deg ut fra mengden.
Førsteklasses bildekvalitet - slik du forventer. Resultater som virkelig gleder. 

Xerox® Colour 560/570 Printer:  
0,6 punkt font Xerox® MicroFont 
illustrert med en pin.

Vi har kombinert klasseledende 
utskriftsoppløsning (2400 x 2400 ppt) 
og de unike egenskapene til Xerox® EA 
Toner med ultralav smelte teknologi. 
Resultatet er imponerende detaljer med 
en offset-lignende finish og levende 
farger.  Dette gir også mulighet for 
enestående ytelse på nye materialer som 
Xerox® NeverTear, digitale syntetiske, 
polyester og mer.

* Krever en printserver  (e.g. FreeFlow eller EFI)
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Uansett størrelsen og omfanget  
av arbeidet ditt, vil vi passe dine behov.

7
Høyvolummater: Tar opp til 2 000 A4 ark 
i et bredt spekter av gramvekter.

8
Overformat høyvolummater:  
Legger til kapasitet med enten en eller to  
media valg punkter for stor SRA3 /  
330 x 488 mm og opp til 2 000 eller 4 000 
arks kapasitet.

Innmatingsalternativer

7

8

1
Sideforskyvende mottaksskuff: 500  
ark stabling. 

2
Avansert etterbehandler: Ideell for 
grunnleggende innbinding, manualer, 
rapporter og presentasjoner. Dette 
etterbehandlingsalternativet har 50-arks 
flerposisjons stifting og hulling med to  
eller fire hull. 

3
Profesjonell etterbehandler: Valget for 
ubestrøket, manualer etc. I tillegg til egenskapene 
i den avanserte etterbehandleren, har denne 
etterbehandleren ryggstifting med senterfals 
for enkel produksjon av hefter med opptil 15-ark 
bestrøket, og bi-fals brosjyresamling.

4
GBC® AdvancedPunch™1: Du kan produsere 
profesjonelt innbundne dokumenter i eget hus 
ved å kombinere utskrift, hulling og sortering  
i et brukervennlig steg.

5
Lette produksjonsetterbehandlere2 –  Disse 
allsidige etterbehandlingsalternativene 
muliggjør bestrøkene hefter, brosjyrer og 
bifalsede utsendelser i tillegg til bunkesortering, 
stifting og hulling.  De inkluderer også en 
interposer innmatingsskuff. Velg mellom 
Lett produksjonsetterbehandler, Lett 
produksjonsetterbehandler med hefteproduksjon 
eller en Lett produksjonsetterbehandler med 
hefteproduksjon og falser.

6
Xerox® SquareFals® trimmermodul1: Forbedrer 
kraften i lett produksjonsetterbehandler med 
hefteproduksjon med firkant fals  
av omslagsark og face trimming for å  
produsere hefter.

Alternativer for etterbehandling

1 Krever Interface modul og lett produksjonsetterbehandler.
2 Interface modul nødvendig.

1 2 3 4 5 6

Etterbehandlings applikasjoner

Sortering og samling Stifting Hulling

Hefte Falsing Z-fals

Tre-fals A3 Z-fals Face trim

Firkant-fals

TITLE: X_26122_X56BR-01OG   LANGUAGE: Norwegian   DATE: July 26, 2013 4:40 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 5 of 8



Xerox® Eksterne servere
Kraftige servere med fargeverktøy, arbeidsflytmuligheter,  
og høy hastighet, alt sammen lett tilgjengelig. 

Printservere som passer hver arbeidsflyt. 
Vi tilbyr et utvalg av printservere, dermed er du sikker på å finne en som passer.

Xerox® EX Printserver,  
drevet av Fiery®

Fiery teknologi øker fortjenesten din ved å 
levere høyeffektive dokumenter med levende 
bilder og farger som overgår kundenes 
forventninger. Lær mer på  
www.xerox.com/560ex-printserver.

Xerox® FreeFlow® Printserver
Xerox® FreeFlow Printserver bringer sammen 
en sofistikert blanding av arbeidsflyter på 
bedrifts- og produksjonsnivå. Leverer robust 
køhåndtering, ConfidentColour teknologi og 
variabel utskrift. Lær mer på  
www.xerox.com/560freeflow-printserver.

Adobe PDF Print Engine – eller APPE – er 
gullstandarden innenfor PDF behandling, 
og produserer PDF-filer som flyter gjennom 
butikken din med et minimum av inngrep. 
Ingen flere transparent problemer. Ingen flere 
utfordringer på fargetilpassing. I stedet vil 
du se raskere snuoperasjoner, mer nøyaktige 
resultater – og flere kunder som kommer 
tilbake igjen.

