ColorQube®
8900
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Kolorowa
drukarka wielofunkcyjna

Drukarka wielofunkcyjna
Xerox ColorQube 8900
Wydajność dla grup
roboczych oraz oszczędny
druk w kolorze
®

®

Aby skutecznie konkurować
i wygrywać, potrzebujesz
technologii biznesowej
oferującej więcej – za mniej.
Tętniące pracą biuro wymaga
rozwiązań upraszczających
procesy, aby personel mógł
pracować bardziej produktywnie.
A rozwiązania te muszą być
przystępne cenowo.
Dlatego konieczny jest partner
technologiczny, który zbuduje
całościowe rozwiązanie
odpowiadające potrzebom
i umożliwiające realizację
celów w zakresie wydajności,
charakteryzujące się przy tym
maksymalną efektywnością i
minimalnym kosztem.
Nasze rozwiązanie: Xerox® i nasze
urządzenie wielofunkcyjne Xerox®
ColorQube® 8900. Przykuwający
uwagę kolor po przystępnej cenie.

Doskonały kolor, wielkie oszczędności.
Przykuwające uwagę kolory każdego dnia. Teraz możesz pozwolić sobie
na skorzystanie z siły koloru w każdym drukowanym dokumencie. Dokumenty
zostaną zauważone za sprawą intensywnych, błyszczących kolorów tworzonych
przez drukarkę Xerox® ColorQube® 8900.
• Spraw, by każdy dokument był
wyjątkowy. W przeciwieństwie do drukarek
laserowych, proces drukowania z użyciem
atramentu stałego polega na wypełnianiu
wolnych przestrzeni w wybranym nośniku
w celu utworzenia nowej powierzchni,
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej
jednolitego kształtu punktów, co zapewnia
jednorodność gwarantującą najwyższą jakość
druku oraz jaskrawy, nasycony kolor.
• Elastyczna regulacja prędkości
drukowania. W każdej sytuacji dobierz
optymalne połączenie jakości obrazu i
szybkości druku przy użyciu czterech opcji
wydruku: wysoka rozdzielczość, podwyższona
jakość, standard i szybki kolor.
• Jedyne w swoim rodzaju cenniki
zapewniają duże oszczędności. Koniec z
wysokimi opłatami za niewielką ilość koloru
na stronie. Za sprawą planu Hybrid Colour
drukarki ColorQube 8900 płacisz za taką
ilość koloru, jaka została wykorzystana.
W przypadku większości kolorowych
wydruków cena znacząco spadnie.

Plan Hybrid Colour
Jeżeli odpowiada ci prostota rozliczania na
podstawie odczytów miernika, skorzystaj z
Planu Hybrid Colour zapewniającego dużą siłę
oddziaływania koloru. Klasyfikuje dokumenty
na podstawie faktycznej ilości użytego koloru –
koniec z płaceniem za dokumenty z niewielką
liczbą kolorów jak za pełnokolorowe wydruki!

Dystrybucja koloru w typowym
dokumencie biurowym
Kolorowe dokumenty biurowe można
sklasyfikować według ilości użytego koloru.
Według badań przeprowadzonych przez
Xerox®*, podział dokumentów kolorowych
w typowym środowisku biurowym jest
następujący:

Trzy poziomy Planu Hybrid Colour:
• Czarny + Kolor użyteczny. Rozliczanie
według stawki tylko dla czerni.
• Kolor codzienny. Rozliczanie według stawki
nieco wyższej niż tylko dla czerni.
• Kolor ekspresyjny. Rozliczanie według
bieżącej rynkowej stawki dla wydruków
w kolorze.
* Wyniki badań na podstawie danych dotyczących faktycznych
użytkowników w 2009 r.
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Zwiększ wydajność firmy dzięki łatwości eksploatacji.
Inteligentniejszy, szybszy sposób pracy w biurze i poza nim. Wygoda i dłuższy
czas sprawności rozwiązań na stały atrament Xerox®. Uzyskaj funkcje i opcje
usprawniające tworzenie i udostępnianie dokumentów.

