מכונת דפוס דיגיטלית
בצבע  C60/C70שלXerox®
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מכונת דפוס דיגיטלית
בצבע  C60/C70שלXerox 
®

גמישות מדהימה והכוח לעשות יותר.

פרודוקטיביות ,גמישות ואיכות תמונה מקצועית ,הכול בהתקן יחיד.
מכונת דפוס דיגיטלית בצבע  C60/C70של  Xerox מספקת מגוון רחב של יישומים ותמונה באיכות מקצועית,
והיא גמישה מספיק כדי לגדול בהתאם לצמיחה של העסק .זהו פתרון רב-תכליתי שיכול לשפר את הפרודוקטיביות
בכל סביבת עבודה.
®

פתרון גמיש במחיר נוח מהרגע הראשון.
מדפסת צבעונית C60/C70
של  Xerox®סקירה קצרה
של מאפייני המדפסת
•מהירות :עד  60/70עמודים לדקה בצבע
ו 65/75-עמודים לדקה בשחור-לבן
•סורק במעבר אחד :עד  200תמונות בדקה
•רזולוציהdpi 2,400 x 2,400 :
•טונר :טונר אמולסיה מצטברת ( )EAשל
 Xerox®עם טכנולוגיית מסיסות נמוכה במיוחד
•משקל חומרי הדפסה (מרבי) :כריכה עד כריכה עד
 300ג'/מ"ר וכריכה עד  256ג'/מ"ר בהדפסה
דו-צדדית אוטומטית
/S
•גדלים של חומרי הדפסה :עד  RA3+
 488 330 xמ"מ

צוותי העובדים שלך מעוניינים בגמישות ובתזרים העבודה
הפרודוקטיבי שמספק התקן רב-תכליתי .צוותי הגרפיקה,
הקריאייטיב והייצור שלך מעוניינים באיכות ובגימור ברמה
גבוהה יותר .המדפסת הצבעונית  C60/C70של Xerox®
מציעה לך את הטוב ביותר מכל העולמות.
המדפסת הצבעונית  C60/C70של  Xerox®מאפשרת
לך לבצע הדפסה ,העתקה ,שליחה וקבלה של פקסים
(אופציונלי) וסריקה – כולל סריקה והדפסה מהמחשב,
מהתקן  USBאו מדואר אלקטרוני .ניתן אפילו להדפיס
כמעט מכל טלפון חכם או מחשב לוח .כך המדפסת הצבעונית
 C60/C70של  Xerox®יכולה לשפר את היעילות של
כל צוות.

השג לקוחות חדשים ובצע הדפסה בצבע שניתן
להפיק ממנה ערך רב בתוך הארגון.
•הדפס עד  60/70עמודים לדקה בצבע ועד 65/75
עמודים לדקה בשחור-לבן .בנוסף ,ההגדרה הפשוטה
וזרימות העבודה האוטומטיות מאפשרות לך להתמודד יפה
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עם זמני תגובה מהירים.
•מגוון חומרי הדפסה – חומרי הדפסה מצופים או לא
מצופים במשקל של עד  300ג'/מ"ר.
•אפשרויות גימור מובנות מקנות לעבודה ברק מקצועי
בעזרת הידוק ,ניקוב ,קיפול וחיתוך שטח ליצירת מצגות,
חוברות ודוחות.
•אפשרויות בחירה בין שרתי הדפסה מאפשרות לך לשפר
את ניהול הצבע ולייעל תהליכים הכרוכים בעבודה רבה.
•יכולות נתונים משתנים מאפשרות לך להפיק רווחים
מיישומים מותאמים אישית לשליחת דיוור ישיר.

עולה על כל הציפיות.
המדפסת הצבעונית  C60/C70של  Xerox®תוכננה כך
שתוכל להפיק את המרב מהדפסה דיגיטלית .בין אם עליך
ליצור עלון ללקוחות ,הצעה או מצגת מושכת ,פוסטר שימשוך
תשומת לב או אפילו מדבקות שקופות לחלונות או שלטים
מפוליאסטר ,תוכל תמיד להגיע לתוצאות מדהימות.

