ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX PRIMELINK
®

Ο 1ος* έγχρωμος εκτυπωτής βασικής παραγωγής
παγκοσμίως μόλις έγινε καλύτερος.

C9065 ΚΑΙ C9070

*Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker της IDC, 2ο τρίμηνο 2019 για αποστολές μονάδων στον τομέα Έγχρωμης Μικρής Παραγωγής.

®

Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink ® C9065 και C9070
Ο εκτυπωτής Xerox® PrimeLink ® C9065/C9070 παρέχει τις πιο ευέλικτες
δυνατότητες της αγοράς. Από εξαιρετική ποιότητα ειδώλου και απαράμιλλη
ευελιξία στα μέσα εκτύπωσης μέχρι επαγγελματικού επιπέδου τελική
επεξεργασία, αυτοματισμό και ασφάλεια, προχωράει από το βασικό
στο επόμενο επίπεδο.
Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ι Α
Το PrimeLink χρησιμοποιεί μια στρατηγική
προσέγγιση της ασφάλειας για να διατηρεί το
δίκτυο και τα έργα σας προστατευμένα από τα
αδιάκριτα βλέμματα. Σταματήστε την ύποπτη
δραστηριότητα απ' όπου ξεκινάει, με την
ολοκληρωμένη μας προσέγγιση της ασφάλειας:
• Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας περιλαμβάνουν

κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους πρόσβασης,
επεγγραφή δίσκου και κλαδικές πιστοποιήσεις.
• Το Αρχείο καταγραφής ελέγχου εξασφαλίζει μια

αναφορά ελέγχου των κύριων συμβάντων των
χειριστών. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι
επιτακτικά για τους διαχειριστές/κύριους
χειριστές για την αντιμετώπιση προβλημάτων,
τη βελτιστοποίηση πόρων και τους
ελέγχους ασφάλειας.
Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Τ Ε Τ Η Ν Ε Ι Κ Ο Ν Α Σ Α Σ
Το σημείο τιμής εκκίνησης δεν σημαίνει απλώς
βασική ποιότητα ειδώλου. Με τον PrimeLink,
μπορείτε να παρέχετε εκπληκτικό αποτέλεσμα
σε κάθε εργασία, κάθε φορά.
Και όλα ξεκινούν με την ανάλυση. 2400 x 2400 dpi
σημαίνει ότι έχετε εξαιρετικά ξεκάθαρες
λεπτομέρειες και κείμενο με ζωηρές εικόνες
και ομαλές χρωματικές διαβαθμίσεις —
ακόμα και σε ταχύτητες έως 70 σ.α.λ. Οι διακομιστές
EFI με ενσωματωμένες τεχνολογίες PANTONE®
όπως PANTONE® GOE και PANTONE® PLUS,
διασφαλίζουν ότι τα χρώματα που θέλετε
είναι τα χρώματα που λαμβάνετε.
Και ο συνδυασμός γραφίτη Xerox ® Emulsion
Aggregation (EA) με τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλής
τήξης, της ευθυγράμμισης +/-1,5 mm από το
εμπροσθόφυλλο μέχρι το οπισθόφυλλο και του
εργαλείου Simple Image Quality Adjustment (SIQA)
σημαίνει ότι έχετε σταθερή ποιότητα από την
πρώτη εκτύπωση μέχρι την τελευταία.

ΚΛΑΔΙΚΈΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Γ Ι Α Π ΟΙΌ Τ Η ΤΑ Ε Ι Δ Ώ ΛΟΥ *

* Idealliance, Fogra και Adobe PDF Print
Engine επιτεύχθηκαν με τον προαιρετικό διακομιστή EFI

