XEROX ® PRIMELINK ® PRINTER
‘s Werelds nr. 1* instapmodel kleurenproductieprinter
is nu nog beter!

C9065 EN C9070

*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, KW2 2019 m.b.t. verscheepte units in het Light Production kleurensegment.

Xerox® PrimeLink ® C9065- en C9070-printer
De Xerox® PrimeLink ® C9065/C9070 biedt de meest aanpasbare capaciteiten op
de markt. Met een superieure printkwaliteit, een ongeëvenaarde mediaflexibiliteit
tot afwerkings-, automatiserings- en beveiligingsmogelijkheden op professioneel
niveau tillen deze machines het instapniveau naar een volgend niveau.

BEDIEN EN BE VEILIG
De PrimeLink kent een strategische benadering
van beveiligen om uw netwerk en projecten uit de
buurt van meekijkers te houden. Stop verdachte
activiteit op de plaats waar deze begint met onze
uitgebreide benadering van beveiliging:
• Meerlaagse beveiliging omvat dataversleuteling,

toegangscontroles, overschrijven van harde schijf
en branchecertificeringen.
• Audit Log maakt een audit trail van de voornaamste

activiteiten van gebruikers mogelijk. Deze logs zijn
onmisbaar voor beheerders/key operators bij het
opsporen en oplossen van problemen, het
optimaliseren van bronnen en bij beveiligingsaudits.
VERBETER UW IMAGO

WERK INTELLIGENTER , NIE T HARDER

Een instapniveau-prijs betekent nog niet dat u

Krappe deadlines zijn aan de orde van de dag. Vanaf

instapniveau-kwaliteit krijgt. Met PrimeLink kunt

nu hoeft u niet langer genoegen te nemen met

u keer op keer opnieuw adembenemende kwaliteit

compromissen. Door een PrimeLink toe te voegen aan

leveren.

uw machinepark kunt u uw productiviteit upgraden

Alles begint bij de resolutie. 2400 x 2400 dpi, wat

op manieren die u eerder niet voor mogelijk hield.

betekent dat u uitzonderlijk fijne details en tekst kunt

Volledig gericht op multitasking en samenwerking

verwachten met levendige afbeeldingen en vloeiende

laat deze machine zich volledig naar uw wensen

kleurovergangen, zelfs bij snelheden tot 70 ppm.

inrichten. De Xerox ® Integrated Color Server wordt

EFI-servers met ingebedde PANTONE® -technologieën

standaard geleverd. Maar u kunt ook kiezen uit

zoals PANTONE GOE en PANTONE PLUS zorgen

één van de drie optionele EFIservers voor meer

ervoor dat u de kleuren die u wilt daadwerkelijk krijgt.

mogelijkheden en meer volume. U hoeft alleen

®

®

En met een combinatie van Xerox ® Emulsion
Aggregation (EA) toner met ultra-low melt
technologie, +/- 1,5 mm schoon-en-weer registratie

• Secure Print houdt documenten vast totdat u deze

opvraagt.
• Secure Scanning omvat wachtwoordbeveiliging voor

PDF’s en mappen, alsmede versleuteling voor
scannen naar e-mail.
LEGIO AF WERKINGSMOGELIJKHEDEN
PrimeLink maakt het mogelijk een scala aan media te
gebruiken en te kiezen uit topklasse afwerkopties die
normaliter niet beschikbaar zijn in een instapniveaumachine.

maar de beste configuratie te kiezen voor uw zakelijke

Print op speciale papiersoorten en extra zwaar papier

toepassingen en het niveau aan automatisering

tot 350 g/m². Print tot 26" (660 mm) met de Extra

en de kleurnauwkeurigheid die u nodig heeft.