בצע מהפך – ועבוד בצורה יעילה וחכמה יותר.
כשמפשטים את העבודה ,אפשר להיות יותר פרודוקטיביים .המדפסת הצבעונית  C60/C70של Xerox 
מפשטת את תהליך הצילום ,העריכה והמיון של מסמכים – כל הכלים הדרושים לך כדי לבצע עבודה איכותית
ביעילות רבה יותר.
®

כך תגיע לפרודוקטיביות.
•יכולת אמיתית לבצע משימות רבות בו-זמנית .ביצוע
בו-זמני של סריקה ,הדפסה ,העתקה ,שליחה וקבלה של
פקסים (אופציונלי) או ניתוב קבצים .תצוגה מקדימה של
סריקות ופקסים על-גבי המסך כדי למנוע טעויות.
•חיסכון בזמן ושימוש בפחות שלבים .המדפסת הצבעונית
 C60/C70של  Xerox®מציעה סריקה באיכות הגבוהה
ביותר ומאפשרת לך לשלוח את הקבצים לכל מקום.
לרשימת כתובות דואר אלקטרוני ,לאחסון מובנה ,למחשב,
לשרת ל USB-או לפקס .צור קובץ  PDFהמאפשר
חיפוש תוכן.

הגדל את מספר האפשרויות העומדות
לרשותך ושנה את האופן שבו אתה מבצע
את העבודה בעזרת העוצמה של פתרונות
.Xerox® Workflow
• .Xerox® ConnectKey® for DocuShare®•
סרוק קבצים ישירות לתיקיות ®Xerox
 .DocuShare®בנוסף ,תוכל להתפתח מעבר
לאפשרויות אחסון קבצים ויצירת קובצי  PDFבסיסיות,
על-ידי ביצוע המרה אוטומטית של מסמכים לנתונים
חכמים ומובנים ,הכוללים כלים המאפשרים מתן שם
לקבצים וניתובם בקלות.

תמונה של מדפסת  C60/C70של  Xerox®עם מזין בקיבולת
גבוהה.

•התאם את המדפסת לצרכיך בעזרת  .XMPie®התוכנה
להדפסת נתונים משתנים של החברה המובילה XMPie
מאפשרת לך להתרחב לתחום היישומים המשתנים רבי
הערך – בעלות נמוכה ובקלות.
•  .Xerox® Scan to PC Desktop®•גשר על
הפערים הקיימים בין מסמכי ,Microsoft® Office®
קובצי  PDFומסמכי ניירScan to PC Desktop .
מאפשר לך לבצע התאמה אישית של תפריטי הסריקה
הקיימים במדפסת הצבעונית  C60/C70של Xerox®
ישירות מהמחשב השולחני שלך .קבל מידע נוסף בכתובת
.www.xerox.com/scantopcdesktop
• • Xerox® Mobile Printפתרון Xerox .מספקת
לך את כל האפשרויות הנדרשות להפעלת הדפסה
מאובטחת ומדויקת מכל התקן נייד מסוג ®Apple
 ,iOS® Android™ו- .BlackBerry®קבל מידע
נוסף בכתובת .www.xerox.com/mobileprint

•מסמכי  PDFהמוגנים באמצעות סיסמה .מאפיין זה דורש
מהמשתמש סיסמה כדי לפתוח ולהציג סריקות רגישות.
•הצפנה סטנדרטית של  256סיביות ו.FIPS 140-2-
התקן הגבוה ביותר לשמירה על הנתונים שלך – מחיקת
תמונות .מחיקה אוטומטית של תמונות מההתקן.

שלוט בעלויות ועקוב אחריהן בקלות.
•ניהול חשבונות סטנדרטי של  .Xerox®תוכנה זו היא
מאפיין סטנדרטי הכלול בהתקנה מקומית בהתקן .היא
מספקת מאפייני ניהול חשבונות איכותיים המאפשרים לך
לעקוב אחר השימוש בהתקן ,לנתח אותו ולהגביל אותו.
התוכנה מיידעת אותך מה מקור העלויות ,כדי שתוכל
לשלוט בהן.

מאובטח ובטוח.
•אישור מערכת מלא של Common Criteria
) ISO 15408( ב .EAL3-אישור זה מבטיח
שהמדפסת הצבעונית  C60/C70שלXerox® עומדת
בתקני האבטחה המחמירים ביותר.
•הדפסה מאובטחת .שמור על פרטיות המסמכים על-ידי
שמירת עבודות הדפסה בתור עד להזנת סיסמה על-ידי
המשתמש.