A A
Før

Transparent håndtering

Etter

Før

Spotfarger bildeforklaringer

Etter

PANTONE 158

Xerox® integrerte servere
Regn med førsteklasses farger og 
fremragende arbeidsflyt. 

Xerox® integrert fargeserver 
Standard med alle Xerox 560/570 og ideell for 
eksklusive kontorapplikasjoner, kan du glede 
deg over uovertruffen enkelhet og verdi med en 
velkjent berøringsskjerm.  Lær mer på  
www.xerox.com/560integrated-colorserver.

Xerox® EXi integrert Fiery® fargeserver
Førsteklasses farger og verktøy for arbeidsflyt som  
betyr at du har kommandoen. Lær mer på  
www.xerox.com/560exi-fierycolorserver.
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Skap spennende nye applikasjoner –  
med enkel inline ferdiggjøring.
Utskriftsverden eksploderer med nye applikasjoner og nye måter å bruke 
farger, media og ferdiggjøring. Den  fremragende bildekvaliteten, det robuste 
mediautvalget, de fleksible  etterbehandlingsalternativene, modulariteten og 
serveralternativene på Xerox® Colour 560/570 Printer, integrert med arbeidsflyt 
for bedriften, gjør maskinen til den perfekte enheten for å hente ny omsetning og 
samtidig holde flere applikasjoner i bedriften.

Produksjonsutskrift med førsteklasses arbeidsflyt for bedriften – til en gunstig pris. 
Bildekvalitet, enkel betjening, produktivitet, mediautvalg, innmating- og etterbehandlingsalternativer, pluss de aller beste arbeidsflytløsningene 
lett tilgjengelig. Øk dine digitale utskriftsmuligheter og reduser kostnader med Xerox® Colour 560/570 Printer.

• Brosjyrer – lag enkelt profesjonelle, fargerike 
brosjyrer med produktivitets effektiviserende 
inline falsing og square fals trimming.

• Presentasjoner / nyhetsbrev – inline 
stifting og hulling gjør produksjon av 
presentasjoner og nyhetsbrev raskt  
og enkelt.

• Manualer og rapporter – innsatte tabs 
holder årlige rapporter og finansielle 
rapporter organisert, mens stifting og GBC 
AdvancedPunch hulling holder sider sikre.

• Plakater – med utvidet mediaspekter kan 
du lage iøynefallende plakater på kraftig 
bestrøket media - opptil SRA3 +. 

• Spesialmedia og spesielle 
fotoapplikasjoner – bildekvalitet med 
upåklagelig farge og fotofinish vil sørge for 
at kundene kommer til deg for alt det nyeste 
innen fotoapplikasjoner. 

Xerox® NeverTear vindusmerking

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.

Spesialmedia for spesielle resultater. 

Xerox® Colour 560/570 ble designet med 
mediabredde i tankene. 

Gled dine kunder med ferdige forslag, 
overbevisende brosjyrer og dra også nytte av 
den nye og enestående mediakapasiteten og 
skill deg virkelig ut. 

Xerox® 560/570 betyr at du kan tenke stort. Skilt, 
ID-kort, vindus klistremerker, etiketter, polyester 
syntetiske stoffer og mer. 

Kjør sikkert på mange av dagens digitale 
spesialunderlag som Xerox® Premium NeverTear 
digital syntetisk og mer.

Med vår spesielle polyester EA lav smelte 
toner, fester utskriften seg til polyester i en 
kjemisk bindemåte, noe som sikrer enestående 
bildekvalitet på spesielle underlag som polyester 
og mer - slik at du kan tilby et bredere sett av 
medievalg.  Premium NeverTear er vann, olje, 
fett og rive motstandsdyktig.
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For mer detaljerte spesifikasjoner, gå til www.xerox.com/560-570-Specs.
For å se en produktvideo, besøk www.xerox.com. Bygg og konfigurer din egen Xerox® Colour 
560/570 Printer på www.buildyourownxerox.com. 