Long Sheet (XLS)-functie tot 220 g/m². En print grote
oplages zonder de papierlade bij te hoeven vullen

en Simple Image Quality Adjustment (SIQA) bent

De printer heeft tevens toegang tot de Xerox App

u verzekerd van consistente kwaliteit van de eerste

Gallery. Met apps waarmee u toegang krijgt tot

print tot de laatste.

toonaangevende applicaties zoals Box ®, Microsoft ®

Kies eenvoudig uit het uitgebreide aanbod aan

OneDrive ®, Google Drive™, Dropbox™ en Microsoft

professionele afwerkopties. Profiteer van opties zoals

Office 365™ kunt u rechtstreeks printen en scannen

volledig schoongesneden katernen, perforeren, rillen

van en naar de cloud, uw workflows vereenvoudigen

en vouwen.

BRANCHECERTIFICERINGEN
VOOR BEELDKWALITEIT*

en complexe taken automatiseren.
Verder beschikken deze machines over geïntegreerde
mobiele connectiviteit met @PrintByXerox zodat
uw team ook buiten kantoor gewoon verder kan.
Met deze functie kan de PrimeLink beveiligd
printverzoeken accepteren verzonden vanaf elk
willekeurig apparaat waarmee een e-mail kan worden
verzonden zonder dat daartoe extra software is

* I dealliance, Fogra en Adobe PDF Print
Engine met de optionele EFI server

vereist.
Allemaal met één druk op de knop. Zeg ja tegen meer
werk en de Xerox ® PrimeLink C9065/C9070 helpt u
om dat te leveren.

dankzij de hoogvolume invoeropties.
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Xerox ® PrimeLink ® C9065/C9070-printer

1 Inlegmodule voor extra groot papier met
2 inlegstations: 4000 extra vellen in een formaat
van 4 x 6 inch /100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch/
330 x 488 mm (tot 350 g/m²). Tot 13 x 26 inch/
330 x 660 mm via Lade 5 (tot 220 g/m²).
2 E xtra Long Sheet (XLS)-functie: Print banners,
kaften, kalenders en andere applicaties tot een
lengte van 26 inch (660 mm) en een papiergewicht
tot 220 g/m² via Lade 5 (handmatige invoer).
3 B edieningspaneel: Een intuïtieve
gebruikersinterface maakt het eenvoudig om
toegang te verkrijgen tot algemene functies
als printen, kopiëren, scannen en faxen, de
geïntegreerde kleurenserver, handige apps
uit de Xerox App Gallery, kleurregelingen,
beveiligingsfuncties en nog veel meer.
4 G eïntegreerde scanner: Single Pass dubbelzijdig
automatische originelendoorvoer scant tot
270 afbeeldingen per minuut, 600 dots per inch
kleur tot 11 x 17/A3. Scan naar een scala aan
output-opties: desktop, USB, mailbox, FTP, SFTP,
SMB en Job Flow multi-destination scanning.
5 Xerox ® PrimeLink C9065/C9070-printer: Print,
kopieert, scant en faxt alles en dat op een in het
oog springende kleurenbeeldkwaliteit en een zeer
productief volume van 65 ppm kleur en 70 ppm
zwart-wit (C9065) resp. 70 ppm kleur en 75 ppm
zwart-wit (C9070).
6 V ijf interne laden (standaard): Inclusief een
12 x 18 inch/SRA3-lade en Lade 5 (handmatige
invoer) max. gewicht tot 350 g/m² en geschikt
voor vellen tot 26 inch/ 660 mm.
7 Xerox Interface antikrulwalsmodule:
Inline eenheid met papierkoeling en antikrulwals
verbetert de doorvoer en efficiëntie door de
verbinding met Production Ready-afwerkmodules
en produceert vlakliggende vellen, voor meer
betrouwbaarheid en snelheid.
®