תמונה של מדפסת  C60/C70של  Xerox®עם מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם מגש אחד ועם יחידת גימור של יוצר חוברת .BR
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שפר את התדמית שלך והתבלט בהמון.
איכות הדפסה יוצאת דופן.ותוצאות מרשימות.
חדשנות כסטנדרט.
•צבעים מלאי חיים ורמת פירוט מדהימה.
הרזולוציה של dpi 2,400 x 2,400 שאנו מספקים
יוצרת תמונות עשירות עם טקסט ברור כך שהפלט
המתקבל תמיד מרשים.
•איכות תמונה מעולה .טכנולוגיית טונר Emulsion
 (EA) Aggregationעם מסיסות נמוכה של
 Xerox®מיוצרת באופן כימי ,כך שהחלקיקים הקטנים
והזהים שנוצרים מפיקים תוצאות באיכות נפלאה עם
מעברים חלקים וגימור דמוי אופסט.
•המשך לבצע עבודות ללא הפסקה .כל כל מערכות
ההדפסה בנויות מרכיבים מתבלים אך היחידות הניתנות
להחלפה על-ידי המשתמש של Xerox® Smart Kit®
מאפשרות לך להמשיך בעבודה מבלי לפנות לקבלת שירות.
יחידות המאפשרות החלפה פשוטה על-ידי החלקה פנימה
והחלקה החוצה שומרת על פעולה רציפה .ערכות Smart
 Kitכוללות תופים ,מנגנון היתוך ,מכלול Corotron
טעינה ובקבוק לפסולת טונר.
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מדובר בתדמית שלך.
השתמש ביצירתיות ללא מעצורים.
•בצע התאמה בין צבעי החברה ,הסמלים שלה מדפסות
האופסט .המדפסת הצבעונית  C60/C70של Xerox®
מציעה התאמת  PANTONE®מורשית של צבעי
ספוט ל-,PANTONE MATCHING SYSTEM®
™PANTONE GOE ו .PANTONE PLUS-כולל
אישור  Fograהמיועד לחומרי דפוס אופסט בצבע ואישור
 IDEAlliance DigitalPressלמפרטי .GRACoL®
•אישור True Adobe® PostScript® 3™
והגרסה העדכנית ביותר של Adobe PDF Print
 .)APPE( Engineהמשמעות של מאפיינים אלה
בשילוב עם מהירות בזק היא שלעולם לא תצטרך להגביל
את היצירתיות שלך.

שליטה מלאה ,ברגעים שאתה הכי זקוק לה.
•התאמה פשוטה של איכות התמונה ( .)SIQAהשתמש
בערכת כלים זו לביצוע התאמה מהירה של הרישום.
•בצע התאמה אישית של ההגדרות שלך .התאמת נייר
מותאמת אישית מאפשרת לך ליצור ,לשמור ולאחזר
פרופילי נייר ייחודיים שתוכל להשתמש בהם בכל עת.

מדפסת צבעונית  C60/C70של :Xerox®
תמונה של גופן  Xerox® MicroFontבגודל
 0.6נקודות עם סיכה.
שילבנו רזולוציית הדפסה מהמובילות בתחום
( )dpi 2,400x 2,400עם טונר  EAשל
 Xerox®בטכנולוגיית מסיסות נמוכה .התוצאה
שהתקבלה היא רמת פירוט מדהימה וגימור דמוי
אופסט בצבעים מלאי חיים .תוצאות אלה מאפשרות
לקבל רמת ביצועים מדהימה בהדפסה על חומרי
הדפסה חדשים כגון ,Xerox® NeverTear
חומרים סינטטיים המיועדים להדפסה דיגיטלית,
פוליאסטר ועוד.

לא משנה באיזה גודל או היקף עבודה מדובר,
אנו נספק מענה לצרכים שלך.
אפשרויות גימור

אפשרויות הזנה
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 1מזין בקיבולת גבוהה :מוסיף  2,000גיליונות
בגודל ( A4עד  200ג'/מ"ר).
 4מגש לכידת הדפסות :סידור בערימה של  500גיליונות.
 5יחידת גימור  :BRמספקת לך פונקציות גימור מתקדמות ורבות ערך – היסט ,ניקוב ,הידוק (הידוק  ,)4 ,2 ,1וכן סידור
בערימה של  3,000גיליונות ויחידת קיפול  / Cקיפול  Zזמינה.
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 6יחידת גימור של יוצר חוברת  :BRמספקת את כל אפשרויות הגימור המתקדמות הקיימות ביחידת גימור  BRויכולות
נוספות ליצירת חוברות.
 7שדכן שימושי :הדק עד  50גיליונות עם כריכה במשקל של עד חומרי הדפסה במשקל  90ג'/מ"ר (משטח עבודה כלול).