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart Kit®, 
SquareFold® og Xerox Secure Access Unified ID System® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. EFI™, Splash, 
Fiery® and RPX-iii™ er varemerker som tilhører Electronics for Imaging, Inc. Produktutseende, byggestatus og/eller spesifikasjoner kan endres 
uten varsel. Oppdatert 7/13  BR6714  X56BR-01OG

Oppløsning
•	 Skriv ut / kopier: 2400 x 2400 ppt; Skann: 200 x 200,  

300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
•	 Line Screens: 600, 300, 200 og 150 Clustered Dot, 

200 Rotated Line Screen1

•	 Controller Print path: 600 x 600 x 8 ppt

Teknologi
•	 Utskrift, faks (tillegg), kopi, skann, forhåndsvisning, 

e-post
•	 Mulighet for fylling av toner og papir under 

produksjon
•	 Avansert registreringsteknologi for bedre kontroll, 

±1,2 mm langs ledekant, forside/bakside
•	 Tilpasset papiroppsett/profiler for justering
•	 Xerox® EA lavsmelte toner 
•	 Xerox® Smart Kit® utbyttbare enheter for 

toner, tromler, fuser, ladekorotron, flaske for 
overskuddstoner, stifter 

Grafiske referanser2

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

Integrert skanner
•	 250 arks kapasitet
•	 50 spm i farger / 65 spm s/hv i kopimodus; 50 spm i 

farger / 80 spm s/hv i nettverks skanne-modus
•	 Originaler opp til A3 i gramvekter fra 38-105 gsm
•	 Automatisk tosidig dokumentmater (DADF)

Produktivitet / Utskriftshastigheter
•	 Driftssyklus3: 300,000
•	 AMPV4: 10 000 til 50 000 sider per måned
Xerox® Colour 560/570 farger
•	 A4

 – 60/70 spm (64-105 gsm) ubestrøket
 – 43/50 spm (106-176 gsm) ubestrøket,  

(106-150 gsm) bestrøket
 – 30/35 spm (177-300 gsm) ubestrøket,  

(151-300 gsm) bestrøket
•	 A3

 – 30/35 spm (64-105 gsm) ubestrøket
 – 21/25 spm (106-176 gsm) ubestrøket,  

(106-150 gsm) bestrøket
 – 14/17 spm (177-300 gsm) ubestrøket,  

(151-300 gsm) bestrøket
•	 SRA3

 – 27/30 spm (64-105 gsm) ubestrøket
 – 19/19 spm (106-176 gsm) ubestrøket,  

(106-150 gsm) bestrøket
 – 12/12 spm (177-300 gsm) ubestrøket,  

(151-300 gsm) bestrøket
Xerox® Colour 560/570 sort/hvitt 
•	 A4 

 – 65/75 spm (64-176 gsm) ubestrøket
 – 43/50 spm (177-300 gsm) ubestrøket,  

forsiden-opp (106-176 gsm) bestrøket
 – 30/35 spm (177-300 gsm) bestrøket

•	 A3
 – 33/37 spm (64-176 gsm) ubestrøket, forsiden-opp
 – 21/25 spm (177-300 gsm) ubestrøket,  

(106-176 gsm) bestrøket
 – 14/17 spm (177-300 gsm) bestrøket

•	 SRA3
 – 29/33 spm (64-176 gsm) ubestrøket
 – 19/19 spm (177-300 gsm) ubestrøket,  

forsiden-opp (106-176 gsm) bestrøket
 – 12/12 spm (177-300 gsm) bestrøket

Papir 
Fleksibilitet / gramvekter
•	 Interne skuffer 64 – 220 gsm ubestrøket eller 

bestrøket
 – Skuff 1: 500 ark SRA3, Skuff 2: 500 ark A3, Skuff 3: 

870 ark A4, Skuff 4: 1140 ark A4
•	 Sidemater 250 ark opp til 300 gsm ubestrøket  

og bestrøket, opp til 330 x 482 mm
•	 Tillegg 2 000 ark HCF & OHCF (1 eller 2 skuffer)
Kapasitet og håndtering (A4)
•	 3 260 ark std / 7 260 maks
•	 Tosidig utskrift:

 – 176 gsm auto tosidig for alle typer 
 – 220 gsm auto tosidig for de fleste typer (A4, A3)
 – 300 gsm manuell tosidig for alle typer fra 

sidemater skuffer og valgfri overformat  
høyvolum-mater

Alternativer for innmating og 
etterbehandling 
Høyvolummater (HCF)
•	 A4 2 000 ark opp til 220 gsm
1 eller 2 skuffer Overformat høyvolummater 

(OHCF)
•	 64-300 gsm ubestrøket, 106-300 gsm bestrøket
•	 182 x 250 mm – B5 til SRA3 / 330 x 488 mm
•	 En eller to skuffs modul: 2 000 ark / 4 000 ark
•	 Konvolutt og småmedia støtte inkludert  

med 2 skuffers OHCF
Enkel mottaksskuff/mottaksskuff med 

sideforskyvning 
•	 500 arks stabling 
Avansert etterbehandler 
•	 500 arks toppskuff, 3 000 arks stableskuff 
•	 Flerposisjons stifting, opp til 50 ark, hulling
Profesjonell etterbehandler 
•	 500 arks toppskuff, 1 500 arks stableskuff 
•	 Stifting, opp til 50 ark, hulling 
•	 Bi-fals, ryggstifting av hefter opp til 15 ubestrøkede 

ark, 7 ark med 106-176 gsm bestrøket, 5 ark med  
177-220 gsm bestrøket

Interface modul
•	 Påkrevet for lette produksjonsetterbehandlere. Gir 

innebygd antikrøllfunksjon for bestrøket / media med 
høye gramvekter.