• Szybkie rezultaty. Drukowanie prac
z prędkością do 44 str./min w kolorze i
czerni, a także drukowanie pierwszej strony
dokumentów kolorowych nawet w ciągu
zaledwie 8,5 sek.
• Łatwe stosowanie rozszerzeń.
Możliwość drukowania większych nakładów
po zwiększeniu pojemności papieru do
3475 arkuszy rozmiaru A4. Możliwość
dodania finishera na 650 arkuszy oraz
funkcji zszywania do 50 arkuszy i układania
z przesunięciem stosu.
• Użyteczne funkcje pomocy. Wbudowane
filmy instruktażowe wyświetlane na panelu
przednim zapewniają szybką pomoc w
rozwiązywaniu problemów.

Ładowanie stałego atramentu
Każda kostka stałego atramentu ma
inny kształt i pasuje wyłącznie do
odpowiedniego otworu, dzięki czemu
uzupełnianie atramentu jest szybkie,
łatwe i czyste.

• Zdalne monitorowanie i zarządzanie.
Funkcja Panelu zdalnego sterowania
umożliwia obsługę interfejsu użytkownika
urządzeń serii Xerox® ColorQube® 8900
z dowolnego stanowiska roboczego
znajdującego się w biurze tak, jakbyś
stał przy urządzeniu. Zdalne szkolenie
użytkowników i konfiguracja ustawień
urządzenia z poczuciem spokoju
zapewnianym przez zintegrowane funkcje
bezpieczeństwa, umożliwiające wykonywanie
wyłącznie pojedynczych operacji przez

uwierzytelnionych użytkowników w celu
zapobieżenia wykonywaniu wielu zdalnych
procedur jednocześnie.
• Skanowanie jednodotykowe. Funkcja
Skanowanie jednodotykowe umożliwia
utworzenie specjalnego, łatwego do
znalezienia przycisku skanowania
umiejscowionego bezpośrednio na
kolorowym ekranie dotykowym. Przypisz
przyciskowi skanowania jednodotykowego
jego własny przepływ pracy skanowania,
zapewniający szybką dystrybucję i
archiwizację dokumentów.
• Funkcje samoobsługowe. Skanowanie
do dowolnego standardowego urządzenia
pamięci masowej USB i drukowanie z niego
dla łatwej przenośności.
•Ż
 adnych przeszkód. Ulepszona książka
adresowa z listą ulubionych pozwala na
płynne importowanie istniejących kontaktów
i przenoszenie ich do wielu drukarek
wielofunkcyjnych ConnectKey.

Najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa.
Ochrona wrażliwych informacji ma obecnie kluczowe znaczenie w świecie
biznesu. Możesz zminimalizować ryzyko, zabezpieczając punkty dostępu oraz
krytyczne informacje biznesowe za pomocą najbardziej kompleksowego zestawu
funkcji, technologii oraz rozwiązań dostarczanych przez liderów branży ochrony.

Silne partnerstwo
Kontroler Xerox® ConnectKey™ zawiera
zintegrowaną technologię McAfee®, dzięki
czemu powstała pierwsza w branży linia
drukarek wielofunkcyjnych, które same
zabezpieczają się przed potencjalnymi
zagrożeniami zewnętrznymi. Technologia
białych list McAfee zapewnia, że w
urządzeniu mogą być uruchamiane tylko
bezpieczne, wcześniej zatwierdzone pliki
systemowe, do minimum ograniczając
konieczność ręcznego aktualizowania
oprogramowania zabezpieczającego przed
nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.
Ponadto płynna integracja z zestawem
narzędzi do usług zarządzania drukiem
Xerox® oraz McAfee ePolicy (ePO) umożliwia
łatwe śledzenie i monitorowanie.
Ponadto automatyczna integracja Cisco®
TrustSec Identity Services Engine (ISE)
zapewnia kompleksową widoczność
wszystkich punktów końcowych drukarek
wielofunkcyjnych ConnectKey, aby wdrażać
zarządzane przez dział informatyczny
scentralizowane zasady bezpieczeństwa
i zgodność.