 2מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם מגש
אחד :מוסיף  2,000גיליונות בגדלים של
החל מ-488 / SRA3 330 xמ"מ
(עד  300ג'/מ"ר) .כולל ארונית לאחסון.
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 8יחידת חירור  AdvancedPunch™של  :GBC®מאפשרת לך ליצור מסמכים הכרוכים בכריכה מקצועית בתוך
הארגון על-ידי שילוב של הדפסה ,ניקוב ואיסוף בשלב אחד נוח לביצוע.

 3מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם שני
מגשים :מוסיף  4,000גיליונות בגדלים של
החל מ-488 / SRA3 330 xמ"מ
(עד  300ג'/מ"ר).

 9יחידת גימור רגילה ויחידת גימור עם יוצר חוברות** :מודול גימור זה מאפשר לך ליצור חוברות ,עלונים ודיוורים בקיפול
כפול מנייר מצופה ,וכן לבצע ערימה ,הידוק וניקוב .בנוסף ,הוא כולל מגש קלט עם חוצצים .ניתן לקבל אפשרויות גיוון
נוספות על-ידי הוספה של מודולים אופציונליים לקיפול לשלוש ,קיפול  Zוקיפול  Zלגודל עיתון A3/המיועדים ליחידת גימור
זו.
 10מודול  :*Xerox® SquareFold® Trimmer Moduleמגביר את העוצמה של יחידת הגימור הרגילה באמצעות
יוצר חוברות הכולל קיפול לארבע של עמודי שער וחיתוך שטח לצורך הפקת חוברות.
*נדרשים מודול ממשק ויחידת גימור רגילה; **נדרש מודול ממשק

יישומים לגימור
מיון ואיסוף

הידוק

ניקוב

חוברת

קיפול C

קיפול Z

( Tri-Foldקיפול לשלוש)

קיפול  Zלגודל עיתוןA3/

חיתוך שטח

קיפול מרובע
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שרתי הדפסה שיתאימו לכל זרימת עבודה.
אנו מציעים מבחר שרתי הדפסה ,כך שבטוח תמצא שרת שיתאים לצרכיך.

שרתים משולבים של Xerox®
תוכל לסמוך על תמונות באיכות גבוהה ועל זרימות עבודה ברמה גבוהה.

 Xerox® Integrated Colour Serverעבור
המדפסת הצבעונית  C60/C70של Xerox®

שרת ההדפסה  Xerox® EX-i C60/C70המופעל על-ידי
Fiery®

כלים ברמה בינלאומים לניהול צבע וזרימות עבודה
זהו בקר המותאם במיוחד ליישומים המשרדיים הקיימים כיום,
שיספק לך פשטות שאין דומה לה ותמורה נפלאה להשקעה שאותן המאפשרים לך שליטה מלאה .קבל מידע נוסף בכתובת
תשמח לקבל במסך מגע מוכר .קבל מידע נוסף בכתובת .www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer www.
.xerox.com/C70IntegratedColorServer

שרת ההדפסה המשולב  Xerox® FreeFlowעבור המדפסת
הצבעונית  C60/C70של Xerox®
כל הייתרונות שניתן להפיק מזרימות העבודה לדפוס
של  – Xeroxמסופקים בחבילה קומפקטית,
הממוקדת במקסום הערך .קבל מידע נוסף בכתובת
.www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

שרת חיצוני של Xerox®
שרת רב-עוצמה הכולל כלי צבע ,יכולות זרימת עבודה ויכולת לפעול במהירות הבזק ,שכולם בהישג יד .הכלי המושלם לשמירה על שליטה ועקביות.

לפני

אחרי

A

טיפול בשקיפות
אחרי

לפני
שרת ההדפסה  Xerox® EX C60/C70המופעל על-ידי
Fiery®
טכנולוגיית  Fieryמגדילה את הרווחים שלך על-ידי כך שהיא
מספקת מסמכים מרשימים מאוד הכוללים תמונות מלאות חיים
וצבעים באיכות שעולה על הציפיות של הלקוחות.

