Xerox ColorQube 8880
färgskrivare
®

®

Högre färgprestanda
• Välj produktivitet. Lägg till mer minne och ytterligare
säkerhetsfunktioner och tidsbesparande funktioner via någon av våra
två produktivitetssatser.
• Överlägsen, jämn färgkvalitet. Solid Ink-tekniken ger fylliga och
livfulla färger på alla typer av utskriftsmaterial, inklusive återvunnet
papper.
• Färger du förväntar dig. PANTONE®-godkända simuleringar av
solida färger och Xerox färgkorrigeringsteknik.
• Långa utskrifter utan avbrott. Månatlig utskriftsvolym på upp till
120 000 sidor vid enstaka tillfälle, innebär att du har en driftsäker
färgskrivare under många år framöver.
• Alltid redo. Första sidan skrivs ut på endast 5 sekunder.

ColorQube 8880 ger stora besparingar vid
färgutskrift tack vare en synnerligen låg total
ägandekostnad. Det är en kraftfull och enkel
utskriftslösning med mindre miljöpåverkan och
en utomordentligt hög och jämn färgkvalitet.
Reell kostnadsbesparing
• Färgutskrift till svartvittpris. Med ColorQube 8880 kan du kosta
på dig att skriva ut alla dokument i effektfull färg.
• Betala bara för den färg som används. Med de flexibla
prismodellerna behöver du inte längre betala höga sidkostnader för
dokument med låg täckning.
• Större fördelar med högre utskriftsvolym. Vid utskrift av minst
2 000 sidor per månad är skrivarens totala ägandekostnad
svårslagen.
• Spara lagringsutrymme. Färgklossarna med sina små förpackningar
är så små att de ryms i en skrivbordslåda.
• Spendera mindre pengar på papper och färg. Dubbelsidig utskrift
och flera sidor per ark som standard.

• Enkel att uppgradera. Ytterligare magasin ger en total kapacitet på
upp till 2 200 ark vilket ger större resurser i perioder av hög
arbetsbelastning, plus att du får tillgång till flera pappersmagasin
samtidigt för olika utskriftsbehov.
• Trådlös anslutning. Placera ColorQube 8880 var som helst på
kontoret med trådlös anslutning som tillval.
• Intuitiv färgkorrigering. Med funktionen Colour By Words kan du
välja önskad färgmodifiering via en listruta.
• Apple® AirPrint. Förenkla utskrift av e-brev, foton och viktiga
dokument direkt från Apple-enheter utan att installera några
drivrutiner.
• Mopria®-certifierad. Mopria-certifiering förenklar mobil utskrift
från pekskärmar och smarttelefoner till många skrivare, inklusive
ColorQube 8880.

Ett grönare kontor
• Mindre avfallsprodukter, mindre miljöpåverkan. Det nya
förpackningsmaterialet för skrivare och förbrukningsmaterial innebär
upp till 90 % mindre mängd avfallsprodukter, lägre
energiförbrukning under skrivarens livslängd och lägre
koldioxidutsläpp än de flesta jämförbara laserskrivare.
• Earth Smart-inställningar. Med de lättanvända mätarna i
skrivardrivrutinen kan du välja de utskriftsinställningar som ger minst
miljöpåverkan.
• Intelligent handhavande. Funktionen Intelligent Ready optimerar
energiförbrukning och produktivitet genom att lära sig dina
utskriftsmönster.
• GreenPrint-programvara inkluderad. Skriv ut bara de sidor du
behöver med hjälp av verktyget GreenPrint, och få lägre förbrukning
av papper och färg på köpet.
• Med tillvalet Xerox® Wireless Print Solutions Adapter kan du ansluta
din Xerox®-skrivare eller multifunktionsskrivare till moderna mobila och
datorbaserade arbetsflöden oberoende av kontorsmiljön. Mer
information finns på www.xerox.com/WPSA.

Xerox® ColorQube® 8880 Färgskrivare

ColorQube 8880DN

Hastighet

Snabbutskrift: Upp till 51 sid/min; Standard: Upp till 30 sid/min; Extra hög kvalitet: Upp till 19 sid/min; Högupplösning: Upp till 6 sid/min

Färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym

120 000 sidor/månad

Månatlig utskriftsvolym2

1 000–15 000
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Pappershantering
Pappersinmatning

Standard

Magasin 1 (kombimagasin): 100 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 2: 525 ark, anpassade storlekar: 99 x 211 mm till 216 x 356 mm

Tillval

Magasin 3: 525 ark, anpassade storlekar: 99 x 211 mm till 216 x 356 mm
Magasin 4: 525 ark, anpassade storlekar: 99 x 211 mm till 216 x 356 mm
Magasin 5: 525 ark, anpassade storlekar: 99 x 211 mm till 216 x 356 mm

Pappersutmatning

350 ark

Automatisk dubbelsidig utskrift

Standard

Utskrift

Första sidan

5 sekunder i färg
Upp till Xerox® 2400 dpi (FinePoint®)

Upplösning (max)
Minne (standard/max)