• Chroń poufne informacje. Zabezpiecz
wszystkie wrażliwe dane stosując szyfrowane
pliki PDF podczas skanowanie, pełne
szyfrowanie twardego dysku zgodne z normą
140-2 256-bit AES FIPS oraz nadpisywanie
obrazu twardego dysku z procesem
trzykrotnego czyszczenia, zapewniającego
całkowite usunięcie wszystkich fragmentów
danych.
• Zapobieganie dostępowi
nieuprawnionych osób. Na dostęp
do urządzenia zezwalaj wyłącznie
uwierzytelnionym użytkownikom, stosując
uprawnienia użytkownika Xerox®,
uwierzytelnianie sieciowe, filtrowanie IP,
karty inteligentne i logowanie oparte o
role i poziomy funkcjonalne.
• Proaktywne zarządzanie zagrożeniami.
Monitorowanie punktów ochrony pod
kątem nowych luk w zabezpieczeniach i
w razie potrzeby dostarczanie poprawek,
zapewniające aktualność zabezpieczeń
sprzętu oraz bezpieczeństwo danych.
Ponadto za pomocą kanału informacyjnego
RSS można otrzymywać bieżące
aktualizacje i informacje poprzez stronę
www.xerox.com/security.

• Utrzymywanie zgodności z przepisami.
Urządzenia serii Xerox® ColorQube®
8900 są zgodne z najnowszymi normami
bezpieczeństwa różnych branż, w tym
rządowymi, finansowymi i medycznymi.
Należą do nich Common Criteria*, HIPAA,
Data Protection Act (Ustawa o ochronie
danych), COBIT i inne. Urządzenia te mogą
być zgodne z dowolną normą, z elementami
sterującymi dopasowanymi do twoich
potrzeb.
• Zyskaj całkowitą widoczność. Zapobiegaj
kradzieżom adresu IP i zapewnij dostęp
do urządzenia całkowitą widoczność
urządzenia i sieci. Dzięki zarządzaniu polityką
zabezpieczeń i śledzeniu wszystkich czynności
w urządzeniu za pomocą funkcji Dziennik
audytu można dowiedzieć się, kto uzyskał
dostęp, do czego i kiedy.

* Podstawa kodu 071.160.202.26500

Konstrukcja dbająca o środowisko.
Wzmocnij wysiłki na rzecz ochrony środowiska przy jednoczesnym
wzmocnieniu jej wizerunku przy pomocy koloru. Drukarka Xerox® ColorQube®
8900 jest wyposażona standardowo w funkcje oszczędzania energii i materiałów
eksploatacyjnych.
• Mniejsza ilość odpadów. Kostki stałego
atramentu pozwalają uniknąć stosowania
wkładów i dodatkowych opakowań, dzięki
czemu ilość odpadów jest mniejsza o 90%
w porównaniu do urządzeń laserowych.
• Mniejsza ilość materiałów
eksploatacyjnych. Jedynym wymiennym
komponentem jest moduł czyszczący o
długiej żywotności (średni cykl życia 30 000
stron wydruku). Komponent ten podlega
programowi recyklingu Xerox® Green World
Alliance (w celu uzyskania dalszych informacji
odwiedź stronę www.xerox.com/gwa).
• Zgodność ze standardem ENERGY STAR®
Drukarka ColorQube 8900 spełnia surowe
wymagania normy ENERGY STAR w zakresie
zużycia energii.
• Brak toksyczności i brudu. Stały atrament
Xerox® jest bezpieczny w obsłudze i nie
powoduje powstawania zabrudzeń podczas
ładowania do urządzenia.
• Atrament ze źródeł biologicznych. Stały
atrament Xerox® uzyskał certyfikat zawartości
30% biologicznego materiału odnawialnego
wydany przez NAPIM (National Association
of Printing Ink Manufacturers – Krajowe
Stowarzyszenie Producentów Atramentów
Drukarskich).

