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XEROX® PRIMELINK® PRINTER 
Verdens førende* produktionsfarveprinter på 
indgangsniveau er lige blevet endnu bedre.



B R A N C H E C E R T I F I C E R I N G E R 
T I L  B I L L E D K V A L I T E T * 

B E D R E  B I L L E D K VA L I T E T 

Priser på indgangsniveau bør ikke betyde 
billedkvalitet på indgangsniveau. Med 
PrimeLink kan du levere konsekvent 
enestående output for alle jobs hver gang.

Det hele starter med opløsningen. 
2400 x 2400 dpi betyder, at du får enestående, 
præcise detaljer og tekst med levende billeder 
og jævn farveovergang, selv ved hastigheder 
på op til 70 sider/min. EFI-servere med 
indbyggede PANTONE®-teknologier såsom 
PANTONE® GOE og PANTONE® PLUS sørger 
for, at du får præcis de ønskede farver.

Og en kombination af Xerox® EA-toner 
(Emulsion Aggregation) med ultra-lav 
smelteteknologi, +/- 1,5 mm forside-til-
bagside registrering og SIQA (Simple Image 
Quality Adjustment) betyder, at du får ensartet 
kvalitet fra første til sidste udskrift.

A R B E J D  S M A R T E R ,  I K K E  H Å R D E R E

Korte tidsfrister er normen, hvilket kan påvirke 
kvaliteten. Nu er der dog ingen grund til at gå 
på kompromis. Ved at tilføje en PrimeLink til 
din produktionslinje kan du øge effektiviteten 
og kvaliteten mere, end du troede var muligt.

Den er designet til at fremme multitasking 
og samarbejde, og kan tilpasses til din 
arbejdsstil. Xerox® Integrated Color Server 
leveres som standard. Eller du kan vælge 
mellem en af tre valgfrie EFI-servere for flere 
muligheder og større printmængde. Du skal 
blot vælge den bedste printer baseret 
på dine forretningsapplikationer og 
det automatiseringsniveau samt den 
farvenøjagtighed, du har brug for.

Printeren har også adgang til Xerox App 
Gallery. Med apps, der opretter forbindelse 
til førende applikationer, herunder Box® 
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, 
Dropbox™ og Microsoft Office 365™, kan 
du udskrive og scanne direkte til og fra skyen, 
forenkle arbejdsgange og automatisere 
komplekse opgaver.

Plus indbygget mobilforbindelse til 
@PrintByXerox giver dit team mulighed for at 
arbejde videre, selv når de er på farten. Med 
denne funktion kan PrimeLink sikkert acceptere 
udskrivninger fra enhver e-mail-aktiveret 
enhed; der kræves ingen ekstra software.

Alt sammen ved blot at trykke på en enkelt 
knap. Sig ja til mere, så vil Xerox® PrimeLink 
C9065/C9070 sørge for, at du kan levere 
til tiden med optimal kvalitet.

P R O D U C E R  O G  B E S K Y T

PrimeLink anvender en strategisk tilgang 
til sikkerhed for at beskytte dit netværk 
og projekter mod uautoriserede brugere. 
Stop mistænkelig aktivitet, hvor det starter 
med vores omfattende tilgang til sikkerhed:

• Der er flere sikkerhedslag, som omfatter 
datakryptering, adgangskontrol, overskrivning 
af disk og branchecertificeringer.

• Overvågningslogfiler sikrer et revisionsspor 
for operatørenes centrale begivenheder. 
Disse logfiler er vigtige for administratorer/
nøgleoperatorer til brug ved fejlfinding og 
ressourceoptimering samt sikkerhedsrevisioner.

• Fortrolig udskrivning tilbageholder 
dokumenter til frigivelse, indtil du 
er klar til at hente dem.

• Sikker scanning inkluderer 
adgangskodebeskyttelse til PDF-filer 
og mapper samt kryptering for scanning 
til e-mail.

E F F E K T I V  E F T E R B E H A N D L I N G

PrimeLink gør det muligt at anvende et bredt 
udvalg af medier og giver bedst-i-klassen og 
uovertrufne efterbehandlingsløsninger i en 
enkelt driftssikker enhed på indgangsniveau.

