Impressora Colorida
Xerox ColorQube 8870
®

®

Verdadeira economia de custo
• Com a ColorQube 8870 você pode imprimir todos os documentos coloridos que
chamam a atenção.
• A vantagem do volume de impressão. Se você imprimir, no mínimo, quatro
resmas de papel por mês, a ColorQube 8870 oferecerá o melhor custo total de
propriedade do mercado.
• Economize custos de envio e espaço de armazenamento. Comparada ao
toner, a embalagem menor da cera sólida custa menos para enviar e é pequena o
suficiente para caber em uma gaveta de mesa.
• Gastar menos com papel e cera. Obtenha a impressão em frente e verso
padrão e a função Várias em um, a qual imprime várias páginas em uma única
folha de papel.

A impressora colorida ColorQube 8870 significa grande
economia na impressão em cores, graças ao seu
inacreditável baixo custo total de propriedade. Você
obtém uma poderosa solução de impressão, que fornece
uma excepcional qualidade de cores sem confusão e sem
desperdício.
Seu escritório, muito mais ecológico
• Menos desperdício, menos impacto. A embalagem da impressora e dos bastões
de cera sólida ajuda você a gerar até 90% menos desperdício, até 30% menos
demanda de energia no ciclo de vida e até 30% menos emissão de carbono do
que as impressoras a laser comparáveis.

Mais desempenho em cores
• Velocidade de impressão rápida. Realize seus trabalhos rapidamente – com
velocidade de 40 ppm em cores e em preto e branco.
• Cores sempre superiores. A cera sólida proporciona aos seus documentos cores
ricas e vibrantes em todos os materiais, incluindo o papel reciclado.
• As cores que você espera. As simulações de cores sólidas aprovadas pela
PANTONE® e a tecnologia de correção de cores Xerox fornecem resultados que
sempre correspondem às suas expectativas.
• Mais impressão por mais tempo. Um alto ciclo de funcionamento mensal de
até 120 000 imagens significa que você terá uma impressora colorida confiável
por muitos anos.

• Configurações do driver de impressão EarthSmart. O medidor do driver de
impressão fácil de usar permite que você escolha as configurações de impressão
mais conscientes com o meio ambiente.

• Imprima quando estiver pronto. O tempo de saída da primeira página de
5 segundos significa que, na maioria dos casos, seus trabalhos de impressão
estarão prontos enquanto você vai até a impressora.

• Otimizar o uso de energia. A tecnologia Intelligent Ready assimila os padrões
de uso de seu grupo de trabalho e move para o modo de baixo consumo de
energia quando há possibilidade de você usar menos a impressora.

• Capacidade de expansão fácil. Com a ColorQube 8870 é fácil adicionar
memória para se obter mais funções que economizam tempo e expandir a
capacidade de papel para 2200 folhas.

• Software GreenPrint incorporado. Use a ferramenta GreenPrint padrão para
ajudá-lo a imprimir apenas as páginas que deseja, para reduzir o uso de papel e
de cera.

• Correção de cores intuitiva. A função Cores por Textos permite que você
selecione as modificações de cores desejadas a partir de uma simples lista
suspensa de opções.

• Qualificada pela ENERGY STAR®. A ColorQube 8870 atende aos rigorosos
requisitos da ENERGY STAR quanto ao uso de energia.

• Funciona em seu ambiente. Obtenha a compatibilidade total com ambientes
Windows, Mac e Linux.

ColorQube® 8870
Impressora colorida

ColorQube 8870DN

Velocidade

Até 40 ppm em core / 40 ppm em preto e branco

Ciclo de trabalho

120 000 imagens/mês

Gerenciamento de Papel
Entrada de papel

Padrão

Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 folhas; Tamanhos selecionáveis: 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Bandeja 3: 525 folhas; Tamanhos selecionáveis: 99 x 211 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 4: 525 folhas; Tamanhos selecionáveis: 99 x 211 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 5: 525 folhas; Tamanhos selecionáveis: 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Saída do papel

350 folhas

Impressão em frente e verso
automática

Padrão

Impressão

Tempo de saída da primeira página

5 segundos em cores

Resolução (máx.)

Até 2400 FinePoint™

Memória (padrão/máx.)

