
Xerox® Colour C60/C70 
Baskı Makinesi
Olağanüstü esneklik ve daha fazlasını yapma gücü.

Xerox® Colour C60/C70 
Baskı Makinesi
Broşür
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Başlangıçtan itibaren esnek 
ve ekonomik bir çözüm.
Ekipleriniz çok işlevli bir aygıttan esnek ve 
üretken bir iş akışı ister. Grafik, yaratım ve 
üretim ekipleriniz daha yüksek kalite seviyesi 
ve son işlem ister. Xerox® Colour C60/C70 
Yazıcı hepsinin de en iyisini sunuyor.

Xerox® Colour C60/C70 sayesinde, PC’den, 
USB’den ya da e-postadan yazdırabilir, 
kopyalayabilir, faks gönderebilir (isteğe 
bağlı) ve tarayabilirsiniz. Hatta neredeyse 
her türlü akıllı telefon ya da tabletten bile 
yazdırabilirsiniz. Bu yüzden Xerox® Colour 
C60/C70 her ekibin verimliliğini artırır.

Yeni iş olanakları elde edin 
ve yüksek değerli renkli 
yazdırmayı şirket içinde tutun
• Dakikada 60/70 sayfaya kadar renkli ve 

65/75 sayfaya kadar siyah beyaz yazdırın. 
Kolay kurulum ve otomatik iş akışlarıyla, hızlı 
dönüşleri kendi stilinizle yönetebilirsiniz.

• Ortam çeşitliliği – 300 g/m²’ye kadar hem 
kaplamalı hem de kaplamasız stoklar.

• Aynı hat üzerinde son işlem seçenekleri; 
sunumlar, broşürler ve raporlar için 
zımbalama, delme, katlama ve yüzey kesimi 
özellikleriyle profesyonel bir izlenim yaratır.

• Bir dizi yazdırma sunucusu seçeneği, renkli 
doküman yönetiminizi geliştirir ve işçilik 
açısından yoğun süreçleri düzene sokar.

• Değişken veri yetenekleri, doğrudan posta 
için kişiselleştirilmiş uygulamalara yatırım 
yapmanıza izin verir.

Beklentileri aşın.
Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı dijital 
yazdırmada en iyisini sunmak için tasarlandı. 
Bir müşteri broşürü, yakalayıcı bir tanıtım 
ya da sunum, göz alıcı bir poster ve hatta 
pencere kaplamaları ya da polyester tabelalar 
yapmanız gerektiğinde, her zaman inanılmaz 
sonuçlar alacaksınız.

Üretenlik, ölçeklendirilebilirlik ölçeklendire ve 
profesyonel görüntü kalitesi, hepsi bir arada.
Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi uygulamada çeşitlilik ve profesyonel görüntü 
kalitesi sunar, ayrıca işinizi büyütmenize yetecek kadar esnektir. Her ortamda üretkenliği 
artıran hepsi bir arada bir çözümdür.

Xerox® Colour C60/C70  
Yazıcı Hakkında Kısa Bilgiler
• Hız: Renklide dakikada 60/70, siyah 

beyazda dakikada 65/75 sayfaya kadar

• Tek Geçişli Tarayıcı: Dakikada 
200 görüntüye (ipm) kadar

• Çözünürlük: 2400 x 2400 dpi

• Toner: Ultra düşük erime teknolojisi  
ile Xerox® Emulsion Aggregation  
(EA) Toner

• Ortam Ağırlıkları (Maksimum):  
300 g/m2’ye kadar, ayrıca  
256 g/m2’ye kadar otomatik  
çift taraflı için

• Ortam Boyutları: SRA3+ /  
330 x 488 mm’ye kadar



Xerox® C60/C70 ve yanında Yüksek 
Kapasiteli Besleyici.

Xerox® C60/C70 ve yanında Bir Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici 
ve BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci.
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Üretkenliği yakalayın.
• Gerçek çoklu görev. Dosyaları aynı anda 

tarayın, yazdırın, kopyalayın, fakslayın 
(isteğe bağlı) ve yönlendirin. Taramaları 
ve faks görüntülerini ekranda görün ve 
hataları önleyin.

• Zamandan ve işlem adımlarından 
kazanın. Xerox® Colour C60/C70 üstün 
tarama sunuyor ve dosyaları her yere 
göndermenizi sağlıyor. Listelere e-posta 
ile gönderin, makinede depolayın, bir PC, 
sunucu, USB ya da faksa gönderin. Tek bir 
adımla aranabilir PDF oluşturun.