• Drukuj odpowiedzialnie. Uzyskaj taką
samą żywą kolorystykę wydruków na papierze
makulaturowym. Ponadto opcje sterownika
Earth Smart pozwolą na wybór ustawień
domyślnych takich jak druk dwustronny,
który sprzyja odpowiedzialnej eksploatacji
urządzenia.
• Urządzenie gotowe do pracy w każdej
chwili. Technologia inteligentnej gotowości
sprawia, że urządzenie uczy się wzorców
eksploatacji, dzięki czemu jest gotowe do
druku, gdy tylko jest potrzebne.
• Firma Xerox liderem rozwiązań
przyjaznych dla środowiska. Prowadzone
od wielu lat przez firmę Xerox działania
na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza
programy Product Take-back i Recycling
Programme, przyczyniły się do zmniejszenia
odpadów na składowiskach o ponad 900 tys.
ton. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę www.xerox.com/environment.

Odpady w przypadku
korzystania z technologii
stałego atramentu w stosunku
do odpadów w przypadku
technologii laserowej
Technologia stałego atramentu
nie wymaga stosowania wkładów;
żadnych kaset drukujących do
usunięcia lub poddania recyklingowi.
Drukarki serii ColorQube® 8900
produkują do 90% mniej odpadów w
trakcie eksploatacji niż porównywalne
urządzenia laserowe.

Stały atrament
8 kg

Laser
101 kg

Całkowita masa odpadów przy
drukowaniu 4000 stron miesięcznie przez
cztery lata.
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Drukarka Xerox® ColorQube® 8900 zoptymalizowana pod
kątem następujących kwestii:
2
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Zrównoważony rozwój

Bezpieczeństwo

Rozwiązania

Tworzenie sieci

Koszt

Skanowanie
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1 
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
na 50 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od
148 x 210 mm do 216 x 356 mm

3 
Standardowa taca papieru na 525 arkuszy
obsługuje nośniki o rozmiarach od 148 x 210 mm
do 216 x 356 mm

5 
W przypadku większych grup roboczych istnieje
możliwość instalacji podajnika dużej pojemności
mieszczącego 1800 arkuszy A4.

2 
Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy obsługuje nośniki
niestandardowe o rozmiarach od 76 x 127 mm do
216 x 356 mm

4 
Opcjonalnie można zainstalować 2 dodatkowe
tace papieru na 525 arkuszy obsługujące nośniki o
rozmiarach od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm.

6 
Standardowy podręczny zszywacz zszywa do
20 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m².
7 
Opcjonalny finisher na 650 arkuszy umożliwia
zszywanie do 50 arkuszy i układanie z przesunięciem
stosu.

Zaawansowane rozwiązania ułatwiające łączenie się w sieci i w drodze.
Druk mobilny Xerox® i nie tylko
Firma Xerox posiada wszelkie niezbędne
opcje, aby umożliwiać bezpieczne, precyzyjne
drukowanie z większości urządzeń mobilnych
na dowolnym systemie lub urządzeniu
wielofunkcyjnym, niezależnie od jego marki.
Ponadto Xerox oferuje funkcje opcjonalne
przystosowane do integracji z systemami
informatycznymi, takie jak uzyskiwanie dostępu
przez wprowadzenie kodu PIN oraz obsługa wielu
systemów operacyjnych urządzeń mobilnych.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę
www.xerox.com/mobile.
Większe możliwości
Zmień sposób, w jaki twoja firma wykonuje
najważniejsze prace, korzystając z pomocy
rozwiązań z zakresu obiegu dokumentów Xerox®,
opartych na platformie Xerox® Extensible
Interface Platform (EIP) z hostem w chmurze
lub na serwerze, dostępnych z dowolnego
urządzenia ColorQube 8900.