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Ε Ι Τ Ε Π Ι Ο Ε Ξ Υ Π Ν Α ,
ΟΧ Ι ΠΙΟ Σ Κ Λ Η ΡΑ
Οι επικείμενες προθεσμίες αποτελούν τον κανόνα.
Τώρα, δεν υπάρχει λόγος για συμβιβασμούς.
Προσθέστε στα εργαλεία σας ένα PrimeLink και
θα έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την
παραγωγικότητά σας με τρόπους που δεν θα
πιστεύατε ότι είναι δυνατοί.
Σχεδιασμένο για να προάγει την ταυτόχρονη
πραγματοποίηση πολλών εργασιών και τη
συνεργασία, είναι προσαρμόσιμο ώστε να ταιριάξει
στον δικό σας τρόπο εργασίας. Ο διακομιστής
Xerox ® Integrated Color Server περιλαμβάνεται
στον βασικό εξοπλισμό. Ή, μπορείτε να επιλέξετε
έναν από τους τρεις προαιρετικούς διακομιστές
EFI για περισσότερες δυνατότητες και μεγαλύτερο
όγκο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα με
βάση τις δικές σας επιχειρηματικές εφαρμογές
και το επίπεδο αυτοματισμού και ακρίβειας
χρωμάτων που χρειάζεστε.
Επίσης, ο εκτυπωτής έχει πρόσβαση στο Xerox App
Gallery. Με λογισμικό που συνδέεται με κορυφαίες
εφαρμογές, όπως τα Box ®, Microsoft ® OneDrive ®,
Google Drive™, Dropbox™ και Microsoft Office 365™,
μπορείτε να εκτυπώνετε και να σαρώνετε
απευθείας σε ή από το cloud, να απλοποιείτε
τις ροές εργασιών και να αυτοματοποιείτε τις
περίπλοκες εργασίες.
Επιπλέον, η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με
το @PrintByXerox δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα
σας να παραμένει στην εργασία της όταν είναι
εν κινήσει. Με αυτήν τη λειτουργία, το PrimeLink
μπορεί να δέχεται με ασφάλεια υποβολές
εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή που
υποστηρίζει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο —
χωρίς να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό.
Όλα είναι εκεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Πείτε
ναι σε περισσότερες εργασίες και ο εκτυπωτής
Xerox ® PrimeLink C9065/C9070 θα σας βοηθήσει
να τις παρέχετε.

• Η Ασφαλής εκτύπωση διατηρεί τα έγγραφα προς

αποδέσμευση ώσπου να είστε έτοιμοι να τα
ανακτήσετε.
• Η Ασφαλής σάρωση περιλαμβάνει προστασία με

κωδικό πρόσβασης για έγγραφα PDF και φακέλους,
καθώς και κρυπτογράφηση για σάρωση σε email.
Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΔΥ Ν ΑΤ Ο Τ Η Τ Ε Σ
Τ Ε Λ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ
Το PrimeLink προσφέρει ευχέρεια μέσων εκτύπωσης
και επιλογές τελικής επεξεργασίας που είναι οι
καλύτερες της κατηγορίας και αξεπέραστες σε
μια συσκευή βασικού επιπέδου.
Εκτυπώνει σε ειδικά μέσα εκτύπωσης και βαριά
μέσα εκτύπωσης έως και 350 gsm. Εκτύπωση έως
και 26" (660 mm) με τη δυνατότητα Extra Long
Sheet (XLS) βάρους έως 220 gsm. Και εκτύπωση
μεγάλου αριθμού αντιγράφων χωρίς αναπλήρωση
του δίσκου χαρτιού, χρησιμοποιώντας επιλογές
τροφοδότησης μεγάλου όγκου.
Οι επιλογές τελικής επεξεργασίας είναι
επαγγελματικού επιπέδου, εύχρηστες και
σχεδόν ατελείωτες. Απολαύστε επιλογές από
ξακρισμένα φυλλάδια χωρίς περιθώρια μέχρι
διάτρηση, πτύχωση και δίπλωση.
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Εκτυπωτής Xerox PrimeLink C9065/C9070
®