Xerox® İş Akışı Çözümleri ile 
olasılıklarınızı artırın ve iş 
yapma şeklinizi değiştirin.
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.  

Dosyaları doğrudan Xerox® DocuShare® 
klasörlerine tarayın. Ayrıca, kolay dosya 
adlandırma ve yönlendirme araçlarını 
kullanarak belgelerinizi otomatik olarak 
akıllı, yapılandırılmış verilere dönüştürüp 
temel dosya depolama ve PDF oluşturma 
özelliklerinin çok ötesinde bir deneyim 
yaşayabilirsiniz. 

• XMPie® ile kişiselleştirin. Sektör lideri 
XMPie’nin değişken veri yazdırma yazılımı 
ile düşük maliyetle ve kolaylıkla işinizi 
yüksek değerli değişken uygulamalara 
genişletebilirsiniz.

• Xerox® Scan to PC Desktop®. 
Microsoft® Office® dokümanları, 
PDF’ler ve kağıt arasındaki boşluğu 
doldurun. Scan to PC Desktop ile 
Xerox® Colour C60/C70’teki tarama 
menülerinizi doğrudan masaüstünden 
özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: 
www.xerox.com/scantopcdesktop

• Xerox® Mobile Print Solution. Xerox, 
herhangi bir Apple® iOS®, Android™ ve 
BlackBerry® mobil aygıtlarından güvenli, 
doğru yazdırmayı sağlamak için tüm 
seçenekleri içeriyor. Daha fazla bilgi için: 
www.xerox.com/mobileprint

Güvenli ve rahat.
• Tüm sistemde, EAL3 düzeyinde Common 

Criteria (ISO 15408) Sertifikası. Bu, Xerox® 
Colour C60/C70 Yazıcının çoğu katı güvenlik 
standardında uygun olmasını sağlıyor.

• Güvenli Yazdırma. Kullanıcı parolayı girene 
kadar yazdırma işlerini kuyrukta bekleterek 
dokümanların gizliliğini koruyun. 

• Parola korumalı PDF’ler. Bu özellik hassas 
bir taramanın açılması ve görüntülenmesi 
için parola gerektirir. 

• Standart 256 bit ve FIPS 140-2 şifreleme. 
Veri güvenliğinizi sağlamak için altın 
standart – Görüntü Üzerine Yazma. 
Aygıttaki görüntüleri otomatik olarak siler.

Maliyetleri kolayca kontrol 
edin ve izleyin.
• Xerox® Standart Hesaplama. Bu yazılım 

aygıtta yerel olarak bulunan standart bir 
özelliktir. Aygıt lullanımını izlemenizi, analiz 
etmenizi ve sınırlandırmanızı sağlayan üstün 
hesaplama özellikleri sunar. Bu sayede 
maliyetlerin kaynağını görebilir ve bunları 
kontrol altına alabilirsiniz.

Dönüştürün – ve daha basit akıllı çalışın.
İşler daha basit hale geldiğinde insanlar daha üretken olur. Xerox® Colour C60/C70 
Baskı Makinesi dokümanları yakalama, düzenleme ve depolama sürecini basitleştirir ve 
daha verimli yapılmış kaliteli bir iş çıkarmak için gereken tüm araçları sunar.



Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı: 
0,6 punto yazı tipi Xerox® 
MicroFont’un bir iğne ucuyla 
çekilen resmi.

Sınıfının lideri yazdırma çözünürlüğü 
(2400 x 2400 dpi) ile ultra düşük erime 
noktası teknolojili Xerox® EA Tonerin 
benzersiz özelliklerini bir araya getirdik. 
Ortaya göz alıcı ayrıntılar, ofset benzeri 
bir son işlem ve canlı renkler ortaya çıktı. 
Bu aynı zamanda Xerox® NeverTear, 
dijital sentetikler, polyesterler vb. gibi 
yeni alt tabakalarda da sıra dışı bir 
performans sunuyor.
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Yenilik standart olarak gelir.
• Canlı renkler ve inanılmaz detay.  

2400 x 2400 dpi çözünürlük ile görüntüler, 
belirgin metin text detayları ile zengindir 
ve çıktınız her zaman etkiler. 