Udskriv på specialmedier og medier med 
tung vægt på op til 350 g/m². Udskriv op 
til 26" (660 mm) med funktionen for ekstra 
lange ark (XLS) op til 220 g/m². Udskriv 
kontinuerligt lange jobs uden at skulle 
fylde mere i papirmagasinet ved hjælp 
af indføringsløsninger til store mængder.

Efterbehandlingsløsningerne er professionelle, 
brugervenlige og næsten uendelige. 
Nyd muligheder til perfekt fremstilling 
af professionelle pjecer med utallige 
indstillinger for hulning, falsning og foldning.

Xerox® PrimeLink® C9065- og C9070-printer

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 leverer de mest justerbare kapaciteter 
på markedet. Fra suveræn billedkvalitet og uovertruffen mediefleksibilitet 
til professionel efterbehandling, automatisering og sikkerhed, tager disse 
printere startniveau til næste niveau.

*  Idealliance, Fogra, og Adobe PDF Print  
Engine opnået med den valgfrie EFI-server
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E F T E R B E H A N D L I N G S M U L I G H E D E R
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1  Stor fremfører med 2 magasiner:  
Tilføjer 4.000 ark med format på mellem 
4 x 6"/100 x 148 mm til 13 x 19,2"/330 x 
488 mm (op til 350 g/m²). Op til 
13 x 26"/330 x 660 mm via magasin 
5 (op til 220 g/m²).

2  Kapacitet til ekstra lange ark (XLS):  
Udskriv bannere, bogomslag, kalendere 
og andre applikationer op til 26" (660 mm) 
lange, og op til 220 g/m² ved brug af 
magasin 5 (specialmagasin). 

3  Betjeningspanel: En intuitiv 
brugergrænseflade gør det nemt at 
få adgang til generelle udskrivnings-, 
kopierings-, scannings- og faxfunktioner, 
integreret farveserver, nyttige apps 
fra Xerox App Gallery, farvestyring, 
sikkerhedsfunktioner og meget mere.

4  Integreret scanner: Automatisk 2-sidet 
dokumentfremfører til enkelt gennemløb 
scanner op til 270 tryk pr. minut; 600 dpi 
farve op til 11 x 17/A3. Scan til en række 
leveringsmuligheder; skrivebord, USB, 
postkasse, FTP, SFTP, SMB og scanning af 
arbejdsdiagram med flere destinationer.

5  Xerox® PrimeLink C9065-/C9070-printer: 
Udskriver, kopierer, scanner, faxer og leverer 
en forbløffende farvebilledkvalitet ved meget 
produktiv 65 ppm for farve og 70 ppm for 
sort/hvid (C9065) eller 70 ppm for farve 
og 75 ppm for sort/hvid (C9070).

6  Fem interne magasiner (standard): 
Inkluderer et 12 x 18"/SRA3-magasin 
og magasin 5 (specialmagasin) for maks. 
vægt op til 350 g/m² og arkformat op til 
26"/660 mm. 

7  Xerox® Interface Decurler-modul:  
Indbygget papirafkøling og decurler-
enhed forbedrer gennemløb og effektivitet 
ved at forbinde Production Ready-
efterbehandlermoduler og sikrer flade ark 
for større driftssikkerhed og øget hastighed.

 8  Xerox-magasin til indsæt: Indsæt fortrykt 
eller blankt medie i udskrevne dokumenter 
med en magasinkapacitet på 250 ark, 
formater op til 13 x 19,2" (330 x 488 mm) 
og 350 g/m².

9  GBC® AdvancedPunch Pro™: 
Til egenproduktion af professionelt 
indbundne dokumenter med kombineret 
print, hulning og sortering i ét trin. Vælg 
de hulningsmuligheder, der bedst passer 
til dit behov. 

10  Xerox®-foldnings og tosidet 
beskæringsmodul: Beskærer 6-25 mm fra 
den øverste og nederste kant af udskrifter 
eller pjecer for at give en jævn kant og 
falsning af ryggen. Tilgængelig med 
Production Ready-efterbehandlere.