6

PANTONE 158

הסבר על צבעי ספוט

A

 – Adobe PDF Print Engineאו  – APPEהוא התקן
הגבוה ביותר בתחום עיבוד קובצי  ,PDFהמפיק קובצי PDF
המופצים במהירות מהחנות שלך תוך התערבות מינימלית .לא
תיתקל יותר בבעיות שקיפות .יותר לא יהיה עליך להתמודד עם
אתגרי התאמת צבע .במקום זאת ,תגיע לזמני סבב מהירים
יותר ולתוצאות מדויקות יותר – ותגדיל את מספר הלקוחות
החוזרים.

צור יישומים חדשים ומלהיבים – עם אפשרויות מובנות לביצוע גימור
בקלות.
עולם ההדפסה מוצף ביישומים חדשים ובדרכים חדשות לשימוש בצבע ,בחומרי הדפסה ובאפשרויות גימור .איכות
התמונה המדהימה ,המבחר המקיף של חומרי הדפסה ,אפשרויות הגימור הגמישות ,המודולריות ואפשרויות השרת
הכלולים במדפסת הצבעונית  C60/C70של  ,Xerox בשילוב עם זרימות עבודה ארגוניות ,הופכים אותה להתקן
המותאם במיוחד למשיכת לקוחות חדשים וליישום של יותר תהליכים בתוך הארגון.
®

משוך תשומת לב.
המדפסת הצבעונית  C60/C70של  Xeroxמאפשרת
לך לחשוב בגדול .הדפס שלטים ,תעודות מזהות ,מדבקות
לחלונות ,תוויות והדפסים על פוליאסטר סינטטי .הפוך אירועים
מיוחדים למרשימים יותר בעזרת שילוט צבעוני בצבעים מלאי
חיים עם תמונות באיכות גבוהה ועזרים לנקודת מכירה.
טונר  EAהמיוחד שלנו המיועד לפוליאסטר ומשתמש
בטכנולוגיית מסיסות נמוכה מקבע את הפלט לפוליאסטר בעזרת
מתודולוגיית קשירה כימית קניינית ומבטיח קבלת תמונה
באיכות גבוהה על משטחים מיוחדים ,לרבות פוליאסטר וחומרים
נוספים .טונר  EAשלנו הכולל Premium NeverTear
עמיד בפני מים ,שמן ושומן ואינו ניתן לקריעה.

שילוט לחלונות Xerox® NeverTear

הדפסה תעשייתית בעזרת זרימות עבודה ארגוניות במחיר משתלם.
איכות תמונה ,קלות שימוש ,מגוון חומרי הדפסה ,אפשרויות הזנה וגימור ופתרונות של זרימות עבודה ברמה בינלאומית בהישג ידך .הרחב את יכולות ההדפסה הדיגיטלית בצבע וצמצם עלויות
בעזרת המדפסת הצבעונית  C60/C70של .Xerox®

kb’s

!SURF S UP
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN

Dalton
CLOTH I E R S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

•עלונים – צור בקלות עלונים צבעוניים בעלי מראה מקצועי
בעזרת יכולות קיפול פנימה וחיתוך של קיפול מרובע
המשפרות את הפרודוקטיביות.
•מצגות  /עלוני חדשות – הידוק וניקוב פנימי מאפשרים
להפיק מצגות ועלוני חדשות במהירות ובקלות.

•מדריכים למשתמש ודוחות – כרטיסיות שנוספות
מאפשרות לשמור על סדר בדוחות שנתיים ובדוחות
כספיים ,בעוד אפשרויות הידוק וניקוב מסוג GBC
 AdvancedPunchמצמידות ושומרות על סדר
ההדפסה בצורה מושלמת.

•חומרי הדפסה מיוחדים ויישומים מיוחדים לתמונות –
איכות תמונה הכוללת צבעים וגימור ברמה מושלמת יגרמו
ללקוחות לחזור אליך שוב ושוב לצורך כל שימוש בתמונות
הנהוג כיום

•פוסטרים – מגוון מורחב של חומרי הדפסה מאפשר
לך ליצור פוסטרים המושכים את העין על חומרי הדפסה
מצופים – עד לגודל שלSRA3+.
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®

מכונת דפוס דיגיטלית בצבע  C60/C70שלXerox 
סיכום

– –עד  60/70דפים בדקה בצבע ו- 65/75דפים בדקה בשחור-לבן
1
– –רזולוציה( 2,400 x 2,400 DPI :נקודות לאינץ' בפועל)
– –משקלי חומרי הדפסה :משקל מרבי של  300ג'/מ"ר
– –גודלי חומרי הדפסה :גודל מרבי שלSRA3+
– –נפח אופייני 15,000 :עד  70,000בחודש
– –מחזור עבודה300,000 :2