®

1 Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2 δίσκων
για υπερμεγέθη: Προσθέτει 4.000 φύλλα σε
μεγέθη από 4 x 6 ίντσες /100 x 148 mm έως
13 x 19,2 ίντσες/330 x 488 mm (έως και 350 gsm).
Έως και 13 x 26 ίντσες/330 x 660 mm μέσω
του Δίσκου 5 (έως και 220 gsm).
2 Δ υνατότητα πολύ μακριών φύλλων (XLS):
Εκτύπωση σε πανό, καλύμματα βιβλίων,
ημερολόγια και άλλες εφαρμογές σε μήκος
έως και 26 ίντσες (660 mm) και βάρος έως
και 220 gsm μέσω του Δίσκου 5 (Bypass).
3 Π ίνακας ελέγχου: Ένα εύχρηστο περιβάλλον
εργασίας χρήστη απλοποιεί την πρόσβαση σε
γενικές λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής,
σάρωσης και φαξ, στον ενσωματωμένο έγχρωμο
διακομιστή, σε χρήσιμες εφαρμογές από το Xerox
App Gallery, σε χειριστήρια χρωμάτων,
λειτουργίες ασφάλειας και πολλά άλλα.
4 Ενσωματωμένος σαρωτής: Ο Αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού
περάσματος σαρώνει έως και 270 αποτυπώσεις
ανά λεπτό, 600 κουκκίδες ανά ίντσα, έγχρωμες,
μεγέθους έως 11 x 17/A3. Σάρωση σε διάφορες
επιλογές εξόδου: επιφάνεια εργασίας, USB, θυρίδα
αλληλογραφίας, FTP, SFTP, SMB και σάρωση
σε πολλούς προορισμούς ροής εργασιών.
5 Εκτυπωτής Xerox ® PrimeLink C9065/C9070:
Πραγματοποιεί εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής,
σάρωσης και φαξ, όλες με εντυπωσιακή ποιότητα
έγχρωμων ειδώλων με υψηλή ταχύτητα
παραγωγής 65 σ.α.λ. για έγχρωμα έγγραφα και
70 σ.α.λ. για ασπρόμαυρα έγγραφα (C9065)
ή 70 σ.α.λ. για έγχρωμα έγγραφα και 75 σ.α.λ.
για ασπρόμαυρα έγγραφα (C9070).
6 Π έντε εσωτερικοί δίσκοι (βασικός εξοπλισμός):
Περιλαμβάνει έναν δίσκο SRA3/12 x 18 ίντσες
και Δίσκο 5 (Bypass) για μέγιστο βάρος έως
και 350 gsm και μέγεθος φύλλων έως και
26 ίντσες/660 mm.
7 Μ ονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης Xerox ®:
Η ενσωματωμένη μονάδα ψύξης και αποκύρτωσης
χαρτιού βελτιώνει την παραγωγή και την
αποδοτικότητα, συνδέοντας μονάδες τελικής
επεξεργασίας Production Ready, εξασφαλίζοντας
επίπεδα φύλλα για αξιοπιστία και ταχύτητα.

8 Μ ονάδα εισαγωγής Xerox: Εισαγάγετε
προεκτυπωμένα ή κενά μέσα εκτύπωσης
σε εκτυπωμένα έγγραφα με έναν δίσκο
χωρητικότητας 250 φύλλων, μεγέθη φύλλων
έως και 13 x 19,2 ίντσες (330 x 488 mm)
και βάρους 350 gsm.
9 G BC® AdvancedPunch Pro™: Σας δίνει
τη δυνατότητα για δημιουργία δεμένων
εγγράφων χωρίς εξωτερική ανάθεση,
συνδυάζοντας την εκτύπωση, τη διάτρηση και
την ταξινόμηση σε ένα πρακτικό βήμα. Επιλέξτε
τη διάτρηση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας:
10 Μ
 ονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και
πτύχωσης Xerox ®: Ξακρίζει 6-25 mm από το
πάνω και κάτω μέρος των εκτυπώσεων ή των
φυλλαδίων για να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη
άκρη και πτυχώνει τη ράχη. Διατίθεται με τους
Τελικούς επεξεργαστές Production Ready.
11 Μ
 ονάδα δίπλωσης σε σχήμα C/Z Xerox ®:
Δημιουργεί δίπλωση σε σχήμα Z, σχήμα
C και επαγγελματική δίπλωση σε σχήμα Z.
12 Τελικός επεξεργαστής Xerox ® Production
Ready με Δημιουργό φυλλαδίων:
Εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα συραμμένα
σετ για μικρά ή μεγάλα έγγραφα με μονάδα
συρραφής μεταβλητού μήκους, επιλογή μονής ή
διπλής συρραφής και χωρητικότητα 100 φύλλων.
Επίσης, δημιουργεί συραμμένα φυλλάδια έως
και 30 φύλλων ή 120 σελίδων σε διάταξη
(μη επιστρωμένων) ή 15 φύλλων ή 60
σελίδων σε διάταξη (επιστρωμένων).
13 Μ
 ονάδα ξακρίσματος Xerox ® SquareFold ®:
Βελτιώνει την ισχύ του Τελικού επεξεργαστή
Production Ready με τετράγωνη δίπλωση των
εξωφύλλων και ξάκρισμα στη μεγάλη πλευρά
με σκοπό την παραγωγή φυλλαδίων.
ΠΡ ΌΣΘΕ ΤΟΣ ΠΡ ΟΑ ΙΡΕ Τ ΙΚΌΣ Ε ΞΟΠ Λ ΙΣΜΌΣ
ΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗΣ Κ ΑΙ ΤΕΛΙΚΉΣ

• Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα

μεγέθη με έναν δίσκο με αποθηκευτικό χώρο —
Προσθέτει 2.000 φύλλα σε μεγέθη από 4 x 6 ίντσες
/ 100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 mm
(έως και 350 gsm). Έως και 13 x 26 ίντσες/330 x
660 mm μέσω του Δίσκου 5 (έως και 220 gsm).

• Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων —

Στοίβαξη 500 φύλλων.

• Τελικός επεξεργαστής Xerox ® Business Ready —

Μια επιλογή για μικρότερο όγκο για τελική
επεξεργασία και ταξινόμηση, συρράπτει έως
και 50 φύλλα μη επιστρωμένα/15 επιστρωμένα.

• Τελικός επεξεργαστής Xerox ® Business Ready με

Δημιουργό φυλλαδίων — Παρέχει δυνατότητα
δημιουργίας φυλλαδίων.

• Τελικός επεξεργαστής Xerox ® Production Ready —

Παράγει εξαιρετικής ποιότητας τελική επεξεργασία
και ταξινόμηση με τον επάνω δίσκο 500 φύλλων
και τον δίσκο ταξινομητή 3.000 φύλλων και την
ενσωματωμένη μονάδα αποκύρτωσης διπλής
κατεύθυνσης.

• Τελικός επεξεργαστής Xerox ® Production Ready

Plus — Παρέχει την ίδια λειτουργία με τον Τελικό
επεξεργαστή Production Ready. Χρησιμοποιείται
για τη σύνδεση ενσωματωμένων προαιρετικών
μονάδων τελικής επεξεργασίας άλλων
κατασκευαστών.

• Μονάδα βασικής διάτρησης Xerox ® —

Προαιρετικός εξοπλισμός για διάτρηση 2/3, 2/4 και
Swedish 4 οπών στον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready και στον Δημιουργό φυλλαδίων.

• Δημιουργός φυλλαδίων Plockmatic Pro 50/35 —

Ανώτατης ποιότητας παραγωγή φυλλαδίων έως
200 σελίδων (έως 50 φύλλα). Ξάκρισμα μεγάλης
πλευράς, τετράγωνη δίπλωση, πτύχωση με
περιστροφή και ξάκρισμα χωρίς περιθώρια.

• Χειροκίνητο συρραπτικό — Συρράπτει έως 50

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Α Π Ε Ι Κ Ο Ν Ί Ζ Ε ΤΑ Ι
• Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας Xerox

®

με έναν δίσκο — Χωρά 2.000 φύλλα χαρτιού,
μεγέθους 8,5 x 11 ίντσες (A4), βάρους 64–220 gsm.

• Οδηγός τροφοδότησης πανό — Προαιρετικός

εξοπλισμός για τον Δίσκο 5 (Bypass)/MSI/OHCF που
αυξάνει την αξιοπιστία κατά την τροφοδότηση
πολύ μακριών φύλλων (XLS) ή μέσων εκτύπωσης
350 gsm.

φύλλα μέσων εκτύπωσης βάρους 20 lb./80 gsm.

• Μονάδα δεσίματος με ταινία Xerox ® — Συνδυάζει

ενσωματωμένη θερμική βιβλιοδεσία με ταινία με
την ταχύτητα, την αξία και την ευκολία της
εκτύπωσης παραγωγής. Λειτουργεί με τον Τελικό
επεξεργαστή Xerox® Production Ready Plus.

• G BC® eWire™ — Συνδυάζει εκτύπωση, διάτρηση,

ταξινόμηση και βιβλιοδεσία με σύρμα διπλού
βρόγχου σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία.
Λειτουργεί ενσωματωμένα με το GBC®
AdvancedPunch™ Pro και τον Τελικό
επεξεργαστή Χerox® Production Ready Plus.

