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Fleksibel og prisvenlig 
løsning fra starten
Medarbejderne i jeres teams har brug for 
det fleksible og produktive workflow, som 
en multifunktionel kontormaskine giver 
mulighed for. Og jeres grafiske, kreative 
og produktionsbaserede teams har brug 
for den bedste kvalitet og de bedste 
efterbehandlingsmuligheder. I får begge dele 
med Xerox® C60/C70 farveprinteren.

Xerox® C60/C70 farveprinteren kan printe, 
kopiere, faxe (ekstraudstyr) og scanne, inkl. 
scanne til pc, USB og e-mail. Den kan oven i 
købet printe fra stort set alle smartphones og 
tablets. Derfor arbejder ethvert team mere 
effektivt med Xerox® C60/C70 farveprinteren.

Få nye forretningsmuligheder, 
og print højværdiopgaver 
i farver hos jer selv
• Denne printer klarer op til 60/70 sider 

i minuttet i farver og op til 65/75 sider 
i minuttet i sort/hvid. Og med nem 
konfiguration og automatiserede workflows 
får I hurtigt klaret opgaverne i flot kvalitet.

• Stor printmediefleksibilitet – både coatet  
og ucoatet op til 300 g

• Tilbehørsløsninger til integreret 
efterbehandling, som giver den rigtige 
professionelle finish med hæftning,  
hulning, falsning og højrekantbeskæring  
til præsentationer, brochurer og rapporter

• Valgmulighed mellem forskellige printservere 
giver adgang til forbedret farvestyring og 
strømlining af arbejdskrævende processer

• Med muligheden for at printe variable data 
kan I udarbejde personaliserede produkter  
til direct mail

Nøjes ikke med at indfri 
forventningerne
Xerox® C60/C70 farveprinteren udnytter 
de digitale printmuligheder optimalt. Hvad 
enten I vil udarbejde en kundebrochure, et 
tilbud eller en præsentation, der rammer plet, 
en iøjnefaldende plakat eller oven i købet 
vinduesmærkater eller skilte af polyester, får  
I et super resultat hver gang.

Produktivitet, skalerbarhed og  
professionel printkvalitet, alt-i-ét.
Med Xerox® C60/C70 farveprinteren kan I producere endnu flere forskellige 
printprodukter, printe i professionel kvalitet og få fleksibilitet til at udbygge  
jeres forretning. Det er en totalløsning, der øger produktiviteten til alle formål.

Xerox® C60/C70 farveprinter 
– hurtigt overblik
• Hastighed: Op til 60/70 sider/min i 

farver og 65/75 sider/min i sort/hvid

• Single pass-scanner: Op til 200 sider 
i minuttet

• Opløsning: 2400 x 2400 dpi

• Toner: Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA) tonerteknologi med ultralavt 
smeltepunkt

• Printmedievægt (maks.): Op til  
300 g, og op til 256 g for auto. duplex

• Printmedieformater: Op til SRA3+ / 
330 x 488 mm



3

Gør det produktivt
• Ægte multitasking. Scanner, 

printer, kopiere, faxer (ekstraudstyr) 
eller videresender filer – samtidig. 
Eksempelvisning af indscannede dokumenter 
og fax på skærmen, så fejl kan undgås.

• Sparer tid og arbejdstrin. Xerox®  
C60/C70 farveprinteren scanner i en suveræn 
kvalitet og kan sende indscannede filer til 
e-mailmodtagere, gemme dem på maskinen 
eller sende dem til en pc, server, USB eller fax. 
Søgbare PDF-filer oprettes via ét simpelt trin 
på maskinen.

Få flere muligheder og en anden 
måde at arbejde på ved hjælp 
af Xerox® workflow-løsninger
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 

Scanner filer direkte til Xerox® DocuShare® 
mapper. Og I behøver ikke nøjes med 
blot at gemme filer og oprette PDF'er, for 
denne printer kan automatisk an konvertere 
dokumenter til intelligente, strukturerede 
data med funktioner til nem navngivning af 
filer og videresending. 

• Individuelt indhold med XMPie®. Med 
software til at printe variable data fra XMPie, 
branchens førende leverandør af løsninger 
til personaliseret udgivelse, kan I nemt 
og billigt udbygge jeres sortiment med 
højværdiprodukter baseret på variable data.