11  Xerox® C/Z-foldningsmodul: Opretter 
Z-foldning, C-foldning og Engineering 
Z-foldning. 

12  Xerox® Production Ready-efterbehandler 
med hæfte-/falseenhed: Leverer hæftede 
sæt af høj kvalitet til små eller store 
dokumenter ved brug af en hæftemaskine 
med variabel længde og mulighed for enkelt 
eller dobbelt hæftning med en kapacitet på 
100 ark. Desuden kan der oprettes hæftede 
pjecer indeholdende op til 30 ark eller 120 
indsatte sider (ubestrøget) eller 15 ark eller 
60 indsatte sider (bestrøget).

13  Xerox® SquareFold® beskæringsmodul: 
Udvider Production Ready-efterbehandleren 
med et hæftemodul til kvadratisk falsning af 
omslag og forkantbeskæring for professionel 
fremstilling af pjecer og hæfter.

Y D E R L IG E R E  F R E M F Ø R I N G S -  O G 
E F T E R B E H A N D L I N G S M U L IG H E D E R 
( I K K E  V I S T )

• Xerox® stor fremfører med et magasin - 
kapacitet til 2.000 ark papir med et format 
på 8,5 x 11" (A4), 64-220 g/m².

• Forlænger til fremføring af bannerark - 
Tilbehør til magasin 5 (specialmagasin)/MSI/
OHCF, som forbedrer driftssikkerheden ved 
fremføring af ekstra lange ark eller medie 
med vægt på 350 g/m². 

• Stor fremfører med et magasin og 
opbevaringsskuffe - Tilføjer 2.000 ark med 
format på mellem 4 x 6"/100 x 148 mm til 
13 x 19,2"/330 x 488 mm (op til 350 g/m²). 
Op til 13 x 26"/330 x 660 mm via magasin 
5 (op til 220 g/m²).

• Udfaldsbakke til forskudte sæt - Stakning 
af 500 ark.

• Xerox® Business Ready-efterbehandler - 
En mulighed til lettere efterbehandling 
og stakning, der kan hæfte op til 50 ark 
ubestrøget eller 15 ark bestrøget.

• Xerox® Business Ready-efterbehandler med 
hæfte-/falseenhed - Giver mulighed for at 
fremstille pjecer og hæfter.

• Xerox® Production Ready-efterbehandler — 
Producerer efterbehandling og stakning af 
uovertruffen kvalitet med en topbakke til 
500 ark og et stor udfaldsbakke til stakning 
af 3.000 ark samt et indbygget tovejs 
decurler-modul.

• Xerox® Production Ready-efterbehandler Plus 
— giver de samme funktioner som Production 
Ready-efterbehandleren. Bruges til at forbinde 
tredjeparts indbygget efterbehandlingstilbehør. 

• Xerox® hulningsmodul - en løsning til 2/3, 2/4 
og Svensk 4-huller på Production Ready-
efterbehandleren med hæfte-/falseenhed. 

• Plockmatic Pro50/35 hæfte-/falseenhed - 
Produktionshæfter af højeste kvalitet 
indeholdende op til 200 sider (50 ark). 
Beskæring af forreste kant, kvadratisk 
foldning, roteret falsning og pjecebeskæring.

• Elektrisk hæftemaskine - hæfter op til 50 ark 
af medie med vægt på op til 20 lb./80 g/m².

• Xerox® tapebinder - kombinerer indbygget 
termisk tapebinding med hastigheden, 
værdien og brugervenligheden ved 
produktionsudskrivning. Fungerer med Xerox® 
Production Ready-efterbehandler Plus.

•  GBC® eWire™ - Kombinerer udskrivning, 
hulning, sortering og dobbelt indbinding i en 
integreret proces. Kører integreret med GBC® 
Advanced punch™ Pro og Xerox® Production 
Ready-efterbehandler Plus.