8 Xerox Invoegeenheid: Voeg voorbedrukte
of blanco media in geprinte documenten door
middel van een lade met een ladecapaciteit
van 250 vellen, velformaten tot 13 x 19,2 inch
(330 x 488 mm) en 350 g/m².
9 G BC® AdvancedPunch Pro™: Met deze optie
worden het printen, perforeren en staffelen in
een handige stap gecombineerd, en kunt u zelf
ingebonden documenten maken. Kies de
perforatie die u nodig heeft.
10 Xerox ® ril- en 2-zijdige snijmodule: Snijdt
6-25 mm van de boven- en onderzijde van
afdrukken of katernen om een gelijke rand en
rugril te verkrijgen. Beschikbaar bij Production
Ready Finishers.
11 Xerox ® C/Z-vouwmodule: Voor Z-vouw, C-vouw
en Engineering Z-vouw
12 Xerox ® Production Ready Finisher met
katernmodule: Zorgt voor consistent hoge
kwaliteit geniete sets kleine of grote documenten
met een variabele-lengte nieter, keuze uit enkele of
dubbele nietjes en een capaciteit voor 100 vellen.
Creëert bovendien geniete katernen tot 30 vellen
of 120 op inslagschema (ongecoat) of 15 vellen of
60 op inslagschema (gecoat).
13 Xerox ® SquareFold ® -snijmodule: Voegt functies
toe aan de Light Production Finisher met
AVH-module zoals platvouwen en schoonsnijden
voor katernen.
OVERIGE INVOER- EN AF WERKOP T IES
NIET AFGEBEELD

x 19, inch / 330 x 488 mm (tot 350 g/m²).
Tot 13 x 26 inch/330 x 660 mm via Lade 5
(tot 220 g/m²).
• Staffelopvangbak – 500 vel staffelen.
• Xerox ® afwerkeenheid “Business Ready” — Een

lichtere optie voor het afwerken, stapelen en nieten
van maximaal 50 ongecoate vellen/15 gecoate
vellen.
• Xerox ® Business Ready Finisher met AVH-module —

Biedt ook mogelijkheid voor het produceren van
katernen.
• Xerox ® Production Ready Finisher — Levert

uitmuntende kwaliteit afwerking en staffelen via een
500 vel bovenste opvangbak en een 3000 vel lade
voor gestaffelde uitleg en een geïntegreerde
bi-directionele ontkruller.
• Xerox ® Production Ready Finisher Plus — Biedt

dezelfde functionaliteiten als de Production Ready
Finisher. Wordt gebruikt voor het inline aansluiten
van afwerkeenheden van derden.
• Xerox ® Basisperforator — Een optie voor het

perforeren van 2/3, 2/4 gaten en Zweedse 4-gaats
bij de Production Ready Finisher en AVH-module.
• Plockmatic Pro 50/35 AVH-module — Voor de

productie van hoogwaardige katernen van maximaal
200 pagina's (50 vellen). Voorkant schoonsnijden,
platvouwen, rillen aan achterzijde en schoonsnijden
van aflopend printwerk.
• Handige nieteenheid — Nieten van maximaal

50 vellen van 20 lb./80 g/m².

• Xerox ® grote papierlade (HCF) — Geschikt voor

2000 vellen 8,5 x 11 inch (A4) papier, 64–220 g/m².
• Bannerinvoergeleider — Een optie voor

Lade 5 (handmatige invoer)/MSI/OHCF om de
betrouwbaarheid te verhogen bij invoer van XLS
of 350 g/m² media.
• Inlegmodule met 1 Inlegstation voor Extra Groot

Formaat Papier met Opslaglade — 2000 vellen extra
in een formaat van 4 x 6 inch / 100 x 148 mm tot 13

• Xerox ® inbindeenheid (met tape) — Combineert

inline thermisch inbinden met de snelheid, waarde
en het gebruiksgemak van een productieprinter.
Werkt met Xerox® Production Ready Finisher Plus.
• G BC® eWire™ — Combineert printen, perforeren,

vergaren en twin-loop binden tot één
productieproces. Werkt inline met de GBC®
AdvancedPunch™ Pro en de Xerox® Production
Ready Finisher Plus.