• Mükemmel görüntü kalitesi. Xerox® 
Emulsion Aggregation (EA) Düşük 
Erime Noktalı Toner teknolojisi kimyasal 
olarak geliştirilir, bu yüzden küçük, tutarlı 
partiküller, yumuşak geçişler ve ofset 
benzeri bir son işlem ile mükemmel 
kaliteli sonuçlar üretir.

• İşlerin akmasını sağlayın. Tüm bileşenler 
nihayetinde aşınır, ancak Xerox® Smart Kit® 
Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler ile 
servisi aramadan işinize devam edebilirsiniz. 
Basit geçmeli ve çıkmalı yedek parça 
birimleri çalışmayı sürdürmenizi sağlar. Akıllı 
Kitler arasında tambur silindirleri, Isıtıcılar, 
dolum korotronu kurulumları ve atık toner 
kutusu da vardır.

İşte görüntünüz.  
Yaratıcılığınızı açığa çıkarın.
• Şirket renkleri, logoları ve ofset baskıları 

eşleştirin. Xerox® Colour C60/C70 Baskı 
Makinesi, PANTONE MATCHING SYSTEM®, 
PANTONE GOE™ ve PANTONE PLUS’a spot 
renkler için lisanslı PANTONE® eşleştirmesi 
sunar. Ayrıca ofset renk baskılarını 
eşleştirmek için Fogra Sertifikalıdır ve 
GRACoL® teknik özellikleri için IDEAlliance 
DigitalPress Sertifikalıdır.

• True Adobe® PostScript® 3™ sertifikasyon 
ve en son Adobe PDF Print Engine 
(APPE). Bu özellikler ve göz alıcı hızlar ile 
yaratıcılığınız kesinlikle kısıtlanmaz.

En fazlasına ihtiyacınız 
olduğunda toplam kontrol.
• Kolay Görüntü Kalitesini Düzeltme 

(SIQA). Bu araç kitini hızlı kayıt ayarlamaları 
için kullanın.

• Ayarlarınızı özelleştirin. Özel kağıt ayarları, 
ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz 
benzersiz kağıt profilleri oluşturmanızı, 
depolamanızı ve almanızı sağlar. 

Görüntünüzü tanıtın ve kalabalıktan sıyrılın.
Beklentilerinizi karşılayan kriter teşkil eden görüntü  
kalitesi. Sonuçlar gerçekten keyif verici. 



Son İşlem Uygulamaları

Sıralama ve 
Harmanlama

Zımba Dosya Deliği Kitapçık C Katlama

Z Katlama Üçe Katlama
Tabloid/A3  
Z Katlama

Yüzey Kesimi Kare Katlama

Son İşlem Seçenekleri

4 75 6

4   Ofset Yakalama Tepsisi: 500 yaprak yığınlama. 

5   BR Son İşlemci: Harika bir fiyata gelişmiş son işlem işlevi elde edersiniz; ofsetleme, delme, 
zımba (1,2,4 zımba) artı 3.000 yaprak istiflemenin yanı sıra ve C Katlama / Z Katlama Birimi 
de mevcuttur. 

6   BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci: Ek kitapçık oluşturma yetenekleri ile BR Son İşlemcinin 
tüm gelişmiş son işlem özelliklerini sunar.

7   Hazır Zımba: 50 yaprağa kadar 90 g/m² ortam (Çalışma Zemini dahildir) zımbalayın.

8 9 10

8   GBC® AdvancedPunch™*: Yazdırma, delme ve harmanlamayı tek bir kullanışlı adımda 
birleştirerek profesyonel şekilde bağlanmış şirket içi dokümanlar oluşturmanızı sağlar. 

9   Standart Son İşlemci ve Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci**: Bu son işlem modülü kaplanan 
kitapçıkların, broşürlerin ve ikiye katlanan postaların yanı sıra yığınlama, zımbalama ve delme 
işlemlerini sunar. Ayrıca bir ara bağlantı giriş kaseti de içerir. Ayrıca bu son işlemci için isteğe 
bağlı üçe katlama, Z Katlama ve A3 Z Katlama modülü ile daha da fazla çeşitlilik elde edilebilir. 

10   Xerox® SquareFold® Kırpıcı Modülü*: Standart Son işlemcinin gücünü kapak sayfalarında 
kare katlama ve kitapçık oluşturmak için yüzey kesimi özellikleri ile artırır.