Oto kilka przykładów rozwiązań z zakresu obiegu
dokumentów Xerox®, dostępnych dla użytkownika
przez kolorowy ekran dotykowy:
• Xerox® ConnectKey™ dla SharePoint®.
Umożliwia skanowanie plików bezpośrednio
do aplikacji Microsoft® SharePoint® oraz
innych folderów Windows®. Dostępnych
jest znacznie więcej możliwości niż
podstawowe przechowywanie plików
oraz tworzenie dokumentów formatu PDF
dzięki automatycznemu konwertowaniu
dokumentów w inteligentne, uporządkowane
dane z narzędziami zapewniającymi łatwość
nazywania oraz przekierowywania plików.
• Udostępnianie do chmury Xerox®
ConnectKey. Zapewnia łatwe i bezpieczne
skanowanie do popularnych repozytoriów
opartych na chmurze, takich jak Google Docs™,
SalesForce.com, Office 365 oraz Dropbox®,
dzięki specjalnie zaprojektowanym procesom,
wykorzystującym technologię Xerox® EIP.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zarządzania
obiegiem dokumentów Xerox® na stronie
www.office.xerox.com/software-solutions.

Xerox® ColorQube® 8900

ConnectKey™
MFP

Urządzenia wielofunkcyjne ColorQube 8900 są oparte na kontrolerze Xerox® ConnectKey™.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.xerox.com/connectkey.
Dane techniczne
urządzenia

ColorQube 8900
Szybka: Do 44 str./min w kolorze i czerni; Standardowa: Do 30 str./min w kolorze i czerni; Ulepszona: Do 19 str./min w kolorze i czerni;
Wysoka rozdzielczość: Do 6 str./min w kolorze i czerni (A4)

Prędkość
Wydajność miesięczna / AMPV

Do 120 000 stron miesięcznie1 / 2000 do 15 000 stron2

Twardy dysk/Procesor/Pamięć

80 GB / 1,33 GHz dwurdzeniowy / 1 GB

Łączność

10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą bezprzewodową Xerox® USB Wireless Adaptor)

Funkcje kontrolera

Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online, klonowanie konfiguracji

Kopiowanie i druk
Rozdzielczość

Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do Xerox® 2400 FinePoint®

Czas wydrukowania pierwszej
strony (min.)

Kopiowanie: Nawet 16 sekund w kolorze / 16 sekund w czerni; Drukowanie: Minimum 8,5 sekundy w kolorze

Języki opisu strony

Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulacje PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funkcje druku

Drukowanie z pamięci USB, ustawienia sterownika Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika,
dwukierunkowość, monitorowanie prac, funkcja Color By Words, Xerox® PrintBack, drukowanie z obejściem, zestaw próbny, inteligentny druk dwustronny,
automatyczny druk dwustronny, automatyczna korekcja kolorów, niestandardowa korekcja kolorów, dopasowanie kolorów podstawowych

Drukowanie z urządzeń mobilnych

Druk mobilny Xerox® (opcjonalnie), druk mobilny w chmurze Xerox® (opcjonalnie)

Skanowanie

Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu, skanowanie do SMB lub FTP, skanowanie do plików PDF z możliwością
wyszukiwania tekstu, PDF/A, XPS, linearyzowanego PDF, JPEG, TIFF, skanowanie do pamięci USB, skanowanie jednodotykowe, obsługa TWAIN

Standardowo
Opcja

Faks
Opcjonalnie
Bezpieczeństwo

W standardzie
Opcja

Zliczanie

W standardzie
Opcja

Wejście
papieru

W standardzie

Opcja
Łączna pojemność
(standard / maks.)