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Τ Ε Λ ΙΚ Η Σ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ
Ταξινόμηση και
σελιδοποίηση

Πολύ μακριά
φύλλα (XLS)

Μονάδα
δεσίματος
με ταινία

Δίπλωμα
στα τρία

Τετράγωνη
δίπλωση

Ξάκρισμα στη
μεγάλη πλευρά

Διάτρηση

Φυλλάδιο

Δίπλωμα
Tabloid
σε σχήμα Z

GBC eWire

Δίπλωμα
σχήματος Z

Ξάκρισμα
διπλής όψης

Διάτρηση

Συρραφή

Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink ® C9065 και C9070
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά P R I M E L I N K C 9 0 6 5
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

PRIMELINK C9070

ΤΑ Χ Ύ Τ Η Τ Ε Σ Μ Ο Ν Ή Σ Ό Ψ Η Σ
8,5 x 11 ίντσες / A4
11 x 17 ίντσες / A3
12 x 18 ίντσες / SRA3
ΤΑ Χ Ύ Τ Η Τ Ε Σ Δ Ι Π Λ Ή Σ Ό Ψ Η Σ
8,5 x 11 ίντσες / A4

Έγχρωμη
Έως 65 σ.α.λ.
Έως 33 σ.α.λ.
Έως 29 σ.α.λ.
Έγχρωμη
Έως 65 σ.α.λ. διπλής όψης
32 φύλλα ανά λεπτό

Ασπρόμαυρη
Έως 70 σ.α.λ.
Έως 35 σ.α.λ.
Έως 30 σ.α.λ.
Ασπρόμαυρη
Έως 70 σ.α.λ. διπλής όψης
35 φύλλα ανά λεπτό

Έγχρωμη
Έως 70 σ.α.λ.
Έως 35 σ.α.λ.
Έως 30 σ.α.λ.
Έγχρωμη
Έως 70 σ.α.λ. διπλής όψης
35 φύλλα ανά λεπτό

Ασπρόμαυρη
Έως 75 σ.α.λ.
Έως 37 σ.α.λ.
Έως 33 σ.α.λ.
Ασπρόμαυρη
Έως 75 σ.α.λ. διπλής όψης
37 φύλλα ανά λεπτό

11 x 17 ίντσες / A3

Έως 32 σ.α.λ. διπλής όψης
16 φύλλα ανά λεπτό

Έως 35 σ.α.λ. διπλής όψης
17 φύλλα ανά λεπτό

Έως 35 σ.α.λ. διπλής όψης
17 φύλλα ανά λεπτό

Έως 37 σ.α.λ. διπλής όψης
18 φύλλα ανά λεπτό

Διαστάσεις εκτυπωτή
Μηνιαίος φόρτος εργασίας
Μέσος μηνιαίος όγκος
εκτύπωσης (AMPV)

Ύψος: 54,8 ίντσες / 1.391,5 mm Πλάτος: 62 ίντσες / 1.574 mm Βάθος: 31 ίντσες / 787 mm
Έως 300.000 σελίδες (Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.)
10.000 έως 60.000 σελίδες/μήνα

Ευελιξία/βάρος χαρτιού

Βασική χωρητικότητα χαρτιού: 3.260 φύλλα (Δίσκος 1 & 2: 500 φύλλα, Δίσκος 3: 870 φύλλα, Δίσκος 4: 1.140 φύλλα, Δίσκος 5 (Bypass): 250 φύλλα)
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού: 7.260 φύλλα (Δίσκος 1 & 2: 500 φύλλα, Δίσκος 3: 870 φύλλα, Δίσκος 4: 1.140 φύλλα, Δίσκος 1 & 2 μεγάλης χωρητικότητας
για υπερμεγέθη: 4.000 φύλλα)
Μεγέθη: Δίσκος 1: 5,5 x 8,5 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / A5 έως SRA3, Δίσκος 2: 5,5 x 8,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / A5 έως A3, Δίσκος 3: 7,25 x 10,5 ίντσες,
8,5 x 11 ίντσες / Β5, A4 Δίσκος 4: 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / B5, A4