*Arabirim Modülü ve Standart Son İşlemci gerektirir; **Arabirim Modülü gerektirir

Besleme Seçenekleri

1

1   Yüksek Kapasiteli Besleyici: 
2.000 yaprak A4 (200 g/m²’ye 
kadar) ekler.

2

2   Bir Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek 
Kapasiteli Besleyici: 2.000 yaprak 
SRA3 / 330 x 488 mm  
(300 g/m²’ye kadar) ekler.  
Saklama Dolabı dahildir.

3

3   İki Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek 
Kapasiteli Besleyici: 4.000 yaprak 
SRA3 / 330 x 488 mm (300 g/m²’ye 
kadar) ekler.

5 5

İşinizin boyutu ve kapsamı ne  
olursa olsun ihtiyaçlarınıza uyarız.



Xerox® Entegre Sunucuları
Üstün renk ve yüksek kaliteli iş akışlarına güvenin.

Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi 
için Xerox® Entegre Renk Sunucusu

Günümüzün ofis uygulamaları için ideal 
denetleyici olan bu aygıtın rakipsiz 
basitliğinden ve aşina olduğunuz 
dokunmatik ekranı ile kattığı değerden 
memnun kalacaksınız. Daha fazla bilgi için: 
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer

Xerox® EX-i C60/C70 Baskı Sunucusu, 
Fiery® tarafından güçlendirilmiş

Birinci sınıf renk ve iş akışı araçları ile 
kontrolü elinize alın. Daha fazla bilgi için: 
www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer

Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi için 
entegre edilmiş Xerox® Yazdırma Sunucusu*

Xerox Üretim İş akışlarının tüm 
avantajları, kompakt, diğer odaklı bir 
pakette sunuluyor. Daha fazla bilgi için: 
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® Harici Sunucu
Renk araçları, iş akışı yetenekleri ve göz alıcı hızıyla güçlü sunucu parmaklarınızın ucunda. Kontrol ve tutarlılıkta son nokta.

A A
Önce

Asetat Yönetimi

Sonra

Önce

Spot Renk Çağrıları

Sonra

PANTONE 158

Adobe PDF Yazdırma Motoru – ya da APPE – 
PDF işlemlerinde altın standardı temsil eder ve 
minimum müdahale ile mağazanızda akan PDF 
dosyaları oluşturur. Artık asetat sorunlarına son. 
Artık renk eşleştirme zorluklarına son. Artık daha 
hızlı dönüşler, daha doğru sonuçlar ve daha fazla 
müşteri geri dönüşü elde edeceksiniz.

Xerox® EX C60/C70 Yazdırma Sunucusu,  
Fiery® ile güçlendirilmiş 

Fiery teknolojisi, müşterilerinizin beklentilerini 
aşan canlı renkler ve görüntüler ile yüksek etkili 
dokümanlar sunarak karınızı artırır. 
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Her iş akışına uygun yazdırma sunucuları.
Bir dizi baskı sunucusu seçeneği sunuyoruz, öyle ki size uygun birini mutlaka bulursunuz.



İnsanların dikkatini çekin.
Xerox Colour C60/C70 büyük düşünmenizi 
sağlar. Baskı tabelalar, Kimlik Kartları, Cama 
Yapışan Reklamlar, Etiketler ve Polyester 
Sentetikler. Canlı, tamamen renkli, yüksek 
görüntü kaliteli yön işaretleri ve Satış Noktası 
materyalleri ile özel etkinliklerinize etki katın. 

Özel polyester EA Düşük Erime Noktalı Toner 
ısıtıcıları ile patentli bir kimyasal bağlama 
yöntemi kullanılarak polyestere basılan çıktı, 
polyester vb. alt tabakalar üzerinde mükemmel 
bir görüntü kalitesi sağlar. Premium NeverTear 
özellikli EA Tonerimiz su, yağ, gres ve yırtılmaya 
karşı dirençlidir. 

Xerox® NeverTear Cama Yapışan Reklamlar

Kurumsal iş akışı ile ekonomik fiyata üretim yazdırma. 
Görüntü kalitesi, kullanım kolaylığı, üretkenlik, ortam serbestliği, besleme ve son işlem seçenekleri, birinci sınıf iş akışı seçenekleri parmaklarınızın 
ucunda. Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı dijital renkli yazdırma yeteneklerinizi artırın ve maliyetlerinizi azaltın.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN 

kb’s

7 7

Heyecan verici yeni uygulamalar oluşturun:  
kolay hat içi son işlem.
Yazdırma dünyası yeni uygulamalar ve yeni renk, ortam ve son işlem kullanma 
yollarıyla hızla büyüyor. Mükemmel görüntü kalitesi, sağlam ortam serbestliği, esnek 
son işlem seçenekleri, modülerlik ve Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesinin sunucu 
seçenekleri, kurumsal iş akışları ile birleşerek aygıtı yeni işler yakalamak ve şirket içinde 
daha fazla uygulama tutmak için mükemmel kılıyor.

