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Xerox ColorQube 8900
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Hög produktivitet i arbetsgruppen
plus färg med reella besparingar

Om ditt företag ska
konkurrera och få framgång
måste du få mer gjort med
mindre medel. Du behöver
lösningar som förenklar
kontorsrutinerna så att
personalen blir mer produktiv.
Och lösningarna måste vara
prisvärda.
Det krävs en affärspartner som
kan utveckla en totallösning
utifrån dina behov och hitta sätt
att uppfylla verksamhetsmålen.
Som kan hitta innovativa sätt
för dig att bli maximalt effektiv
till lägsta möjliga kostnad.
Vår lösning: Xerox® ConnectKey
och vårt Xerox® ColorQube®
8900-multifunktionssystem.
Imponerande färgkvalitet till
låg kostnad.

Enastående färgresultat, reella besparingar.
Skriv ut i högkvalitativ färg varje dag. Nu har du råd att utnyttja fördelarna med
färg i allt du skriver ut. Med Xerox® ColorQube® 8900 får du dokument med klara
och mättade färger.

• Dokument som märks. Till skillnad
från laserskrivare kan solid ink-skrivarna
producera en strålande utskriftskvalitet med
alla typer av papper, och dess utskriftsteknik
ger mycket hög utskriftskvalitet med
konsekvent och mättad färg.
• Flexibel utskriftshastighet. Valfri
kombination av utskriftskvalitet och
hastighet med fyra olika utskriftslägen –
foto, extra hög kvalitet, standard
och snabbutskrift.
• Unika prismodeller ger stora besparingar.
Nu behöver du inte längre betala höga
färgpriser för sidor med låg färgtäckning.
Med ColorQube 8900-systemets
hybridfärgmodell betalar du bara för
mängden använd färg per sida. För de flesta
färgsidor sänks kostnaden betydligt.

Hybridfärgmodell
Om du vill ha enkel färgdebitering via
mätaravläsning ska du utnyttja vår
hybridfärgmodell. Den klassificerar dokumenten
utifrån mängden använd färg; du behöver
aldrig mer betala fullt färgpris för dokument
med låg färgtäckningsgrad!

Färgfördelning för normala
kontorsdokument
Färgdokument kan klassificeras utifrån
mängden använd färg. Enligt Xerox® forskning*
fördelas färgdokument på ett normalt kontor
enligt följande:

De tre nivåerna i hybridfärgmodellen:
• Svart + funktionell färg. Debiteras enligt
svartvitt-taxa.
• Vardagsfärg. Debiteras med en bråkdel av
kostnaden för en full färgsida.
• Effektfull färg. Debiteras enligt gällande
färgtaxa.

30 %

Svart + funktionell
färg

30 %

Effektfull
färg

40 %

Vardagsfärg

* Statistik från faktiska användardata år 2009.
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Smidigare rutiner med lättanvända funktioner.
Ett smartare och snabbare arbetssätt på och utanför kontoret. Xerox® solid
ink-teknik är oöverträffat enkel och tillförlitlig. Bli mer produktiv med effektiva
funktioner för att skapa och dela dokument.

• Snabba resultat. Snabb utskrift med upp
till 44 sid/min i färg och svartvitt, och första
sidan i färgdokument på bara 8,5 sekunder.
• Lätt att bygga ut. Stora utskriftsjobb klaras
av med utökad papperskapacitet upp till
3 475 A4-ark. 650-arks
efterbehandlingsenhet som tillval ger
50-arks häftning och staplingsenhet
med förskjutning.

Enkel färgpåfyllning
 arje färgkloss har en unik utformning
V
som säkerställer enkel, säker och ren
påfyllning.
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• Scanning med knapptryckning.
Konfigurera en dedikerad, tydlig
scanningknapp direkt på färgpekskärmen.
Tilldela scanningknappen ett dedikerat
scanningarbetsflöde som möjliggör snabb
dokumentdistribution och arkivering.
• Välj funktioner direkt från
manöverpanelen. Scanna till och skriv
ut från ett vanligt USB-minne.

• Praktiska funktioner som kan väljas
direkt från manöverpanelen. Snabb
felsökningshjälp via inbyggda videoklipp
direkt från manöverpanelen.

• Enklare och smidigare. Med funktioner
såsom adressbok med favoriter kan du
importera befintliga kontakter och dela
ut dem till andra ConnectKey-maskiner.