טכנולוגיה

•הדפסה ,פקס (אופציונלי) ,העתקה ,סריקה ,תצוגה מקדימה ,שליחה
בדואר אלקטרוני
•יכולת טעינה של נייר וטונר במהלך ההפעלה
•טכנולוגיית רגיסטרציה מתקדמת לקבלת שליטה ודיק הדפסה
• imple Image Quality Adjustments )SIQA( Sבלוח
המגע של המדפסת
•רישום ברמת דיוק של  +/- 1.2מ"מ מהחזית לאחור
•הגדרת נייר וקטלוג ניירות מותאמים אישית
•טונר  Xerox® EAעם מסיסות נמוכה
•יחידות ניתנות להחלפה של טונר ,תופים ,מנגנון היתוךCorotron ,
טעינה ,מיכל עודפים ומהדקים מדגמיXerox® Smart Kit®

אישורי גרפיקה

•Fogra Offset ,מערכות דפוס דיגיטלי בעלות אישור
IDEAlliancePANTONE Matching System®,,
PANTONE GOEPANTONE Plus ,Adobe PDF Print ,
1
Engine

סורק משולב

•מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד
•סורק צבעוני
•סריקה למגוון אפשרויות פלט
•קיבולת של  250גיליונות
•עד  200תמונות לדקה (בצבע ובשחור-לבן)
•מסמכי מקור בגודל של עד  A3במשקל של החל מ 38-ג'/מ"ר עד
 200ג'/מ"ר

פרודוקטיביות  /מהירויות הדפסה

מהירויות הדפסה בצבע של המדפסת הצבעונית  C60/C70של
Xerox®
•A4
– – 60/70עמודים לדקה ( 60-105ג'/מ"ר) ללא ציפוי
– – 43/50עמודים לדקה ( 106-176ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 106-150ג'/מ"ר) עם ציפוי
– – 30/35עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 151-300ג'/מ"ר) עם ציפוי
• •A3
– – 30/35עמודים לדקה ( 60-105ג'/מ"ר) ללא ציפוי
– – 21/25עמודים לדקה ( 106-176ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 106-150ג'/מ"ר) עם ציפוי
– – 14/17עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 151-300ג'/מ"ר) עם ציפוי
• •SRA3
– – 27/30עמודים לדקה ( 60-105ג'/מ"ר) ללא ציפוי
– – 19/19עמודים לדקה ( 106-176ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 106-150ג'/מ"ר) עם ציפוי
– – 12/12עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 151-300ג'/מ"ר) עם ציפוי
מהירויות הדפסה בשחור-לבן של המדפסת הצבעונית  C60/C70של
Xerox®
•A4
– – 65/75עמודים לדקה ( 60-176ג'/מ"ר) ללא ציפוי
– – 43/50עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) ללא ציפוי ,כשהדף
מופנה כלפי מעלה ( 106-176ג'/מ"ר) עם ציפוי
– – 30/35עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) עם ציפוי

 1בהתאם לשרת ההדפסה  /הבקר שנבחר
 2מחזור הדפסה – הקיבולת המרבית הצפויה בכל חודש .הקיבולת אינה צפויה להישאר
קבועה בכל עת.
 3נדרש מודול ממשק

• •A3
– – 33/37עמודים לדקה ( 60-176ג'/מ"ר) ללא ציפוי ,כשהדף
פונה כלפי מעלה
– – 21/25עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
( 106-176ג'/מ"ר) עם ציפוי
– – 14/17עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) עם ציפוי
• •SRA3
– – 29/33עמודים לדקה ( 60-176ג'/מ"ר) ללא ציפוי
– – 19/19עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) ללא ציפוי,
כשהדף מופנה כלפי מעלה ( 106-176ג'/מ"ר) עם ציפוי
– – 12/12עמודים לדקה ( 177-300ג'/מ"ר) עם ציפוי