• Broşürler – Üretkenlik artıran hat içi 
katlama ve kare katlama kesimi ile 
profesyonel, renkli broşürleri kolayca 
oluşturun.

• Sunumlar / Gazeteler – Hat içi zımbalama 
ve delme özellikleri, sunumların ve 
gazetelerin hızlı ve kolay üretilmesini sağlar.

• Kılavuzlar ve Raportar – eklenen sekmeler 
yıllık raporların ve mali raporların organize 
olmasını sağlarken zımbalama ve GBC 
AdvancedPunch delme de sayfaları güvende 
tutar.

• Posterler – Genişletilmiş ortam aralığı 
ile sağlam kaplamalı ortamda göz alıcı 
posterler üretin; SRA3+’ya kadar.

• Özel Ortam ve Özel Fotoğraf 
uygulamaları – Kusursuz ve fotoğraf 
kalitesinde görüntü günümüzün tüm 
fotoğraf uygulamalarında müşterilerin 
size gelmesini sağlayacak



1 Seçilen baskı Sunucusuna / Denetleyiciye bağlıdır
2  Görev Döngüsü – Herhangi bir ayda beklenen maksimum 

hacim kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
3 Arabirim Modülü gereklidir

©2016 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart Kit®, SquareFold® 
ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. EFI™, Splash, 
Fiery® and RPX-iii™, Electronics for Imaging, Inc'nin ticari markalarıdır. Ürünün görünümü, yapı durumu ve/veya teknik özellikleri önceden 
bildirilmeksizin değiştirilebilir. 10/15 BR10687 610P730439C X60BR-014B

Özet
• Renklide dakikada 60/70, siyah beyazda dakikada 

65/75 sayfaya kadar
• Çözünürlük: 2400 x 2400 DPI (gerçek nokta/inç)1

• Ortam Ağırlıkları: 300 g/m2 maksimum ağırlık
• Ortam Boyutları: SRA3+ maksimum boyut
• Tipik Hacim: Ayda 15.000 ila 70.000
• Görev Döngüsü2: 300.000

Teknoloji
• Yazdırma, Faks (İsteğe Bağlı), Kopyalama, 

Tarama, Önizleme, E-posta
• Çalışırken toner ve kağıt yükleme yeteneği
• Daha sıkı kontrol için Gelişmiş Kayıt Teknolojisi
• Dahili yazıcı dokunmatik panelinde Basit Görüntü 

Kalitesini Düzeltme (SIQA).
• Önden Arkaya Kayıt +/- 1,2 mm
• Özel Kağıt Kurulumu ve Kağıt Kataloğu
• Xerox® EA Düşük Erime Noktalı Toner 
• Xerox® Smart Kit® tonerler, tamburlar, ısıtıcılar, 

dolum korotronu, atık kutusu, zımbalar için 
değiştirilebilir birimler

Grafik Sanatları Bilgileri
• Fogra Ofset, IDEAlliance Digital Press System 

sertifikalı, PANTONE Matching System®, PANTONE 
GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Yazdırma Motoru1

Entegre Tarayıcı
• Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici
• Renkli tarayıcı
• Çeşitli çıktı seçeneklerine tarama
• 250 yaprak kapasitesi
• Dakikada 200 sayfaya kadar (Renkli ve Siyah Beyaz)
• A3 kadar 38 g/m² ila 200 g/m² asıllar

Üretkenlik / Baskı Hızları
Xerox® Colour C60/C70 Renkli Baskı Hızları
• A4

 – 60/70 say/dak (60-105 g/m²) 1.Hamur
 – 43/50 say/dak (106-176 g/m²) 1.Hamur, 

(106-150 g/m²) kuşe
 – 30/35 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, 

(151-300 g/m²) kuşe
• A3

 – 30/35 say/dak (60-105 g/m²) 1.Hamur
 – 21/25 say/dak (106-176 g/m²) 1.Hamur, 

(106-150 g/m²) kuşe
 – 14/17 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur,  