AF WERKTOEPA SSINGEN
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Xerox ® PrimeLink ® C9065 en C9070 printer
M A C H I N E S P E C I F I C AT I E S

PRIMELINK C9065

SNELHEDEN ENKEL ZIJDIG

Kleur

Zwart-wit

Kleur

Zwart-wit

8,5 x 11 inch / A4

Max. 65 ppm

Max. 70 ppm

Max. 70 ppm

Max. 75 ppm

11 x 17 inch / A3

Max. 33 ppm

Max. 35 ppm

Max. 35 ppm

Max. 37 ppm

12 x 18 inch / SRA3

Max. 29 ppm

Max. 30 ppm

Max. 30 ppm

Max. 33 ppm

S N E L H E D E N A U T O M AT I S C H
DUBBEL ZIJDIG

Kleur

Zwart-wit

Kleur

Zwart-wit

8,5 x 11 inch / A4

Tot 65 ppm dubbelzijdig
32 vellen per minuut

Tot 70 ppm dubbelzijdig
35 vellen per minuut

Tot 70 ppm dubbelzijdig
35 vellen per minuut

Tot 75 ppm dubbelzijdig
37 vellen per minuut

11 x 17 inch / A3

Tot 32 ppm dubbelzijdig
16 vellen per minuut

Tot 35 ppm dubbelzijdig
17 vellen per minuut

Tot 35 ppm dubbelzijdig
17 vellen per minuut

Tot 37 ppm dubbelzijdig
18 vellen per minuut

Printerafmetingen

Hoogte: 54,8 inch / 1391,5 mm; Breedte: 62 inch / 1574 mm; Diepte: 31 inch / 787 mm

Maandelijks Afdrukvolume

Max. 300.000 pagina’s (maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald)

Gemiddeld Maandelijks Printvolume
(AMPV)

10.000 tot 60.000 pagina's per maand

Flexibiliteit/gewicht van het papier

Standaardpapiercapaciteit 3260 vellen (Lade 1 & 2: 500 vellen, Lade 3: 870 vellen, Lade 4: 1140 vellen (Lade 5 (handmatige invoer): 250 vellen)
Max. papiercapaciteit: 7260 vellen (Lade 1 & 2: 500 vellen, Lade 3: 870 vellen, Lade 4: 1140 vellen, Inlegmodule met inlegstation voor extra groot formaat papier 1 & 2: 4000 vellen)
Formaten: Lade 1: 5,5 x 8,5 inch tot 12 x 18 inch / A5 tot SRA3; Lade 2: 5,5 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch / A5 tot A3; Lade 3: 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in. / B5, A4;
Lade 4: 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / B5, A4

Beeldkwaliteit

Industriestandaard beeldkwaliteit met een resolutie van 2400 x 2400 dpi met VCSEL lasermodule en EA Eco met ultra-low melt toner voor een gladde, offset-achtige afwerking

Printtechnologie

Printfuncties

PRIMELINK C9070

Lijnrasters

150/200/300/600 puntraster, 200 lijnraster, structuurrijke en verbeterde tekst en afbeeldingen

Registratie

• Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle
• Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor rechtzetting, registratie en densiteitsuniformiteit (beschikbaar op alle configuraties)
• +/- 1,5 mm. Variatie zal optreden gebaseerd op papierformaat, lade, enz.,
• Printen, kopiëren, faxen en scannen, inclusief scannen naar PC, USB of e-mail en
mobiel printen

• Uitgebreid media-aanbod maakt het mogelijk om de meest uiteenlopende zaken af
te drukken, van ansichtkaarten tot posters, zowel op gecoat als ongecoat papier, tot
350 g/m²

• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) maakt het mogelijk om te verbinden met
software-oplossingen van derden

• Inline-afwerkopties zorgen voor een professioneel uiterlijk met de mogelijkheid om
banners te printen, te nieten, te perforeren, te vouwen en katernen te maken voor
de productie van presentaties, folders, rapporten en nieuwsbrieven