Lett produksjonsetterbehandler
•	 500 arks toppskuff, 3 000 arks stableskuff
•	 Flerposisjons hulling og stifting, quad/4 stifter
•	 Stifting, opp til 100 ark
•	 200 arks interposer for fortrykte og utfallende ark
Lett produksjonsetterbehandler med 
heftefremstiller – inkluderer alle funksjonene i lett 
produksjons- 
etterbehandler pluss:
•	 Bi-fals eller ryggstiftede hefter opp til 25 ark (100 

ileggssider med 75 gsm media)
Lett produksjonsetterbehandler med 
heftefremstiller og falser – inkluderer alle 
funksjonene i Lett produksjons- etterbehandler & 
heftefremstiller pluss:
•	 Valgfri falsemodul for A3/A4 tri/Z-fals

GBC AdvancedPunch™5

•	 Hullekonfigurasjoner tilgjengelig i A4
•	 Forskjelllige utskiftbare utstansingsett inkludert 
Xerox® SquareFold® Trimmer modul5

•	 Square fals opp til 25 ark
•	 Face trim mellom 2-20 mm i 0,1 mm trinn
•	 Papirvekter 64-300 gsm bestrøket og ubestrøket
Ekstern stifteenhet
•	 Stifter opp til 50 ark med 90 gsm papir 

Xerox® Integrert fargeserver 
(standard)
Maskinvare spesifikasjoner (lik eller bedre)
•	 80 GB harddisk enhet, 2 GB RAM
•	 10.4” farger, berøringsskjerm, flatpanel vindu
•	 Ethernet grensesnitt (10 MBTX/sek, 100 MBTX/sek, 

1000 MBTX/sek alternativ)
Støttede klientmiljøer
•	 Windows® XP SP1 & høyere (32 & 64 bit), Server 

2003/2008 (32 & 64 bit), Vista (32 & 64 bit), 
Windows 7 (32 & 64 bit), Mac OS® 10.4 og høyere, 
Citrix, Custom driver for 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 sertifisering1

PDL og dataformater
•	 PDF, XPS®, PCL® 6 emulering, HP-GL2 (direkte 

overføring), Adobe® PostScript® 3™ alternativ,  
TIFF, JPEG

Skann 
•	 Skann til e-post, Skann til folder, til PC, til postboks 

(privat og offentlig), alternativer inkluderer skann til 
USB, FTP, SMB, Desk, tekstsøkbare PDF, PDF/A, XPS, 
forhåndsvisning av miniatyrbilde

Sikkerhet
•	 Standard Sikker utskrift, Autentisering med LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, Passord beskyttet PDF, FIPS 
140-2 kryptering, S/MIME kryptert e-post, IPSec, 
802.1X, SNMP v3.0, E-post over SSL, Image Overwrite 
(umiddelbart, planlagt, ved behov) Harddisk 
datakryptering, Audit Log valgfri CAC, Xerox Secure 
Access Unified ID System®, IPv6 klar, 256 Bits 
kryptering, Common Criteria sertifisert6

Andre tillegg
•	 USB, Media kortleser, Common Access sett for 

kortaktivering, Regnskapsalternativer, Extensible 
Interface Platform aktivert (EIP), Tredjeparts 
grensesnitt, Mobil /smarttelefon utskrift

Valgfrie Printservere
Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® EXi Integrated Fiery® fargeserver
Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery® 

Elektriske krav
•	 Printer: 220-240 VAC, 50/60 Hz
•	 Tillegg: 100 - 240 VAC 50/60 Hz
•	 Valgfri innmating / etterbehandling:

 – Hver modul krever 100 – 240 VAC,  
50/60 Hz strøm

Printer dimensjoner
•	 Høyde 1.391,5 mm, Bredde 1.574 mm,  

Dybde 803 mm

1 Avhengig av printserver valgt
2 Krever en printserver (e.g. FreeFlow eller EFI)
3  Driftssyklus - Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som 

helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.
4  Gjennomsnittlig utskriftsvolum per måned - forventet normal 

utskriftsmengde per måned.
5 Krever Interface modul og lett produksjonsetterbehandler
5 Avventer
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