Ποιότητα ειδώλου

Τ
 εχνολογία Αξιόλογη απόδοση ποιότητας ειδώλου με ανάλυση 2.400 x 2.400 dpi με VCSEL ROS και EA Eco με γραφίτη τεχνολογίας εξαιρετικά χαμηλής τήξης για ομοιόμορφο
εκτύπωσης φινίρισμα τύπου offset

Συχνότητες οθόνης
Ευθυγράμμιση

Οθόνη 150/200/300/600 dot, οθόνη 200 γραμμών, στοχαστικής ανάλυσης βελτιωμένο κείμενο και γραφικά
• Προηγμένη τεχνολογία ευθυγράμμισης για μεγαλύτερο έλεγχο
• Εργαλείο Simple Image Quality Adjustment (SIQA) για διόρθωση παραμόρφωσης, ομοιομορφία ευθυγράμμισης και πυκνότητας (διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα)
• +/- 1,5 mm. Εμφανίζονται παραλλαγές με βάση το μέγεθος χαρτιού, τον δίσκο κ.λπ.

Λειτουργίες εκτύπωσης

• Εκτύπωση, αντιγραφή, φαξ και σάρωση, συμπεριλαμβανομένων των
επιλογών Σάρωσης σε PC, USB ή Email και εκτύπωση από κινητές συσκευές
• Η εκτεταμένη γκάμα μέσων εκτύπωσης σάς δίνει τη δυνατότητα να
εκτυπώνετε τα πάντα, από postcard μέχρι αφίσες, επιστρωμένα και
μη επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης, έως 350 gsm
• Η πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) σας δίνει τη
δυνατότητα να συνδέεστε σε λύσεις λογισμικού άλλων κατασκευαστών
• Οι ενσωματωμένες επιλογές τελικής επεξεργασίας προσφέρουν
επαγγελματικό φινίρισμα με δυνατότητες εκτύπωσης πανό,
συρραφής, διάτρησης, διπλώματος και δημιουργίας φυλλαδίων
για παρουσιάσεις, φυλλάδια, αναφορές και ενημερωτικά δελτία
• Διατηρήστε την ασφάλεια με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά
ασφάλειας, όπως φίλτρα IP, επεγγραφή ειδώλου, ασφαλή εκτύπωση,
κρυπτογραφημένη σάρωση σε email, πιστοποίηση ταυτότητας
και υποστήριξη IPv6

Διακομιστές

Βασικός εξοπλισμός
• Διακομιστής Xerox ® Integrated Color Server

Ενσωματωμένος σαρωτής

Προαιρετική τροφοδότηση

Προαιρετική τελική επεξεργασία

Xerox App Gallery

• Μέγεθος φύλλου XLS (Δίσκος 5 και Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας
για υπερμεγέθη μέσω του Δίσκου 5) που υποστηρίζει βάρος έως 220 gsm
• Έως 350 gsm (μόνο Δίσκο 5 και τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για
υπερμεγέθη), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σε έως 256 gsm (δίσκος
Bypass και τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη)
• Αντικαθιστώμενες μονάδες Xerox ® για γραφίτες, τύμπανα, φούρνο,
Corotron φόρτισης, δοχείο υπολειμμάτων, συνδετήρες συρραπτικού
• Προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού και Κατάλογος χαρτιού
• Δυνατότητα τοποθέτησης γραφίτη και χαρτιού εν ώρα λειτουργίας
• Προαιρετικές λειτουργίες: Κιτ ενεργοποίησης Common Access Card
(CAC), επιλογές λογιστικών στοιχείων, εξωτερική συσκευή διασύνδεσης