(151-300 g/m²) kaplamalı
• SRA3

 – 27/30 say/dak (60-105 g/m²) 1.Hamur
 – 19/19 say/dak (106-176 g/m²) 1.Hamur, 

(106-150 g/m²) kuşe
 – 12/12 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, 

(151-300 g/m²) kuşe
Xerox® Colour C60/C70 Siyah Beyaz Baskı Hızları
• A4 

 – 65/75 say/dak (60-176 g/m²) 1.Hamur
 – 43/50 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur,  

yüzü yukarı (106-176 g/m²) kuşe
 – 30/35 say/dak (177-300 g/m²) kuşe

• A3
 – 33/37 say/dak (60-176 g/m²) 1.Hamur,  

yüzü yukarı
 – 21/25 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, 

(106-176 g/m²) kaplamalı
 – 14/17 say/dak (177-300 g/m²) kuşe

• SRA3
 – 29/33 say/dak (60-176 g/m²) 1.Hamur
 – 19/19 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur,  

yüzü yukarı (106-176 g/m²) kuşe
 – 12/12 say/dak (177-300 g/m²) kuşe

Kağıt
Esneklik / Ağırlıklar
• Dâhili Kasetler: 

Kaset 1 ve 2: 60-256 g/m2 
Kaset 3 ve 4: 64-220 g/m2

 – Kaset 1: 500 yaprak SRA3
 – Kaset 2: 500 yaprak A3
 – Kaset 3: 870 yaprak A4
 – Kaset 4: 1.140 yaprak A4

• Baypas 250 yaprak 300 g/m2 kaplamalı ve 1. hamur 
kapak 330 x 482 mm’ye kadar

• İsteğe bağlı 2.000 yaprak HCF ve OHCF  
(Bir Kaset ya da İki Kaset)

Kapasite ve İşleme (A4)
• Dört dahili kaset ve baypas kaseti üzerinden 

3.260 yaprak standart
• Maksimum kağıt kapasitesi: Standart kasetler 

ve iki Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici 
(isteğe bağlı) üzerinden 7.260 yaprak

• İki taraflı yazdırma:
 – 256 g/m2 otomatik çift taraflı
 – Baypas kasetleri ve isteğe bağlı Büyük Boy Yüksek 

Kapasiteli Besleyici üzerinden tüm stoklar için 
1300 g/m² manuel çift taraflı

Besleme ve Son İşlem Seçenekleri 
Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF)
• A4 (2.000 yaprak 220 g/m²’ye kadar kapak)
Bir Kaset ya da İki Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek 
Kapasiteli Besleyici (OHCF)
• kapak / 60-300 g/m2 kaplamasız
• 106-300 g/m² 1.Hamur
• 1 Kasetli OHCF: 182 x 250 mm (B5) ila 330 x 488 mm 

(SRA3); 2 Kasetli OHCF: 102 x 152 mm ila 330 x 
488 mm (SRA3)

• 256 g/m2 otomatik çift taraflı
• Tüm stoklar için 300 g/m² tek taraflı ve manuel çift 

tarfalı
• Bir ya da iki kasetli modül: 2.000 yaprak / 

4.000 yaprak
• 2 Kasetli OHCF ile Küçük Ortam desteği
• Zarf ve küçük medya besleyici
Ofset Yakalama Kaseti 
• 500 yaprak yığınlama 
BR Sonlandırıcı 
• 3.000 yapraklık yığınlama, 500 yaprak üst kaset
• Ofsetleme
• 2/3 delik
• 50 yaprak zımba (Ön, Arka, Çift, Dört konum)
• C Katlama /Z Katlama Birimi (İsteğe bağlı modül)
BR Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı 
• 1.500 yaprak yığınlayıcı, 500 yaprak üst kaset
• Ofsetleme
• 2/3 delik
• 50 yaprak zımba (Ön, Arka, Çift, Dört konum)
• Sırt dikişli kitapçık oluşturma
• V Katlama
• C Katlama / Z Katlama Birimi (İsteğe bağlı modül)
• İkiye katlama, sırt dikişli kitapçık oluşturucu ile 

15 kaplamasız yaprağa, 106-176 g/m² kaplamalı 
yaprağa, 177-220 g/m² kaplamalı yaprağa kadar