נייר

גמישות  /משקלים
•מגשים פנימיים:
מגש  1ו:2-  60-256ג'/מ"ר
מגש  3ו-:4  64-220ג'/מ"ר
– –מגש  500 :1גיליונות בגודל SRA3
– –מגש  500 :2גיליונות בגודל A3
– –מגש  870 :3גיליונות בגודל A4
– –מגש  1,140 :4גיליונות בגודל A4
•מעקף כריכה של  250עד  300ג'/מ"ר עם ציפוי וללא ציפוי ,עד
482 330 xמ"מ
•מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג של 2,000
גיליונות אופציונליים
קיבולת וטיפול ()A4
•קיבולת רגילה של  3,260גיליונות דרך ארבעה מגשים פנימיים ומגש
עקיפה
•קיבולת נייר מרבית 7,260 :גיליונות דרך המגשים הכלולים
כסטנדרט ושני מזינים בקיבולת גבוהה בגודל חריג (אופציונליים)
•הדפסה דו-צדדית:
– –כריכה של  256ג'/מ"ר הדפסה דו-צדדית אוטומטית
– –הדפסה דו-צדדית ידנית במשקל של עד  110ליברות 300 /
ג'/מ"ר בכל הסוגים של חומרי הדפסה ממגשי עקיפה ומהמזין
האופציונלי בקיבולת גבוהה בגודל חריג

אפשרויות הזנה וגימור

מזין בקיבולת גבוהה ()HCF
• 2,000( A4גילויונות לכיסוי של משקל עד  220ג'/מ"ר)

מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג ( )OHCFעם מגש אחד או עם שני
מגשים
•נייר דחוס במשקל עד כריכה במשקל  60עד  300ג'/מ"ר ללא ציפוי
•נייר דחוס במשקל עד  110ליברות לכריכה /
 106-300ג'/מ"ר עם ציפוי
•מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם מגש אחד250 : 182 xמ"מ
( )B5עד 488 330 xמ"מ ( ;)SRA3מזין בקיבולת גבוהה בגודל
חריג עם שני מגשים6 : 4 xאינץ' 152 / 102 xמ"מ עד
488 330 xמ"מ ()SRA3
•כריכה של  256ג'/מ"ר הדפסה דו-צדדית אוטומטית
•הדפסה חד צדדית והדפסה דו-צדדית ידנית של עד  300ג'/מ"ר
בכל הסוגים של חומרי הדפסה
•מודול עם מגש אחד או שניים 2,000 :גיליונות 4,000 /גיליונות
•מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם שני מגשים כולל תמיכה בחומרי
הדפסה קטנים
•מזין למעטפות ולחומרי הדפסה קטנים
מגש לכידת היסט
•סידור בערימה של  500גיליונות
יחידת גימור BR
•מערים של  3,000גיליונות ,מגש עליון של  500גיליונות
•עריכת סטים
• 2/3חורים
•הידוק של  50גיליונות (קדמי ,אחורי ,כפול ,בארבעה מקומות)
•יחידת קיפול  / Cקיפול ( Zמודול אופציונלי)
יחידת גימור של יוצר חוברת BR
•מערים של  1,500גיליונות ,מגש עליון של  500גיליונות
•עריכת סטים
• 2/3חורים
•הידוק של  50גיליונות (קדמי ,אחורי ,כפול ,בארבעה מקומות)
•יצירת חוברות עם הידוק לאורך הקפל
•קיפול V
•יחידת קיפול  / Cקיפול ( Zמודול אופציונלי)
•קיפול דו-כיווני ,יוצר חוברות עד  15גיליונות נייר לא מצופה עם
הידוק לאורך הקיפול 7 ,גיליונות במשקל  106-176ג'/מ"ר של נייר
מצופה 5 ,גיליונות במשקל  177-220ג'/מ"ר של נייר מצופה
יחידת גימור רגילה
•מערים של  3,000גיליונות ,מגש עליון של  500גיליונות
•ניקוב והידוק במקומות רבים ,ארבעה חורים  /ארבע סיכות

•הידוק של עד  100גיליונות של נייר מצופה ולא מצופה
•חוצץ ל- 200גיליונות לגיליונות מודפסים מראש או עם גלישות
•תיקון קימור קעור מובנה לחומרי הדפסה מצופים  /כבדים דרך מודול
הממשק שאותו יש לחבר למדפסת
יחידת גימור ליצירת חוברות – כל התכונות הכלולות ביחידת הגימור
הרגילה ובנוסף:
•יצירת חוברות עם קיפול דו-כיווני של נייר מצופה  /לא מצופה או
הידוק לאורך הקיפול של נייר מצופה לא מצופה של עד  25גיליונות
( 100עמודים לאחר עימוד של חומרי הדפסה במשקל  75ג'/מ"ר)
•מודול קיפול אופציונלי לקיפול לשלושה ולקיפול A4( Zו)A3-
3
™ GBC AdvancedPunch
•תצורות ניקוב זמינות בנייר בגודל A4
•קיים מגוון של ערכות גלופות זמינות ניתנות להחלפה
3
מודול חותך  Xerox® SquareFold® Trimmer Module
•קיפול מרובע של עד  25גיליונות
•חיתוך שטח של בין  2מ"מ ל 20-מ"מ במרווחים של  0.1מ"מ
•משקלי נייר של  64ג'/מ"ר נייר דחוס עד  300ג'/מ"ר לכריכה
בנייר מצופה ולא מצופה
מהדק שימושי
•מהדק עד  50גיליונות במשקל  90ג'/מ"ר