512 MB / 2 GB

Processador

1 GHz

Conectividade

10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6

Linguagens de descrição de página

Verdadeira emulação Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PDF*

Recursos de impressão

Cores por Textos, Confrontação de RAM, SMart Duplex, Configurações do Earth Smart Driver, drivers bidirecionais, Impressão de livretos, Marcas d'água,
Impressão Várias em 1, Medidor de tinta gráfico, Execução em preto

Padrão
Opcional

Kit de produtividade (inclui: disco rígido, Impressão Pessoal/Pessoal salva/Protegida/de Prova/Salva, Imprimir com, Armazenamento de fonte/formulário
estendido, Sobregravação do disco rígido, Confrontação do disco rígido)

* Requer unidade de disco rígido

Gerenciamento de dispositivo
Serviços de Internet do Xerox CentreWare®, CentreWare Web,
Interface de Admin WebJet, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®,
PrintingScout®
Drivers de impressão
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versão 10.5
e superior, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare®
5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise
4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX
11.0/11i, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express
Driver®, Drivers de Impressão Walk-Up®
Segurança
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, Autenticação SMTP,
Filtro IP, Segurança contra sobregravação de disco rígido,
Sobregravação de imagem, Registro de auditoria; Sem fio
opcional: 802.11 b, g
Gerenciamento de material
Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandejas 2 a 5: 60 a 220 g/m²;
Tipos de materiais: Papel comum, transparências, envelopes,
etiquetas, papel revestido, papel de tamanho personalizado,
perfurado, material de capa/cartão
Ambientes operacionais
Temperatura: operação: 10° a 32° C; Umidade relativa:
operação: 10% a 80%; Níveis de ruído: Impressão: menos de
59 dBA, Em espera: menos de 31 dBA

Energia elétrica
Energia: 100 a 240 V, 50 a 60 Hz; Consumo de energia: Média:
252 W; Em espera: 107 W; Modo Repouso: 47 W
Dimensões (LxPxA)
406 x 521 x 368 mm; Peso: 27,4 kg; alimentador de 525 folhas:
394 x 508 x 127 mm; Peso: 5,2 kg; Carrinho do sistema com
gaveta de armazenamento: 502 x 686 x 356 mm; Peso: 28,8 kg
Dimensões da embalagem (LxPxA)
559 x 673 x 540 mm; Peso: 34 kg; alimentador de 525 folhas:
508 x 616 x 267 mm; Peso: 5,2 kg; Carrinho do sistema com
gaveta de armazenamento: 650 x 854 x 508 mm; Peso: 34.9 kg
Conteúdo da caixa
• Impressora em Cores ColorQube 8870
• Solid Ink Rainbow Pack mais um bastão inicial pré-carregado
de cada cor (capacidade total = 3.000 páginas por cor1)
• Software and Documentation CD (CD de software e
documentação) (com Guia de Instalação Rápida, Guia de
Utilização Rápida, Manual do Usuário, Guia de Administração
do Sistema)
• Cabo de alimentação
Certificações
Certificada para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, Parte
15 da FCC Classe A, Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC,
EN 60950-1, 2ª Edição, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55024,
Diretiva ROHS 2002/95/EC, Compatível com 508, Qualificada
pela ENERGY STAR®, GOST EN55022 Classe A
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Suprimentos
Cera sólida Xerox genuína
6 bastões Ciano: 17 300 páginas1108R00958
6 bastões Magenta: 17 300 páginas1108R00959
6 bastões Amarelo: 17 300 páginas1108R00960
6 bastões Preto: 16 700 páginas1108R00961
Itens de manutenção de rotina
Kit de manutenção: <30 000 páginas2109R00783
Bandeja de resíduos
109R00754
Opções
Kit de produtividade com Unidade de disco rígido 097S04141
Memória de 512 MB
097S03635
Bandeja do papel para 525 folhas
097S04142
Carrinho do sistema com gaveta de
armazenamento097S03636
Adaptador de rede sem fio
097S03740
 édia de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com o ISO/IEC 24711.
M
O rendimento irá variar de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de
impressão.
2
Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho
Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento irá variar de acordo com os padrões de tipo,
tamanho, gramatura, orientação e uso do material.
1