• Werk veilig met geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals

• XLS formaat (Tray 5 en OHCF via Lade 5) tot 220 g/m²
• Tot 350 g/m² (uitsluitend Lade 5 en OHCF),
automatisch dubbelzijdig tot 256 g/m² (handmatige invoer en OHCF)

• Xerox® cartridges voor toners, drums, fuser,
corotron, afvaltoner, nietjes

• Aangepaste papierinstellingen en papiercatalogus
• Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen
• Optionele functies: Common Access Card Enablement-kit, Accountingopties,
Externe Interface

IP-filtering, beeldoverschrijving, beveiligd afdrukken, versleutelde
scan-naar-e-mail, verificatie en IPv6-ondersteuning

Servers

Standaard
• Xerox® geïntegreerde kleurenserver met

Optioneel
• Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery ®
• Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery ®
• Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery ®

Geïntegreerde Scanner

• Single-pass Dubbelzijdige Automatische Originelendoorvoer
• Kleuren of zwart-wit scanner
• Scannen naar op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A,

• Tot 270 apm (kleur, tot 200 g/m²)
• Tot 270 apm (zwart-wit, tot 200 g/m²)
• Originelen tot 11 x 17 inch (A3) in gewichten van g/m²

•

miniatuurvoorbeeldweergave,
XPS ®, PCL® 6, HP-GL2 (direct submission), TIFF, JPEG
Capaciteit voor 250 vellen

(16 lb. bankpostpapier) tot 200 g/m² (53 lb. bankpostpapier)

Optionele Invoer

Optionele Hogecapaciteitslade (HCF): 2000 vellen; 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4);
16 lb. bankpostpapier tot 60 lb. katern / 64 to 220 g/m² (ongecoat en gecoat).
Optionele Hogecapaciteitslade voor Extra Groot Formaat Papier (OHCF): OHCF met 1 inlegstation: 2.000 vellen plus opslaglade; Lade 6: 3,9 x 5,8 inch / 100 x 148 mm tot
13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm (tot 350 g/m²) Lade 5: Tot 13 x 26 inch/330 x 660 mm (tot 220 g/m²).
OHCF met 2 inlegstations: 4000 vellen; OHCF: Inlegstations 6 & 7: 3,9 x 5,8 inch / 100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch/ 330 x 488 mm (tot 350 g/m²) Lade 5: Tot 13 x 26 inch/330 x 660 mm (tot 220 g/m²).