• Xerox® Scan to PC Desktop®. Bygger bro 
mellem Microsoft® Office® dokumenter, 
PDF-filer og papir. Med Scan to PC Desktop 
kan I brugerdefinere scanningsmenuer på 
Xerox® C60/C70 farveprinteren direkte fra 
pc-skrivebordet. Få mere at vide på  
www.xerox.com/scantopcdesktop

• Xerox® Mobile Print Solution. Xerox giver 
adgang til alle tænkelige muligheder for at 
printe sikkert og præcist fra Apple® iOS®, 
Android™ og BlackBerry® mobilenheder.  
Få mere at vide på  
www.xerox.com/mobileprint

Fuld databeskyttelse
• Full system-Common Criteria (ISO 15408) 

certificering på EAL3-niveau*. Sikrer, at 
Xerox® C60/C70 farveprinteren overholder 
de strengeste sikkerhedsstandarder.

• Fortrolig printfunktion. Beskytter 
dokumenter ved at tilbageholde 
printopgaver i køen, indtil brugeren  
har indtastet sin adgangskode. 

• PDF-filer beskyttet med adgangskode. 
Scannede dokumenter med følsomme 
oplysninger kan kun åbnes og læses med  
en adgangskode. 

• Kryptering med standard 256-bit og FIPS 
140-2. Guldstandarden for databeskyttelse: 
harddiskoverskrivning. Sletter automatisk 
data på maskinen.

Nem omkostningskontrol 
og -styring.
• Xerox® kontering som standard. 

Denne software er installeret lokalt på 
maskinen som standard. Med de effektive 
konteringsfunktioner kan I følge, analysere 
og begrænse brug af maskinen. I kan se, hvor 
jeres omkostninger kommer fra, så I kan få 
kontrol over dem.

* Se dokumentationen for certificeret softwareversion

Gør det anderledes enklere og smartere at arbejde
Jo nemmere, det er at arbejde, jo mere produktive er medarbejderne. 
Xerox® C60/C70 farveprinteren forenkler processen med at indhente, redigere og 
gemme dokumenter med alle de kontormaskinefunktioner, I har brug for til at få 
arbejdsopgaver mere effektivt fra hånden i høj kvalitet.



Xerox® C60/C70 farveprinter:  
0,6 punkt skrifttype Xerox®  
MicroFont vist med en nål

Vi har kombineret klassens førende 
printopløsning (2400 x 2400 dpi) med 
de enestående egenskaber for Xerox® 
EA-tonerteknologien med ultralavt 
smeltepunkt. Resultatet er en forbløffende 
detaljegrad, en offsetlignende finish 
og livfulde farver. Desuden giver det 
mulighed for at bruge nye printmedier, 
som f.eks. Xerox® NeverTear, syntetiske 
digitalprintmedier, polyester mv., med 
fantastiske resultater.
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Innovation som standard
• Farvestrålende og fantastisk detaljeret. 

Med maskinens 2400 x 2400 dpi opløsning 
får I print med knivskarp tekst til output, der 
imponerer hver gang. 

• Suveræn printkvalitet. Xerox® Emulsion 
Aggregation (EA) tonerteknologien med lavt 
smeltepunkt er kemisk baseret med små, 
ensartede partikler, der giver en flot kvalitet 
med helt glatte farveovergange og en finish  
i offsetkvalitet.

• Holder maskine i gang. Alle printere 
har komponenter, der slides op 
efterhånden. Men med Xerox® Smart Kit® 
kundeudskiftelige printkomponenter kan 
I holde maskinen kørende uden at tilkalde 
service. Med helt enkle "træk ud/skub ind"-
udskiftningskomponenter holdes maskinen  
i kontinuerlig drift. Vores Smart Kits omfatter 
printmoduler, fuser, opladningskorotron  
og spildtonerbeholder.

Jeres profil, jeres kreative 
muligheder
• Matcher firmafarver, logoer og 

offsetpressere. Xerox® C60/C70 
farveprinteren har licensbaseret 
PANTONE® farvematching til spotfarver 
med PANTONE MATCHING SYSTEM®, 
PANTONE GOE™ og PANTONE PLUS. 
Desuden er den Fogra-certificeret til 
matching af farveoffsetpressere, og 
IDEAlliance Digital Press-certificeret  
efter GRACoL® specifikationer.

• True Adobe® PostScript® 3™ certificeret 
og den nyeste Adobe PDF Print Engine 
(APPE). Med disse funktionaliteter 
kombineret med lynende hastigheder har I 
altid ubegrænsede kreative printmuligheder.