Προαιρετικός εξοπλισμός
• Διακομιστής εκτύπωσης Xerox ® EX-c C9065/C9070 με την υποστήριξη της Fiery ®
• Διακομιστής εκτύπωσης Xerox ® EX-i C9065/C9070 με την υποστήριξη της Fiery ®
• Διακομιστής εκτύπωσης Xerox ® EX C9065/C9070 με την υποστήριξη της Fiery ®
• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
• Μέχρι 270 είδ./λεπτό (έγχρωμα, έως 200 gsm)
μονού περάσματος
• Μέχρι 270 είδ./λεπτό (ασπρόμαυρα, έως 200 gsm)
• Σαρωτής έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εγγράφων
• Πρωτότυπα έως και 11 x 17 ίντσες (A3) με βάρη από 38 gsm
• Σάρωση σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου,
(16 lb. Bond) έως 200 gsm (53 lb. bond)
PDF/A, προεπισκόπηση μικρογραφίας, XPS ®, PCL® 6,
HP-GL2 (απευθείας υποβολή), TIFF, JPEG
• Χωρητικότητα 250 φύλλων
Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF): 2.000 φύλλα, 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4),
εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 60 lb. / 64 έως 220 gsm (με και χωρίς επίστρωση)
Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη (OHCF): OHCF 1 δίσκου: 2.000 φύλλα συν χώρος αποθήκευσης, Δίσκος 6: 3,9 x 5,8 ίντσες /
100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες. / 330 x 488 mm (έως 350 gsm) Δίσκος 5: Έως και 13 x 26 ίντσες / 330 x 660 mm (έως 220 gsm).
OHCF 2 δίσκων: 4.000 φύλλα, OHCF: Δίσκος 6 και 7: 3,9 x 5,8 ίντσες / 100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες/ 330 x 488 mm (έως 350 gsm) Δίσκος 5: Έως και 13 x 26 ίντσες / 330 x
660 mm (έως 220 gsm).
Τελικός επεξεργαστής Business Ready: Επάνω δίσκος Offset: 500 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες / A4 χωρίς συρραφή. Δίσκος ταξινόμησης με συρραφή: 3.000 φύλλα
μη συραμμένα ή 100 σετ (διπλή συρραφή ή συρραφή σε 4 θέσεις) 11x17 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, A3 ή 200 σετ (συρραφή μίας θέσης) 8,5 x 11 ίντσες / A4. Μεγέθη:
Ταξινόμηση: 4 x 6 ίντσες έως 12 x 19,2 ίντσες / A6 έως SRA3, Συρραφή: 7,25 x 10,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / B5 έως A3. Άλλο, Έξοδος στον επάνω δίσκο, Διάτρηση
και Μετατόπιση 5,5 x 8,5 ίντσες / A5. Βάρη χαρτιού: Επάνω δίσκος - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 130 lb. / 60 έως 350 gsm (με και χωρίς επίστρωση). Δίσκος ταξινομητή
- Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 256 gsm (με επίστρωση και χωρίς επίστρωση).
Τελικός επεξεργαστής Business Ready με Δημιουργό φυλλαδίων: Επάνω δίσκος Offset: 500 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες / A4 χωρίς συρραφή. Δίσκος ταξινόμησης
με συρραφή: 1.500 φύλλα μη συραμμένα ή 200 σετ (συρραφή μίας θέσης ή διπλή συρραφή ή συρραφή σε 4 θέσεις) ή 100 συραμμένα σετ μεγέθους 11 x 17 ίντσες /
A3 / SRA3. 11x17 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, A3 ή 200 σετ (συρραφή μίας θέσης) 8,5 x 11 ίντσες / A4. Μεγέθη: Ταξινόμηση: 4 x 6 ίντσες έως 12 x 19,2 ίντσες / A6
έως SRA3. Συρραφή: 7,25 x 10,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / B5 έως A3. Άλλο, Έξοδος στον επάνω δίσκο, Διάτρηση και Μετατόπιση 5,5 x 8,5 ίντσες / A5.
Βάρη χαρτιού: Επάνω δίσκος - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 130 lb. / 60 έως 350 gsm (με και χωρίς επίστρωση), Δίσκος ταξινομητή - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως
96 lb. / 60 έως 256 gsm (με και χωρίς επίστρωση). Δημιουργός φυλλαδίων - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 256 gsm (χωρίς επίστρωση, 106 έως 220 gsm
(με επίστρωση)). Δημιουργός φυλλαδίων-Συρραφή ράχης 2 έως 16 φύλλα (7 φύλλα στα 106 έως 176 gsm με επίστρωση ή 5 φύλλα στα 177 έως 220 gsm με επίστρωση).