Standart Son İşlemci
• 3.000 yapraklık yığınlama, 500 yaprak üst kaset
• Çok konumlu delme ve zımbalama, dörtlü / 4 zımba
• Zımbalama, kuşe ve 1.Hamur, 100 yaprağa kadar 

• Önceden yazdırılmış ve tam taşma yapraklar için 
200 yaprak ara bağlantı Kaplamalı için dahili kıvrım 
giderme / yazıcıya bağlamak için gereken Arabirim 
Modülü üzerinden ağır ortam

Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci – Standart Son 
İşlemcinin tüm özellikleri:
• 25 yaprağa (75 g/m² ortamdan 100 basılı sayfa) 

kadar kuşe/1.Hamur ikili katlamalı ya da sırt dikişli 
kuşe/1.Hamur kitapçık 

• Üçlü katlama ve Z katlama için isteğe bağlı Katlama 
Modülü (A4 ve A3)

GBC AdvancedPunch™3

• A4 kullanılabilir delgi yapılandırması
• Çeşitli değiştirilebilir kalıp setleri mevcuttur
Xerox® SquareFold® Kesici Modülü3

• 25 yaprağa kadar kare katlama
• 2-20 mm arasında 0,1 mm artımlarla yüzey kesimi
• 64-300 g/m² kaplamalı ve kaplamasız kağıt ağırlıkları
Hazır Zımba
• 50 yaprağa kadar 90 g/m² ortam zımbalama 

Xerox® Entegre Renk Sunucusu (DMP)
Donanım Özellikleri (eşit ya da daha iyi)
• 320 GB Sabit Disk Sürücü, 4 GB RAM
• 10,4 inç renkli, dokunmatik düz panel ekran
• Ethernet arabirimi (10 MBTX / sn, 100 MBTX / sn, 

1000 MBTX / sn seçeneği)
Desteklenen Müşteri Ortamları
Ayrıntılı teknik özellikler için bkz.  
www.xerox.com/C60-C70Specs
PDL’ler ve Veri Formatları
• PDF, XPS®, PCL® 6 emülasyonu, HP-GL2 (doğrudan 

gönderme), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ 
(isteğe bağlı)

Tarama 
• E-postaya Tarama, Klasöre Tarama, PC’ye Tarama, 

Posta Kutusuna Tarama (özel ve genel), USB’ye, 
FTP’ye, SMB’ye, Masaüstüne Tarama, Metin aranabilir 
PDF, PDF/A, XPS, Küçük Resim Önizleme

Güvenlik
• Standart Güvenli Yazdırma, LDAP/Kerberos/SMB/

CAC ile Kimlik Doğrulama, Parola Korumalı PDF, FIPS 
140-2 şifreleme, S/MIME Şifreli E-posta, IPsec, 802.1X, 
SNMP v3.0, SSL üzerinden e-posta, Görüntü Üzerine 
Yazma (Hemen, Planlı, İstek Üzerine) Sabit Disk Veri 
Şifreleme, Denetim Günlüğü İsteğe Bağlı CAC, IPv6 
Ready, 256 Bit Şifreleme, Common Criteria Sertifikası

Diğer Seçenekler
• Ortak Erişim Kartı Etkinleştirme Kiti, Hesaplama 

Seçenekleri, Xerox Extensible Interface Platform® 
Etkin, Yabancı Aygıt Arayüzü

• Mobil / Akıllı Telefon Yazdırma

Ek Yazdırma Sunucusu Seçenekleri
• Xerox® EX-i C60/C70 Baskı Sunucusu, Fiery® ile 

güçlendirilmiş
• Xerox® FreeFlow Baskı Sunucusu, Xerox® Colour 

C60/C70 Baskı için entegre*
• Xerox® EX C60/C70 Baskı Sunucusu, 

Fiery® ile güçlendirilmiş

Elektrik Gereksinimleri
• Yazıcı: 110-127 VAC ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz
• İsteğe Bağlı Besleme / Son İşlem:

 – Her modül için 100-240 VAC ya da 220-240 VAC, 
50/60 Hz güç gereklidir

Yazıcı Boyutları
• Yükseklik: 1.391,5 mm
• Genişlik: 1.574 mm
• Derinlik: 787 mm

Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi

Daha ayrıntılı teknik özellikler için www.xerox.com/C60-C70Specs adresine gidin.  
Kendi Xerox® Colour C60/C70 Yazıcınızı oluşturmak ve yapılandırmak için:  
www.buildyourownxerox.com