Fuld kontrol, når I har 
mest brug for det
• Simple Image Quality Adjustment 

(SIQA). Til hurtig justering af 
farveregistrering og ensartet 
farveprinttæthed.

• Definering af jeres egne indstillinger. 
Med brugerdefineret papirindstilling kan I 
oprette, gemme og hente specialindstillede 
papirprofiler til brug, når I har brug for det. 

Profilerer jeres virksomhed frem for konkurrenterne
Den brancheførende printkvalitet, I forventer, med resultater, der giver tilfredshed 



Efterbehandlingsprodukter

Sortering Hæftning Hulning Hæftefremstilling C-falsning

Z-falsning Trefalsning
Z-falsning  
i A3-format

Højrekantbeskæring Kvadratisk falsning

Efterbehandlingsløsninger

4 75 6

4   Udfaldsbakke med stakforskydning eller almindelig udfaldsbakke: sortering af 500 ark. 

5   BR efterbehandlingsmodul1: Udvidet efterbehandlingsfunktionalitet til en god pris, med 
sætforskydning, hulning, hæftning (1,2,4 hæfteklammer) plus sortering af 3.000 ark og tilføjelse 
af C/Z-falsemodul. 

6    BR hæfte-/falsemodul1: Med alle de samme udvidede efterbehandlingsfunktioner som BR 
efterbehandlingsmodulet plus hæftefremstilling.

7   Convenience hæftemaskine: Hæfter op til 50 ark 90 g printmedier.

8 9 10

8   GBC® AdvancedPunch™ og GBC® AdvancedPunch™ Pro2: Til egenproduktion af professionelt 
indbundne dokumenter med kombineret print, hulning og sortering i ét trin. Vælg det 
hulningsmodul, der passer til jeres behov; GBC AdvancedPunch Pro understøtter printmedier  
i flere forskellige gramvægte og formater.

9   Light Production-efterbehandlere3: Med disse alsidige efterbehandlingsløsninger kan der 
fremstilles coatede hæfter, brochurer og 2-falsede mailers samt sortering, hæftning og hulning. 
Omfatter desuden et interposer-magasin. Vælg mellem en Light Production-efterbehandler, 
Light Production-efterbehandler med hæftemodul eller Light Production-efterbehandler med 
hæfte-/falsemodul. 

10   Xerox® SquareFold® beskæremodul2: Udbygger Light Production-efterbehandleren med et 
hæftemodul til kvadratisk falsning af omslag og højrekantbeskæring til fremstilling af hæfter.

1 Kræver Vertical Transport Kit
2 Kræver sammenkoblingsmodul og Light Production-efterbehandler
3 Kræver sammenkoblingsmodul 

Fremføringsløsninger

1

1   Stort magasin: Ekstra 2.000 ark  
i A4-format (op til 200 g).

2

2   Stort magasin til ark i 
overstørrelse: Ekstra 2.000 ark i 
formater på op til 330 x 488 mm  
og en papirvægt på op til 300 g.  
Med skab til opbevaring.

3

3   Stort dobbeltmagasin til ark i 
overstørrelse: Ekstra 4.000 ark i 
formater på op til 330 x 488 mm  
og en papirvægt på op til 300 g.
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Uanset størrelsen og omfanget af jeres  
arbejde, dækker vores løsninger jeres behov



Xerox® integrerede servere
Suveræne farver og workflows til højværdiprodukter.

Xerox® integreret farveprintserver  
til Xerox® C60/C70 farveprinteren

Den ideelle controller til moderne kontoropgaver 
med super brugervenlighed og valuta for 
pengene med en velkendt touchskærm. Få mere 
at vide på  
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 printserver  
baseret på Fiery®

Farver og workflow-funktioner i verdensklasse, der 
giver brugeren fuld kontrol. Få mere at vide på  
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow printserver integreret  
til Xerox® C60/C70 farveprinteren

Alle fordelene ved Xerox produktionsworkflows 
i en kompakt løsning til en god pris. Få mere 
at vide på  
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® ekstern server
Funktionsstærk server med farvefunktioner, workflowmuligheder og lynende hastigheder, lige ved hånden. Ultimativ kontrol og konsekvent funktionalitet.

A A
Før

Transparenthåndtering

Efter

Før

Spotfarvemodeller

Efter

PANTONE 158

Adobe PDF Print Engine (APPE) er 
guldstandarden for PDF til at oprette PDF-filer 
i et workflow med minimalt operatørbehov. 
Ingen problemer med transparenter. Ingen 
udfordringer ved farvematching. Bare hurtigere 
leveringstider, mere præcise resultater og flere 
tilbagevendende kunder.