Τελικός επεξεργαστής Production Ready (απαιτείται Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης): Μέγεθος φυλλαδίου: 100 φύλλα (90 gsm) χωρίς επίστρωση, 35
φύλλα (90 gsm) με επίστρωση. Μέγεθος χαρτιού: 7,2 x 5,7"/182 x 146 mm έως 11,7 x 17"/297 x 432 mm. Μέγ. βάρος: 350 gsm. Βοηθητικός εξοπλισμός: Μονάδες
διάτρησης, Εισαγωγής και Δίπλωσης σε σχήμα C/Z. Δίσκοι: Δύο δίσκοι εξόδου, επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος ταξινομητή 3.000 φύλλων μεγέθους 5,83 x 5,75"
(148 x 146 mm) έως 13 x 19,2" (330 x 488 mm).
Τελικός επεξεργαστής Production Ready Plus (απαιτείται Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης): Παρέχει την ίδια λειτουργία με τον Τελικό επεξεργαστή
Production Ready με επάνω δίσκο 500 φύλλων και δίσκο ταξινομητή 2.000 φύλλων. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών μονάδων εντός γραμμής τελικής
επεξεργασίας άλλων κατασκευαστών. Περιλαμβάνει Μονάδα διασύνδεσης τελικής επεξεργασίας συνεργατών PFIM.
Τελικός επεξεργαστής Production Ready Plus με Δημιουργό φυλλαδίων (απαιτείται Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης): Μέγεθος φυλλαδίου: 7,17 x
7,17"/182 x 182 mm έως 13 x 19,2"/330 x 488 mm, βάρους έως 256 gsm. Δίσκοι: Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος ταξινομητή 2.000 φύλλων, δίσκος φυλλαδίων για
συρραφή ράχης (έως 120 σελίδες, 30 φύλλα/90 gsm μη επιστρωμένα, 15 φύλλα/106 gsm επιστρωμένα).
Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: Ταξινόμηση 500 φύλλων.
Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold®: Ξάκρισμα στη μεγάλη πλευρά: 120 σελίδες (30 φύλλα). Συμβατότητα: Τελικός Επεξεργαστής Production Ready,
Δημιουργός φυλλαδίων, Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και πτύχωσης.
Μονάδα δίπλωσης σε σχήμα C/Z Xerox® Μέγεθος φύλλων: 8,5 x 11" (A4). Μέγεθος φύλλων για μισού φύλλου δίπλωση σε σχήμα Z: Μείωση για τα μεγαλύτερα
μέσα εκτύπωσης σε 8,5 x 11" (A4). Τιμές βάρους: 64 - 90 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready, Δημιουργός φυλλαδίων.
Μονάδα εισαγωγής Xerox®: Χωρητικότητα: 250 φύλλα. Δυνατότητες: Ξάκρισμα, διάτρηση, δίπλωση, συρραφή, στοίβαξη. Μέγεθος χαρτιού: 7,2 x 5,8"
(182 x 148 mm) έως 13 x 19,2" (330 x 488 mm). Μέγ. βάρος: 350 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready.
Μονάδα πτύχωσης/ξακρίσματος δύο όψεων Xerox®: Τιμές ξακρίσματος: 0,236" (6 mm) έως 0,985" (25 mm). Μέγεθος χαρτιού: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm έως
13 x 19,2"/330 x 488 mm. Μέγ. βάρος: 350 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready και Δημιουργός φυλλαδίων. Μονάδα εσωτερικού χώρου
αποθήκευσης: Έως πέντε προσαρμόσιμες πτυχώσεις τύπου mountain ή valley ανά φύλλο.
Δημιουργός φυλλαδίων Plockmatic Pro 50/35: Όγκος φυλλαδίου: 200 σελίδες (50 φύλλα). Δυνατότητες: Ξάκρισμα μεγάλης πλευράς, τετράγωνη δίπλωση,
πτύχωση με περιστροφή και ξάκρισμα χωρίς περιθώρια. Μέγεθος χαρτιού: Έως και 12,6 x 9" (320 x 228,6 mm). Μέγ. βάρος: 300 gsm. Συμβατότητα: Τελικός
επεξεργαστής Production Ready Plus.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική τελική επεξεργασία, ανατρέξτε στην Εξερεύνηση προϊόντων
(Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO.
Μεταβείτε στον ιστότοποxerox.com/AppGallery για να μάθετε πώς θα επεκτείνετε τις δυνατότητες του PrimeLink C9065/C9070 και θα εργάζεστε με νέους
τρόπους με ειδικές εφαρμογές για την επιχείρηση, την εκπαίδευση, την υγεία και άλλα.

Οι διαμορφώσεις διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.xerox.com/
el-gr/digital-printing/insights/professional-colour-printer.
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