Xerox® PrimeLink® C9065-/C9070-printer

3

11109

4

6

5
7 12

13

8

2

1



M A S K I N S P E C I F I K AT IO N E R P R IM E L I N K C 9 0 65 P R IM E L I N K C 9 07 0
H A S T IG H E D E R V E D 
1 -S I D E T U D S K R I V N I N G

Farver Sort/hvid Farver Sort/hvid

8,5 x 11"/A4 Op til 65 ppm Op til 70 ppm Op til 70 ppm Op til 75 ppm

11 x 17"/A3 Op til 33 ppm Op til 35 ppm Op til 35 ppm Op til 37 ppm

12 x 18"/SRA3 Op til 29 ppm Op til 30 ppm Op til 30 ppm Op til 33 ppm

A U T O M AT I S K 
2 -S I D E T U D S K R I V N I N G

Farver Sort/hvid Farver Sort/hvid

8,5 x 11"/A4 Op til 65 ppm 2-sidet 
32 ark pr. minut

Op til 70 ppm 2-sidet 
35 ark pr. minut

Op til 70 ppm 2-sidet 
35 ark pr. minut

Op til 75 ppm 2-sidet 
37 ark pr. minut 

11 x 17"/A3 Op til 32 ppm 2-sidet 
16 ark pr. minut

Op til 35 ppm 2-sidet 
17 ark pr. minut

Op til 35 ppm 2-sidet 
17 ark pr. minut

Op til 37 ppm 2-sidet 
18 ark pr. minut

Printerens mål Højde: 54,8"/1.391,5 mm; Bredde: 62"/1.574 mm; Dybde: 31"/787 mm

Månedlig kapacitet Op til 300.000 sider (maks. kapacitet forventet for en måned; forventes ikke at ske regelmæssigt)

Gennemsnitlig, månedlig 
printvolumen (AMPV)

10.000 til 60.000 sider pr. måned

Papirfleksibilitet/vægte Standarpapirkapacitet: 3.260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1.140 ark, magasin 5 (specialmagasin): 250 ark)
Maks. papirkapacitet: 7.260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1.140 ark, stor fremfører med magasin 1 og 2: 4.000 ark)
Formater: Magasin 1: 5,5 x 8,5" til 12 x 18"/A5 til SRA3; Magasin 2: 5,5 x 8,5" til 11 x 17"/A5 til A3; Magasin 3: 7,25 x 10,5", 8,5 x 11"/B5, A4;  
Kassette 4: 7,25 x 10,5", 8,5 x 11"/B5, A4

Billedkvalitet              Udskrivningsteknologi Brancheførende billedkvalitet med 2400 x 2400 dpi opløsning, VCSEL ROS og EA Eco med lavt smeltepunkt og glat finish i offsetkvalitet

Linjeraster 150/200/300/600 dot skærm med 200 linjer, stokastisk samt forbedret tekst og grafik

Registrerings- • Avanceret registreringsteknologi for forbedret kontrol
• Simpel justering af billedkvalitet (SIQA) til forhindring af skævhed samt registrering og ensartet densitet (tilgængelig på alle konfigurationer)
• +/- 1,5 mm. Der forekommer variation baseret på papirformat, magasin osv.,

Udskriftsfunktioner • Udskrivning, kopiering, faxning og scanning, inklusive 
Scan til pc, USB eller e-mail og mobiludskrivning

• Håndtering af mange forskellige medietyper til print af alt fra postkort 
til plakater, både coated og ikke-coated papir, op til 350 g/m²

• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) gør det muligt at oprette 
forbindelse til tredjepartssoftwareløsninger

• Tilbehør til integreret efterbehandling, som giver den rigtige 
professionelle finish, med bannerark, hæftning, hulning, falsning 
og pjecefremstilling til præsentationer, brochurer, rapporter 
og nyhedsbreve

• Få optimal sikkerhed med indbyggede sikkerhedsfunktioner, som f.eks. 
IP-filtrering, billedoverskrivelse, fortrolig printfunktion, krypteret 
scanning-til-email, brugerkontrol og IPv6-understøttelse

• Ekstra lange ark (i magasin 5 og OHCF via magasin 5), der understøtter 
op til 220 g/m²

• Op til 350 g/m² (i magasin 5 og OHCF), automatisk dupleksudskrivning 
på medier op til 256 g/m² (specialmagasin og OHCF)

• Xerox® udskiftelige enheder omfatter tonerpatroner, tromlepatroner, 
fusermodul, opladningscorotron, beholder til overskydende toner, 
hæftekassetter