• Fjärrövervakning och fjärradministrering.
Med funktionen för fjärrmanövrerad
manöverpanel får du tillgång till
användargränssnittet i Xerox® ColorQube®
8900 från valfri dator, och kan hantera
maskinen som om du befann dig vid den.
Fjärrutbilda användare och fjärrkonfigurera
maskiner. Inbyggda säkerhetsfunktioner
säkerställer att endast en behörig användare
i taget kan ändra inställningar, vilket
förhindrar att inställningar ändras
av misstag.

• Apple® AirPrint. Skriv ut e-brev, foton och
viktiga dokument direkt från din Apple
iPhone® eller iPad® utan att installera
drivrutiner eller ansluta kablar. Med AirPrint
ansluter iPhone eller iPad automatiskt
till den AirPrint-förberedda ColorQube
8900-maskinen via kontorets trådlösa
nätverk.
• Mopria®-certifierad. Mopria-certifiering
förenklar mobil utskrift från pekskärmar och
smarttelefoner till många skrivare, inklusive
ColorQube 8900.

Senaste säkerhetsfunktionerna.
Det är absolut nödvändigt att skydda företagets affärskritiska
dokumentation. Minimera dina risker genom att skydda sårbara
anslutningspunkter och viktig affärsinformation med en säkerhetstotallösning
från branschledande säkerhetsaktörer.

Fruktbart partnerskap
ColorQube 8900-systemen har inbyggd
McAfee®-teknik via Intel Security och är
branschens första multifunktionssystem
med inbyggt skydd mot potentiella
externa hot. McAfees vitlisteteknik
säkerställer att endast säkra och
förhandsgodkända systemfiler körs på
maskinen, vilket minimerar behovet av
manuella programvaruuppdateringar.
Dessutom får du fullständig integration
med verktygen i Xerox® hanterade
utskriftstjänster och McAfee ePolicy
möjliggör enkel spårning och övervakning.
Automatisk Cisco® TrustSec ISEintegration (Identity Services Engine)
ger detaljerad information om alla
ConnectKey-multifunktionssystem,
vilket ger en högre policynivå och bättre
efterlevnad avseende IT-säkerhet.

• Skydda konfidentiell information.
Skydd av känsliga data via scanning till
krypterade PDF-filer, hårddiskkryptering
enligt standarden för 256-bitars AES FIPS
140-2 och tredubbel överskrivning av data
på hårddisken som garanterar total radering
av alla datafragment.
• Förhindra obehörig användning. Förhindra
obehörig åtkomst till maskinen med hjälp
av nätverksautentisering med eller utan
smidig autentisering via Magstripe, läsare
för fjärravläsningskort och smarta kort
(CAC/PIV/.Net), Xerox®-användarbehörighet,
inloggning baserad på roll och funktion
samt IP-filtrering.
• Förutseende hantering av hot.
Övervakar nya sårbarheter och hämtar
felkorrigeringsfiler vid behov, vilket
säkerställer datasäkerheten och att din
utrustning är uppdaterad. Du kan dessutom
få minutaktuella uppdateringar via RSSflöden och ytterligare information via
www.xerox.com/security

• Uppfyller gällande bestämmelser.
Maskinerna i Xerox® ColorQube® 8900-serien
uppfyller gällande säkerhetsstandarder
som krävs av myndigheter, finanssektorn,
hälsovårdsområdet och andra viktiga
branscher. Standarderna inkluderar bland
annat Common Criteria, HIPAA, Data
Protection Act och COBIT. Maskinerna
kan vid behov anpassas så att de uppfyller
önskade bestämmelser.
• Fullständig insyn. Total insyn i maskin
och nätverk förhindrar IP-stöld och
säkerställer nekat bestridande. Med
säkerhetspolicyhantering och registrering
av all maskinaktivitet via transaktionsloggen
vet du vem som har använt maskinen
och när.
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Konstruktion som skonar miljön.
Gör en insats för miljön och skapa samtidigt mer attraktiva färgdokument.
Xerox® ColorQube® 8900 har som standard funktioner som minskar förbrukningen
av energi och förbrukningsmaterial.