Xerox® EX C60/C70 NX printserver  
baseret på Fiery® 

Fiery teknologien øger jeres fortjeneste ved at 
producere gennemslagskraftige dokumenter 
med livfulde billeder og farver, der overgår jeres 
kunders forventninger. Få mere at vide på  
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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Printservere til ethvert workflow
Vi tilbyder et bredt udvalg af printservere til at dække jeres specifikke behov



Til at tiltrække kunder
Xerox C60/C70 farveprinteren er perfekt til 
at printe alt, der skal sende et signal; skilte, 
id-kort, vinduesmærkater/-plakater, etiketter og 
polyesterprodukter. Til at skabe opmærksomhed 
om begivenheder eller arrangementer ved 
hjælp af livfulde fuldfarveprint, skilte og 
butiksalgsmateriale i flot printkvalitet. 

Vores specialpolyester til EA-toner med lavt 
smeltepunkt fikserer budskabet på polyester 
ved hjælp af vores egenudviklede kemiske 
fikseringsteknik, der giver en fantastisk 
printkvalitet på specialmedier, som f.eks. 
polyester mv. Vores EA-toner med Premium 
NeverTear er vand-, olie-, fedt- og rivefast. 

Print til storproduktion og med workflows til virksomhedsbrug til en overkommelig pris 
Printkvalitet, brugervenlighed, produktivitet, brug af mange forskellige printmedier, fremførings- og efterhandlingsløsninger plus  
workflowløsninger i verdensklasse, altsammen lige ved hånden. Med Xerox® C60/C70 farveprinteren kan I udbygge jeres digitale  
farveprintmuligheder og reducere omkostningerne.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
VI HAR ÅBENT 

fra kb

Vinduesskilte med Xerox® NeverTear
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Til udvikling af nye og spændende printprodukter – 
med nem inline efterbehandling
I printbranchen kommer der et væld af nye printprodukter og nye måder 
at bruge farver, printmedier og efterbehandling på. En suveræn printkvalitet, 
håndtering af et bredt udvalg af printmedier, fleksible efterbehandlingsmuligheder, 
modulopbygning og serverløsningerne til Xerox® C60/C70 farveprinteren – til 
integrering med virksomheders workflows – gør den perfekt til at erobre nye kunder 
og til virksomhedens egen produktion af flere printprodukter.

• Brochurer – farverige brochurer i 
professional kvalitet fremstilles nemt ved 
hjælp af produktivitetsfremmende inline 
falsning og kvadratisk beskæring.

• Præsentationer/nyhedsbreve – med 
inline hæftning og hulning produceres 
præsentationer og nyhedsbreve nemt  
og hurtigt.

• Håndbøger og rapporter – indsætning 
af faneblade gør årsregnskaber og 
økonomirapporter overskuelige, og med 
hæftning og GBC AdvancedPunch-hulning 
holdes siderne sikkert på plads.

• Plakater – med muligheden for at bruge 
endnu flere printmedietyper kan I printe 
iøjnefaldende plakater på robuste, coatede 
printmedier helt på op til 330 x 488 mm.

• Specialmedier og fotospecialprodukter – 
en suveræn farvekvalitet og fotofinish giver 
jeres kunder mulighed for at få alle de nyeste 
fotoprodukter på markedet
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Kort og godt
• Op til 60/70 sider/min i farver og 65/75 sider/min  

i sort/hvid
• Opløsning: 2400 x 2400 x 1 dpi (faktiske punkter  

pr. tomme)1

• Printmedievægt: op til 300 g
• Printmedieformater: op til SRA3+ format
• Typisk antal: 15.000-70.000 pr. måned
• Printkapacitet2: 300.000

Teknologi
• Print, fax (ekstraudstyr), kopiering, scanning, 

eksempelvisning, e-mail
• Påfyldning af toner og papir under kørsel
• Advanced Registration Technology med endnu  

mere præcis styring
• Simple Image Quality Adjustments (SIQA)  

på printerens touchpanel
• For-til-bag-registrering +/-1,2 mm
• Brugerdefineret papirkonfiguration og papirkatalog
• Xerox® EA-toner med lavt smeltepunkt 
• Xerox® Smart Kit® udskiftningskomponenter  

med toner, tromler, fuser, opladningskorotron, 
spildtonerbeholder, hæfteklammer

Grafisk funktionalitet
• Fogra-certificeret, IDEAlliance Digital Press System-

certificeret, PANTONE Matching System®,  
PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine1