Optionele Afwerking

Business Ready Finisher: Staffel Bovenste Opvangbak: 500 vellen 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet. Lade voor staffelen en nieten: 3000 vellen ongeniet of 100 sets (2 of 4 nietjes)
11x17 inch, 8,5 x 14 inch, A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4. Formaten: Stapelen; 4 x 6 inch tot 12 x 19,2 inch / A6 tot SRA3, Nieten; 7,25 x 10,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot
A3. Overig; 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. Papiergewichten: Bovenste invoerlade-16 lb. bankpostpapier tot 130 lb. katern / 60 tot 350 g/m²
(gecoat en ongecoat). Uitlegstation-16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 256 g/m² (gecoat en ongecoat).
Business Ready Finisher met AVH-module: Staffel Bovenste Opvangbak: 500 vellen 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet. Lade voor Staffel Uitleg Nieten: 1500 vellen ongeniet of 200 sets
(1, 2 of 4 nietjes) of 100 sets 11 x 17 inch / A3 / SRA3 geniet. 11x17 inch, 8,5 x 14 inch, A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4. Formaten: Stapelen; 4 x 6 inch tot 12 x 19,2 inch / A6 tot SRA3.
Nieten; 7,25 x 10,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3.
Overig; 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. Papiergewichten: Bovenste invoerlade-16 lb. bankpostpapier tot 130 lb. katern / 60 tot 350 g/m² (gecoat
en ongecoat), Uitlegstation-16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 256 g/m² (gecoat en ongecoat). AVH-module-16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 256 g/m² (ongecoat,
106 tot 220 g/m² (gecoat)). AVH-module voor dubbelvouwen en rughechten van 2 tot 16 vellen (7 vellen van 106 tot 176 g/m² gecoat of 5 vellen van 177 tot 220 g/m² gecoat).
Production Ready Finisher (vereist Interface Antikrulwalsmodule): Katernformaat: 100 vellen (90 g/m²) ongecoat, 35 vellen (90 g/m²) gecoat. Papierformaat: 7,2 x 5,7" / 182 x
146 mm tot 11,7 x 17" / 297 x 432 mm. Max. gewicht: 350 g/m². Opties: Perforatie, invoeg- en C-/Z-vouweenheid. Lades: Twee opvangbakken, bovenste opvangbak voor 500 vellen,
uitlegstation voor 3.000 vellen, van 5,83 x 5,75"/148 x 146 mm tot 13 x 19,2" / 330 x 488 mm.
Production Ready Finisher Plus (vereist Interface Antikrulwalsmodule): Biedt dezelfde functionaliteit als de Production Ready Finisher met een bovenste opvangbak voor 500 vellen
en een uitlegstation voor 2000 vellen. Wordt gebruikt voor het inline aansluiten van afwerkeenheden van derden. Inclusief PFIM Partner Finishing Interface Module.
Production Ready Finisher met AVH-module (vereist Interface Antikrulwalsmodule): Katernformaat: 7,17 x 7,17" / 182 x 182 mm tot 13 x 19,2" / 330 x 488 mm tot 256 g/m². Lades:
Bovenste opvangbak voor 500 vellen, lade voor uitleg nieten van 2000 vellen, opvangbak voor boekjes met rughecht (maximaal 120 pagina's, 30 vellen van 90 g/m² ongecoat resp.
15 vellen van 106 g/m² gecoat).
Opvangbak voor Gestaffelde Uitleg: 500 vellen staffelen.
Xerox® SquareFold®-snijmodule: Voorkant schoonsnijden: 120 pagina's (30 vellen). Compatibiliteit: Production Ready Finisher, AVH-module, ril- en 2-zijdige snijmachine.
Xerox® C/Z-vouwmodule: Papierformaat: 8,5 x 11" (A4). Halve Z-vouw velformaat: Grotere formaten gereduceerd tot 8,5 x 11" (A4). Gewicht: 64 tot 90 g/m² Compatibiliteit: Production
Ready Finisher, AVH-module.
Xerox®-invoegeenheid: Capaciteit: 250 vellen. Toepassingsmogelijkheden: Schoonsnijden, perforeren, vouwen, nieten, staffelen. Papierformaat: 7,2 x 5,8" (182 x 148 mm) tot 13 x 19,2"
(330 x 488 mm). Max. gewicht: 350 g/m². Compatibiliteit: Production Ready Finisher.
Xerox® ril- en 2-zijdige snijmachine: Snijbereik: 0,236" (6 mm) tot 0,985" (25 mm). Papierformaat: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm tot 13 x 19,2"/330 x 488 mm.
Max. gewicht: 350 g/m². Compatibiliteit: Production Ready Finisher en AVH-module. Buffering Eenheid: Tot vijf instelbare berg- en dalrillen per vel.
Plockmatic Pro 50/35 AVH-module: Katernomvang: 200 pagina's (50 vellen). Toepassingsmogelijkheden: Voorkant schoonsnijden, platvouwen, rillen aan achterzijde en schoonsnijden
van aflopend printwerk. Papierformaat: Max. 12,6 x 9" (320 x 228,6 mm). Max. gewicht: 300 g/m² Compatibiliteit: Production Ready Finisher Plus.
Zie Product Explorer voor meer informatie over de afwerkingsopties https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE.

Xerox App Gallery

Ga naar xerox.com/AppGallery voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van de PrimeLink C9065/C9070 kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt werken met specifieke
apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer.

De configuraties kunnen per geografische locatie verschillen.

Ga voor meer informatie naar https://www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/
inzichten/professionele-kleurenprinter.
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