• Mindre avfallsmaterial. Med solid
ink slipper du kassetter och onödigt
förpackningsmaterial, vilket ger upp till
90 % mindre avfall än för jämförbara
laserskrivare.
• Färre förbrukningsmaterial.
Rengöringsenheten har en genomsnittlig
livslängd på 30 000 sidor, och är maskinens
enda utbytbara komponent. Den kan
återvinnas via Xerox® Green World Allianceprogram (se www.xerox.com/gwa för mer
information).
• Giftfria och rena. Xerox®-färgklossarna är
säkra att hantera och smetar inte av sig vid
påfyllning.
• Färgklossar av biologiskt ursprung. Xerox®
färgklossar består av 30 % förnyelsebart
material av biologiskt ursprung, och är
certifierade av National Association of
Printing Ink Manufacturers (NAPIM).
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• Resurseffektiv utskrift. Lika fina utskrifter
på återvunnet papper. Med Earth Smartfunktionen kan du dessutom välja de
standardinställningar, till exempel
dubbelsidig utskrift, för att minska
pappersförbrukningen.
• Alltid redo. Funktionen Intelligent Ready
lär sig användarens utskriftsmönster
och ser därmed till att skrivaren alltid är
utskriftsberedd.
• Xerox är ledande inom hållbar miljö.
Xerox oavbrutna fokus på miljöhänsyn
har resulterat i att vi via vårt retur- och
återvinningsprogram har lyckats hindra mer
än en 900 miljoner kilo avfall från att hamna
på soptippen. För mer information, gå till
www.xerox.com/environment

Avfallsmaterial från solid
ink-tekniken jämfört med
lasertekniken
Den kassettfria solid ink-tekniken är
extremt resurseffektiv och genererar
inga tomma tonerkassetter som
måste återvinnas eller kasseras.
ColorQube 8900 genererar upp till
90 % mindre avfallsprodukter än
jämförbara laserskrivare.

Solid ink
8 kg

Laser
101 kg

Total avfallsmängd från 4 000 utskrivna
sidor per månad under fyra år.

Xerox® ColorQube® 8900 är
optimerad för:

1
6

7

2

Miljö

Scanning

Säkerhet

Nätverk

Lösningar

Trådlös
anslutning

3
4
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1


50-arks
dokumentmatare för dubbelsidiga original
från 148 x 210 mm till 216 x 356 mm.
2


100-arks
kombimagasin för utskriftsmaterial från
76 x 127 mm till 216 x 356 mm.

3

Standardmagasin
för 525 ark för utskriftsmaterial

från 148 x 210 mm till 216 x 356 mm.
4

Lägg
till upp till två extramagasin för 525 ark

vardera för utskriftsmaterial från 148 x 210 mm
till 216 x 356 mm (tillval).

5

För
 arbetsgrupper med behov av stora
utskriftsvolymer kan du komplettera med ett
högkapacitetsmagasin för 1 800 A4-ark (tillval).
6

Fristående elhäft häftar upp till 20 ark (75 g/m2).
7


650-arks
efterbehandlingsenhet med upp till 50 arks
häftning och staplingsenhet med förskjutning (tillval).

Kraftfulla anslutningslösningar för kontoret eller resan.
Xerox® Mobile Print och andra lösningar
Xerox kan erbjuda allt som behövs för säker,
effektiv utskrift från de flesta mobila enheter
till alla skrivare eller multifunktionssystem,
oavsett fabrikat. Dessutom finns IT-vänliga
tillvalsfunktioner såsom åtkomst via lösenord och
olika mobiloperativsystem. Mer information finns
på www.xerox.com/mobile
Utvecklingsmöjligheter
Förändra företagets arbetssätt med hjälp av
Xerox® arbetsflödeslösningar som bygger på Xerox
Extensible Interface Platform®. Välj den lösning som
passar bäst för din verksamhet; molnbaserad eller
lokalt på företagets server.

• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Skanna filer direkt till Xerox® DocuShare®.
Utöver att lagra filer och skapa PDF-filer kan
du också automatiskt omvandla dokument till
strukturerade data med hjälp av enkla verktyg för
filnamngivning och dirigering.
Mer information om Xerox® arbetsflödeslösningar
finns på www.office.xerox.com/software-solutions

Xerox® ColorQube® 8900

Färgmultifunktionssystemet ColorQube 8900 som bygger på Xerox® ConnectKey®-Teknik.
För mer information, gå till www.connectkey.com
Maskinspecifikationer

ColorQube 8900

Hastighet

Snabbutskrift: Upp till 44 sid/min i färg och svartvitt, standard: upp till 30 sid/min i färg och svartvitt, extra hög kvalitet: upp till 19 sid/min i färg och svartvitt,
foto: upp till 6 sid/min i färg och svartvitt (A4)