1 GB/2 GB

Processor

1 GHz

Anslutningar

10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, IPv6

Skrivarspråk och
direktutskriftsformat
Utskriftsfunktioner

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-emulering, direkt PDF-utskrift3, JPEG, TIFF och PNG
Standard

Colour By Words, Minnessortering, automatisk dubbelsidig utskrift, Earth Smart-inställningar, tvåvägsskrivardrivrutiner, broschyrutskrift, vattenmärken,
flera sidor per ark, grafisk visning av återstående färgmängd , enbart svartvitt

Tillval

Produktivitetssats: (utökning med SSD-disk), personlig, personlig sparad, säker och sparad utskrift samt provutskrift,
samtidig utskrift, utökad teckensnitts- och formulärlagring, 256-bitars AES-datakryptering, sortering
Produktivitetssats (minnesuppgradering till 2 GB), utökade funktioner för säker utskrift och utskriftssortering

Utskrift via mobila enheter och
appar

Standard: Apple® AirPrint™, Mopria®-certifierad
Gratis nedladdning: Xerox® Print Service Plug-in for Android™
Tillval: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (inkluderar Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 och Mopria®.
Mer information finns på www.xerox.com/WPSA)

Garanti

Ett års på plats-garanti4

Förväntad maximal utskriftskapacitet på en månad. Ej på regelmässig basis. 2 Genomsnittlig utskriftsvolym per månad: förväntad månatlig regelmässig utskriftsvolym. 3 Produktivitetssats med 32 GB SSD-disk krävs.
4
Produkter som köps med PagePack/e-Click -serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.
1

Skrivaradministration
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, Xerox® PhaserSMART®,
Xerox® PrintingScout®

Mått (B x D x H)
406 x 521 x 368 mm; vikt: 27,4 kg. 525-arks magasin:
394 x 508 x 127 mm, vikt: 5,2 kg; Vagn med förvaringslåda:
502 x 686 x 356 mm; vikt: 28,8 kg

Skrivardrivrutiner
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 och
högre, 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®, Walk-Up®

Förpackningsmått (B x D x H)
559 x 673 x 540 mm, vikt: 34 kg. 525-arks magasin:
508 x 616 x 267 mm, vikt: 5,2 kg. Vagn med förvaringslåda:
650 x 854 x 508 mm, vikt: 34,9 kg

Säkerhet
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, SMTP-autentisering,
IP-filtrering, transaktionslogg
Pappershantering
Magasin 1: 60–220 g/m2, magasin 2–5: 60–220 g/m2.
Utskriftsmaterial: vanligt papper, OH-film, kuvert, etiketter,
anpassade storlekar, hålslaget papper, kartong
Driftmiljö
Temperatur: Drift: 10 °C till 32 °C. Relativ fuktighet: Drift:
10 till 80 %. Ljudeffektsnivåer: utskrift: mindre än 59 dBA,
vänteläge: mindre än 31 dBA
Strömförsörjning
Nätanslutning: 100–240 V, 50-60 Hz, effektförbrukning:
Genomsnittlig: 252 W; vänteläge: 107 W, viloläge: 47 W

Medföljande delar
• ColorQube 8880
• Rainbow Pack med solid ink plus en påfylld färgkloss av
varje färg (total kapacitet: 3 000 sidor per färg1)
• CD med programvaror och dokumentation
(installationshandledning, snabbhandledning,
användarhandbok, systemadministratörshandbok)
• Nätkabel
Certifiering
UL-certifiering enligt 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition,
FCC del 15 klass A, lågvoltsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1,
2nd Edition, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55024,
ROHS-direktiv 2002/95/EC, 508-godkänd, GOST EN55022
klass A, TAA-godkänd (Y-konfiguration), ENERGY STAR®,
Mopria-certifierad

För mer information, gå till www.xerox.com/office
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Förbrukningsmaterial
Äkta Xerox-färgklossar
6 färgklossar‚ cyan: 17 300 sidor1108R00954
6 färgklossar‚ magenta: 17 300 sidor1108R00955
6 färgklossar‚ gul: 17 300 sidor1108R00956
6 färgklossar‚ svart: 16 700 sidor1108R00957
Underhållsmaterial
Rengöringsenhet: <10 000 sidor2109R00784
Rengöringsenhet: <30 000 sidor2109R00783
Avfallsbehållare109R00754
Tillval
Produktivitetssats med 32 GB SSD-disk
097S04674
Produktivitetssats med 2 GB minne
097S04672
525-arks magasin
097S04142
Vagn med förvaringslåda
097S03636
Trådlös nätverksadapter
– Europeisk nätadapter3097S03741
– Brittisk nätadapter
097S03742
S tandardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 24711. Sidantalet varierar
beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
Ungefärligt sidantal. Uppgivna värden avser A4-papper (75 g/m2). Antal sidor
varierar med typ av utskriftsmaterial, pappersstorlek, pappersvikt, sidorientering
och användningsmönster.
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Ej tillgänglig i Danmark och Schweiz
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