• Brugerdefineret papirkonfiguration og papirkatalog
• Påfyldning af toner og papir under kørsel
• Valgfrie funktioner: Sæt til aktivering af almindeligt adgangskort, 

konteringsmuligheder, brugergrænseflade til ekstern enhed

Servere Standard
• Xerox® Integrated Color Server

Integreret scanner • Automatisk 2-sidet, single-pass dokumentfremfører
• Farve- eller sort/hvid scanner
• Scan til tekst søgbar PDF, PDF/A, 

miniatureeksempel, XPS®, PCL® 6, 
HP-GL2 (direkte afsendelse), TIFF, JPEG

• 250-arks kapacitet
Valgfrie fremføringsmuligheder Tilbehør: Stort magasin (HCF): 2.000 ark; 7,25 x 10,5", 8,5 x 11"/184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4);  

16 lb. standardpapir til 60 lb. omslag/64 til 220 g/m² (bestrøget og ubestrøget)
Stor fremfører til overstørrelse (OHCF). Stor fremfører til overstørrelse med et magasin: 2.000 ark plus opbevaringskabinet; magasin 6: 3,9 x 5,8"/100 x 148 mm 
til 13 x 19,2" /330 x 488 mm (op til 350 g/m²) Magasin 5: Op til 13 x 26"/330 x 660 mm (op til 220 g/m²). 
Stor fremfører til overstørrelse med to magasiner: 4.000 ark; OHCF: Magasin 6 og 7: 3,9 x 5,8"/100 x 148 mm til 13 x 19,2"/ 330 x 488 mm (op til 350 g/m²) 
Magasin 5: Op til 13 x 26"/330 x 660 mm (op til 220 g/m²).