Maximal utskriftsvolym/
rekommenderad månatlig
utskriftsvolym

Upp till 120 000 sidor per månad1/2 000 till 15 000 sidor2

Hårddisk/Processor/Minne

80 GB/1,33 GHz-processor med dubbla kärnor/1 GB

Anslutningar

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, trådlös anslutning som tillval med anslutningssats för trådlös anslutning

Styrenhetsfunktioner

Central adressbok, fjärrmanövrerad manöverpanel, online-hjälp (tillgänglig från manöverpanelen eller skrivardrivrutinen) konfigurationskloning

Kopiering/utskrift
Upplösning

Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi, utskrift: upp till Xerox® 2400 FinePoint®

Första sidan

Kopiering: 16 sekunder i färg och svartvitt, utskrift: 8,5 sekunder i färg

Skrivarspråk

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

Utskriftsfunktioner

Utskrift från USB-minne, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och hämtning av jobbinställningar, Statusinformation i realtid vid
tvåvägskommunikation, skalning, jobbövervakning, Colour By Words, Xerox® PrintBack, företrädesfunktion, provset, smart dubbelsidig utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift,
automatisk färgkorrigering, anpassad färgkorrigering, dekorfärgsmatchning

Utskrift via mobila
enheter och appar

Standard

Gratis nedladdning
Tillval

Scanning

Standard

Faxning
Säkerhet

Hastighet: upp till 40 sid/min färg/svartvitt, Destinationer: Scanning till brevlåda, scanning till USB-minne, scanning till e-post, scanning till nätverk,
Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Bekvämlighetsfunktioner: Hemscanning, enknappsscanning, sökbara PDF-filer, enkel- och flersidiga PDF-,
XPS- och TIFF-fi ler, krypterade och lösenordsskyddade PDF-filer, optimerade PDF-filer / PDF/A

Tillval

Inbyggd fax3, nätverksfax, Internet-fax, serverfax

Standard

Standard

Standard

Tillval
Total kapacitet (standard/max)

Pappersutmatning/
efterbehandling

Standard
Tillval

1

Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud

ConnectKey® för DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional

Tillval

Pappersinmatning

Appen Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service-plugin för Android™

Tillval

Tillval

Redovisning

Apple® AirPrint™, Mopria®-certifierad

McAFee®-integrerad , McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifierad (ISO 15408)4, Säker utskrift
med tidsinställd radering, faxning5, scanning och e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE)-integration, nätverksautentisering, SSL,
SNMP 3, transaktionslogg, behörighetsstyrning, användarrättigheter
McAfee Integrity Control, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/.NET), programmet Xerox® PrintSafe
Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning4, e-post), nätverksredovisning
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®
Dokumentglas: Anpassade storlekar: upp till A4
Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm
Kombimagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 2: 525 ark, storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm
2 extramagasin: 525 ark vardera, storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm
Högkapacitetsmagasin: 1 800 ark, A4
625 ark/3 475 ark
Utmatningsfack: Upp till 350 ark, 75 g/m2
Fristående elhäft: Upp till 20 ark, 75 g/m2
650-arks efterbehandlingsenhet: Upp till 50 arks häftning, staplingsenhet med förskjutning

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Genomsnittlig utskriftsvolym per månad: förväntad månatlig regelmässig utskriftsvolym. 3 Analog telelinje krävs. 4 Kodbas 071.160.202.26500; 5 Tillval.

Skrivaradministration och övervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
Smart eSolutions®, WebJet® Admin Interface, Tivoli®, Apple®
Bonjour®, e-postrapportering om tonerpåfyllning, proaktiv
övervakning av förbrukningsmaterial
Skrivardrivrutiner
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS®
10.5 och högre, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise
Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11i v2, IBM® AIX®
5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®

Pappershantering
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original:
60–120 g/m2. Kombimagasin: 100 ark, 60–220 g/m2.
Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.
Extramagasin 2–5 för 525 ark: 60–220 g/m2. 1 800-arks
högkapacitetsmagasin: 60–122 g/m2. Utskriftsmaterial: tunt,
vanligt papper, tunn kartong, kartong, hålat, brevpapper,
återvunnet, förtryckt, OH-film, etiketter, kuvert. En fullständig
förteckning finns på www.xerox.com

Mer information finns på www.xerox.com/office
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Certifiering
FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkning enligt direktiv
2006/95/EC, 2004/108/EC och 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA
60950-1-07, 2:a utgåvan, EPEAT