Wydruki/
Wykańczanie
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Wbudowany faks3, faks LAN, faks internetowy, faks serwerowy
McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), Certyfikat Common
Criteria4, zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec ISE, uwierzytelnianie
sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, środki kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika
McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, Unified ID System®, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET)
Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, e-mail)
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Szyba: Rozmiary niestandardowe: Do A4
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 148 × 210 mm do 216 × 356 mm
Taca wielofunkcyjna: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 2: 525 arkuszy; Rozmiary: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
Dwie dodatkowe tace: po 525 arkuszy; Rozmiary: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
Podajnik o dużej pojemności: 1800 arkuszy; Rozmiar: A4
625 arkuszy / 3475 arkuszy

Standardowe
Opcja

Gwarancja

ConnectKey dla SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE i Professional

Taca wyjściowa: Fo 350 arkuszy nośnika o gramaturze 75 g/m²
Podręczny zszywacz: Do 20 arkuszy nośnika o gramaturze 75 g/m²
Finisher na 650 arkuszy: Do 50 arkuszy w funkcji zszywania i układania z przesunięciem stosu
Roczna gwarancja naprawy na miejscu, Xerox® Total Satisfaction Guarantee

Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie powinien to być poziom regularnego użytkowania; 2 Średni miesięczny nakład druku – oczekiwana miesięczna objętość druku; 3 Wymagana analogowa linia telefoniczna;
Podstawa kodu 071.160.202.26500

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
Smart eSolutions®, interfejs WebJet® Admin, Tivoli®, Apple®
Bonjour®, powiadomienia o niskim poziomie materiałów
eksploatacyjnych, proaktywne zarządzanie materiałami
eksploatacyjnymi
Sterowniki druku
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS®
w wersji 10.5 lub nowszej, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat®
Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM®
AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Obsługa nośników
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów:
60-120 g/m²; Taca wielofunkcyjna: 100 arkuszy; 60-220 g/m²;
Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm;
Dodatkowe tace na 525 arkuszy 2-5: 60-220 g/m²; Podajnik
o dużej pojemności na 1800 arkuszy: 60-122 g/m²; Typy

nośników: Lekki, Zwykły, Lekki karton, Karton, Dziurkowany,
Firmowy, Makulaturowy, Z nadrukiem, Folie, Etykiety, Koperty.
W celu zapoznania się z kompletną listą należy odwiedzić
stronę www.xerox.com.
Atesty
FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE zgodny z
dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EPEAT
Materiały eksploatacyjne
Oryginalny stały atrament firmy Xerox®
Sześć kostek Cyan: 16 900 stron*
Sześć kostek Magenta: 16 900 stron*
Sześć kostek Yellow: 16 900 stron*
Sześć kostek Black: 18 000 stron*
Wkład uzupełniający do podręcznego zszywacza
Wkład uzupełniający do zszywacza w finisherze
Uzupełnienie zszywek

108R01022
108R01023
108R01024
108R01025
108R00823
008R12964
008R12941

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/office
©2013 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey,
Extensible Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop®, Xerox eConcierge® i Xerox Secure Access
Unified ID System® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox
Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR
są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 4/13
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Wyposażenie do rutynowej konserwacji
Moduł czyszczący (standardowa wydajność):
10 000 stron
Moduł czyszczący (podwyższona wydajność):
30 000 stron* 

109R00784
109R00783

Wyposażenie opcjonalne
Taca na 525 arkuszy 
097S04383
Podajnik o dużej pojemności na 1800 arkuszy
097S04382
Stojak z szufladą
097S04388
Finisher na 650 arkuszy
097S04324
Interfejs urządzenia zewnętrznego
097S04408
Zestaw faksu
497K10400
Zestaw do obsługi kart Common Access
498K17546
Interfejs bezprzewodowy Xerox®497K11500
Zestaw McAfee Integrity
320S00665
* Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/
IEC 24711. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