Integreret scanner
• Automatisk 2-sidet, single-pass dokumentfremfører
• Farvescanner
• Scan til forskellige outputmuligheder
• 250 ark
• Op til 200 sider/min (farver og sort/hvid)
• Originaler på op til A3 med 60-200 g vægt

Produktivitet/printhastigheder
Xerox® C60/C70 – printhastigheder i farver
• A4

 – 60/70 sider/min (60-105 g) ucoatet
 – 43/50 sider/min (106-176 g) ucoatet,  

(106-150 g) coatet
 – 30/35 sider/min (177-300 g) ucoatet,  

(151-300 g) coatet
• A3

 – 30/35 sider/min (60-105 g) ucoatet
 – 21/25 sider/min (106-176 g) ucoatet,  

(106-150 g) coatet
 – 14/17 sider/min (177-300 g) ucoatet,  

(151-300 g) coatet
• SRA3

 – 27/30 sider/min (60-105 g) ucoatet
 – 19/19 sider/min (106-176 g) ucoatet,  

(106-150 g) coatet
 – 12/12 sider/min (177-300 g) ucoatet,  

(151-300 g) coatet
Xerox® C60/C70 – printhastigheder i sort/hvid
• A4 

 – 65/75 sider/min (60-176 g) ucoatet
 – 43/50 sider/min (177-300 g) ucoatet,  

printsiden opad (106-176 g) coatet
 – 30/35 sider/min (177-300 g) coatet

• A3
 – 33/37 sider/min (60-176 g) ucoatet,  

printsiden opad
 – 21/25 sider/min (177-300 g) ucoatet,  

(106-176 g) coatet
 – 14/17 sider/min (177-300 g) coatet

• SRA3
 – 29/33 sider/min (60-176 g) ucoatet
 – 19/19 sider/min (177-300 g) ucoatet,  

printsiden opad (106-176 g) coatet

 – 12/12 sider/min (177-300 g) coatet

Papir
Fleksibilitet/vægt
• Indbyggede magasiner:

Magasin 1 og 2: 60-256 g
Magasin 3 og 4: 60-256 g

 – Magasin 1: 500 ark i SRA3-format
 – Magasin 2: 500 ark i A3-format
 – Magasin 3: 870 ark i A4-format
 – Magasin 4: 1.140 ark i A4-format

• Specialmagasin 250 på op til 300 g ucoatet og coatet,  
op til 330 x 482 mm

• 2.000-arks HCF og OHCF som ekstraudstyr (1 magasin 
med 2.000 ark eller 2 magasiner med 4.000 ark)

Kapacitet og håndtering (A4)
• 3.260 ark standardkap. via 4 indbyggede magasiner og 

specialmagasin
• Maks. papirkapacitet: 7.260 ark via standardmagasiner og 

stort dobbeltmagasin til ark i overstørrelse (ekstraudstyr)
• 2-sidet print:

 – 256 g autoduplex 
 – 300 g manuel duplex for alle printmedietyper fra 

specialmagasiner og stort magasin til ark i overstørrelse 
(ekstraudstyr)

Fremførings- og 
efterbehandlingsløsninger 
Stort magasin (HCF)
• A4 (2.000 ark på op til 220 g)
Stort magasin eller dobbeltmagasin til  
ark i overstørrelse (OHCF)
• 60-300 g ucoatet 
• 106-300 g coatet
• Stort magasin til overstørrelse: 182 x 250 mm (B5)  

til 330 x 488 mm (SRA3) 
Stort dobbeltmagasin til overstørrelse: 102 x 152 mm  
til 330 x 488 mm (SRA3)