Efterbehandling (tilbehør) Business Ready-efterbehandler: Topbakke til forskudte sæt: 500 ark 8,5 x 11"/A4 uhæftede. Udfaldsbakke til stakning og hæftning: 3.000 ark uhæftede eller 
100 sæt (hæftning på to eller fire positioner) 11x17", 8,5 x 14", A3 eller 200 sæt (hæftning på en position) 8,5 x 11"/A4. Størrelser: Stakning; 4 x 6" til 12 x 19,2"/A6 til 
SRA3, Hæftning; 7,25 x 10,5" til 11 x 17"/B5 til A3. Andet; 5,5 x 8,5"/A5 udskrifter til topbakke; hæftning og forskydning. Papirvægt: Topbakke - 16 lb. standardpapir til 
130 lb. omslag/60 til 350 g/m² (bestrøget og ubestrøget). Udfaldsbakke til stakning - 16 lb. standardpapir til 96 lb. omslag/60 til 256 g/m² (bestrøget og ubestrøget).
Business Ready-efterbehandler med hæfte/falsemodul: Topbakke til forskudte sæt: 500 ark 8,5 x 11"/A4 uhæftede. Udfaldsbakke til stakning og hæftning: 
1.500 ark uden hæftning, 200 sæt (hæftning på en, to eller fire positioner) eller 100 hæftede sæt 11 x 17"/A3/SRA3. 11x17", 8,5 x 14", A3 eller 200 sæt (hæftning på en 
position) 8,5 x 11"/A4. Formater: Stakning; 4 x 6" til 12 x 19,2"/A6 til SRA3. Hæftning; 7,25 x 10,5" til 11 x 17"/B5 til A3. Andet; 5,5 x 8,5"/A5 udskrifter til topbakke; 
hæftning og forskydning. Papirvægt: Topbakke - 16 lb. standardpapir til 130 lb. omslag/60 til 350 g/m² (bestrøget og ubestrøget), Udfaldsbakke til stakning - 16 lb. 
standardpapir til 96 lb. omslag/60 til 256 g/m² (bestrøget og ubestrøget). Hæfte-/falseenhed - 16 lb. standardpapir til 96 lb. omslag/60 til 256 g/m² (ubestrøget, 
106 til 220 g/m² (bestrøget)). Hæfte-/falseenhed, ryghæftning 2 til 16 ark (7 ark, 106 til 176 g/m², bestrøget eller 5 ark 177 til 220 g/m² bestrøget).
Production Ready-efterbehandler (kræver Interface Decurler-modul): Pjeceformat: 100 ark (90 g/m²) ubestrøget, 35 ark (90 g/m²) bestrøget. 
Papirformat: 7,2 x 5,7"/182 x 146 mm til 11,7 x 17"/297 x 432 mm. Maks. vægt: 350 g/m². Tilbehør: Hulnings-, indsætnings- og C/Z-foldningsmodul. 
Udfaldsbakker: To udfaldsbakker, topbakke til 500 ark, en stor udfaldsbakke til op til 3.000 ark på 5,83 x 5,75"/148 x 146 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm.
Production Ready-efterbehandler Plus (kræver Interface Decurler-modul): Giver de samme muligheder som Production Ready-efterbehandleren med en 
topbakke til 500 ark og stor udfaldsbakke til 2.000 ark. Bruges til at forbinde tredjeparts indbygget efterbehandlingstilbehør. Omfatter PFIM Partner Finishing 
Interface Module.
Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed (kræver Interface Decurler-modul): Pjeceformat: 7,17 x 7,17"/182 x 182 mm til 13 x 19,2"/330 x 
488 mm op til 256 g/m². Udfaldsbakker: Topbakke til 500 ark, stor udfaldsbakke til 2.000 ark, pjecebakke til ryghæftning af pjecer (op til 120 sider, 30 ark/90 g/m² 
ubestrøget eller 15 ark/106 g/m² bestrøget).
Udfaldsbakke med stakforskydning: Stakning af 500 ark.
Xerox® SquareFold® beskæringsmodul: Beskæring af forreste kant: 120 sider (30 ark). Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler, hæfte-/falseenhed, 
foldnings- og 2-sidet beskæringsmodul:
XEROX® C/Z-foldningsmodul: Arkformat: 8,5 x 11" (A4). Halv Z-foldning, arkformat: Store medier ned til 8,5 x 11" (A4). Papirvægt: 64 - 90 g/m². 
Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed:
Xerox® indsætningsmodul: Kapacitet: 250 ark Kapacitet: Beskæring, hulning, foldning, hæftning, stakning. Papirformat: 7,2 x 5,8" (182 x 148 mm) til 13 x 19,2" 
(330 x 488 mm). Maks. vægt: 350 g/m². Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler.
Xerox®-foldnings/tosidet beskæringsmodul: Beskæring: 0,236" (6 mm) til 0,985" (25 mm). Papirformat: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm til 13 x 19,2"/330 x 488 mm.  
Maks. vægt: 350 g/m². Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler og hæfte-/falseenhed. Bufferenhed: Op til 5 brugerdefinerede høje eller dybe foldninger pr. ark. 
Plockmatic Pro 50/35 hæfte-/falsemodul: Pjecekapacitet: 200 sider (50 ark). Kapacitet: Beskæring af forreste kant, kvadratisk foldning, roteret falsning 
og pjecebeskæring. Papirformat: Op til 12,6 x 9" (320 x 228,6 mm). Maks. vægt: 300 g/m² Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler Plus.
For yderligere oplysninger om efterbehandling henvises til Product Explorer på https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE.

Xerox App Gallery Gå til xerox.com/AppGallery for at lære mere om, hvordan du kan udvide kapaciteterne i PrimeLink C9065/C9070 og arbejde på nye måder med dedikerede 
apps til erhvervslivet, uddannelses- og sundhedssektoren og meget mere. 

© 2020 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® og Xerox Extensible Interface Platform®  
er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer 
uden varsel. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01BD

Xerox® PrimeLink® C9065- og C9070-printer

Konfigurationer varierer efter geografisk placering. 

Gå til https://www.xerox.com/da-dk/digitaltryk/indblik/professionel-farveprinter for flere oplysninger.

Tilbehør
• Xerox® EX-c C9065/C9070-printerserver drevet af Fiery® 

• Xerox® EX-i C9065/C9070-printerserver drevet af Fiery®

• Xerox® EX C9065/C9070-printerserver drevet af Fiery®

• Op til 270 ipm (farve, op til 200 g/m²)
• Op til 270 ipm (sort/hvid, op til 200 g/m²)
• Originaler op til 11 x 17" (A3) med en vægt fra 38 g/m² 

(16 lb. standardpapir) til 200 g/m² (53 lb. standardpapir)

https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE
http://xerox.com/AppGallery