• 256 g autoduplex
• 300 g simplex og manuel duplex for alle printmedietyper
• 1- eller 2-magasinmodul: 2.000 / 4.000 ark
• Understøttelse af små printmedieformater med stort 

dobbeltmagasin til ark i overstørrelse
• Fremfører til konvolutter og små printmedieformater
Udfaldsbakke med stakforskydning eller almindelig 

udfaldsbakke 
• sortering af 500 ark 
BR efterbehandlingsmodul 
• 3.000-arks sorteringsmodul, 500-arks topbakke
• Forskudte sæt
• 2/4 huller
• Hæftning af 50 ark (foran, bagpå, 2, 4 positioner)
• C/Z-falsemodul (ekstraudstyr)
BR hæfte-/falsemodul 
• 1.500-arks sorteringsmodul, 500-arks topbakke
• Forskudte sæt
• 2/3 huller
• Hæftning af 50 ark (foran, bagpå, 2, 4 positioner)
• Ryghæftning/pjecer
• V-falsning
• C/Z-falsemodul (ekstraudstyr)
• Hæfte-/falsemodul med 2-falsning og ryghæftning af op 

til 15 ucoatede ark, 7 ark på 106-176 g coatet, 5 ark på 
177-220 g coatet

Light Production-efterbehandler
• 500-arks topbakke, 3.000-arks sorteringsmodul
• Hulning og hæftning i flere placeringer, 4 hæfteklammer
• Hæftning, op til 100 ark
• 200-arks interposer til fortrykte ark og ark med print til kant
Light Production-efterbehandler med hæftemodul, 
har de samme funktioner som Light Production-
efterbehandleren plus:
• 2-falsning eller ryghæftning af hæfter på op til 25 ark  

(100 udskudte sider på 75 g medier)

Light Production-efterbehandler med hæfte-/falsemo-
dul, har de samme funktioner som Light Production-ef-
terbehandleren med hæftemodul plus:
• Falsemodul til A3/Z-falsning, A4/3-falsning og Z-falsning.
GBC AdvancedPunch™3

• Huller i A4 op til 220
• Forskellige udskiftelige udstansningssæt fås
GBC AdvancedPunch™ Pro3

• Huller i A5-SRA3 op til 300 g
• Forskellige udskiftelige udstansningssæt fås
Xerox® SquareFold® beskæremodul3

• Kvadratisk falsning af op til 25 ark
• Højrekantbeskæring fra 2 til 20 mm i 0,1 mm trin
• Papirvægt 64-300 g coatet og ucoatet
Convenience hæftemaskine
• Hæfter op til 50 ark 90 g printmedier 

Xerox® integreret  
farveprintserver (DMP)
Hardwarespecifikationer (lig med eller bedre)
• 320 GB harddisk, 4 GB RAM
• 10,4" farve-touchskærm, fladskærm
• Ethernet-interface (valgmulighed mellem 10 MBTX / sek, 

100 MBTX / sek, 1.000 MBTX / sek)
Understøttede klientmiljøer
Se udførlige specifikationer på  
www.xerox.com/C60-C70Specs
PDL'er og dataformater
• PDF, XPS®, PCL® 6 emulering, HP-GL2 (direkte indsendelse), 

TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (ekstraudstyr)
Scanning 
• Scan til e-mail, scan til mappe, til pc, til mailboks  

(privat og offentlig), scan til USB, FTP, SMB,  
pc-skrivebord, PDF med søgbar tekst, PDF/A, XPS, 
miniaturebaseret eksempelvisning

Sikkerhed
• Fortrolig printfunktion som standard, autentificering med 

LDAP/Kerberos/SMB/CAC, adgangskodebeskyttet PDF, 
kryptering med FIPS 140-2, S/MIME-krypteret e-mail, 
IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail via SSL, diskoverskrivning 
(straks, planlagt, efter behov), kryptering af harddiskdata, 
overvågningslog, IPv6 Ready, 256-bit kryptering, Common 
Criteria-certificeret

Andet ekstraudstyr
• Common Access Card-tilslutningssæt, konteringsløsninger, 

med Xerox Extensible Interface Platform®, interface til 
ekstern enhed

• Mobil-/smartphone-print

Yderligere printservertilvalg
• Xerox® EXi C60/C70 E300 printserver  

baseret på Fiery®

• Xerox® FreeFlow printserver integreret til  
Xerox® C60/C70 farveprinteren*

• Xerox® EX C60/C70 NX printserver baseret  
på Fiery®

Krav til strømforsyning
• Printer: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Fremføring/efterbehandling (ekstraudstyr):

 – Til hvert modul: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 10 A

Printerens mål
• Højde: 1.391,5 mm
• Bredde: 1.574 mm
• Dybde: 787 mm 

 

1 Afhængig af valgt printserver/controller
2  Printkapacitet – maks. forventet mængdekapacitet pr. måned.  

Ikke på løbende basis.
3  Kræver Light Production-efterbehandler med hæftemodul  

og sammenkoblingsmodul

Xerox® C60/C70 farveprinter

 www.xerox.com