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

מפרטי חומרה (נדרשת חומרה ברמה זהה או ברמה גבוהה יותר)
•כונן קשיח של ,320 GBזיכרון  RAMשל 4 GB
•מסך מגע צבעוני שטוח בגודל  10.4אינץ'
•ממשק ( Ethernetאפשרויות ( 10 MBTXלשנייה100 ,
 MBTXלשנייה 1,000 MBTX ,לשנייה)
סביבות לקוח נתמכות
עיין במפרטים המפורטים בכתובת
www.xerox.com/C60-C70Specs
תבניות  PDLונתונים נתמכות
•PDF®XPS , ,הדמיית PCL® 6( HP-GL2 ,שליחה ישירה),
( Aאופציונלי)
TIFFJPEG , dobe® PostScript® 3™,
סריקה
•סריקה לדוא"ל ,סריקה לתיקיה ,למחשב  ,PCלתיבת דואר (פרטית
וציבורית) ,סריקה ל-USBF TP ,SMB ,Desk , PDF ,שמאפשר
חיפוש טקסטPDF/A ,XPS , ,תצוגה מקדימה ממוזערת
אבטחה
•הדפסה מאובטחת רגילה ,אימות בעזרת LDAP/Kerberos/
 ,SMB/CACקובצי  PDFמוגנים באמצעות סיסמה ,הצפנה מסוג
 ,FIPS 140-2דואר אלקטרוני מוצפן מסוג S/MIMEIPsec ,,
802.1XSNMP v3.0 , ,Email over SSL ,מחיקת תמונות
(מיידית ,מתוזמנת או על פי דרישה) הצפנת נתונים בדיסק הקשיח,
 CACאופציונלי ביומן ביקורת ,הכנה ל ,IPv6-הצפנה של 256
סיביות ,אישור Common Criteria
אפשרויות אחרות
•ערכה להפעלה של כרטיסי גישה נפוצים ,אפשרויות ניהול חשבונות,
תמיכה ב ,Xerox Extensible Interface Platform®-
ממשק התקן זר
•הדפסה מהתקנים ניידים  /טלפונים חכמים

לקבלת מפרטים מפורטים יותר ,עבור לכתובת .www.xerox.com/C60-C70Specs
בנה והגדר מדפסת צבעונית  C60/C70מותאמת אישית של  Xerox®בכתובת .www.buildyourownxerox.com
 .©2016 Xerox Corporationכל הזכויות שמורות . ,Xerox®ו Xerox®-וסימן פיגורטיבי®FreeFlow® ,Scan to PC Desktop® ,Smart Kit® ,,
®SquareFold ,וXerox Extensible Interface Platform®- הם סימנים מסחריים של  Xerox Corporationבארצות הברית ו/או במדינות אחרותEFI™ .Splash ,,
®Fiery וRPX-iii™- הם סימנים מסחריים של  .Electronics for Imaging, Incמראה המוצר ,מצב המבנה שלו ו/או המפרטים שלו כפופים לשינוי ללא הודעה מראש.
X60BR-015B
10/15 BR10687 610P730439C

אפשרויות שרת הדפסה נוספות

•שרת ההדפסה  Xerox® EX-i C60/C70המופעל על-ידי
Fiery®
•שרת ההדפסה המשולב  Xerox® FreeFlowעבור המדפסת
הצבעונית  C60/C70של *Xerox®
•שרת ההדפסה  Xerox® EX C60/C70המופעל על-ידי
Fiery®

דרישות חשמל

•מדפסת 110-127 VAC :או50/60 Hz ,220-240 VAC
•אפשרויות הזנה/גימור אופציונליות:
– –כל מודול דורש זרם חשמלי של  100-240 VACאו
50/60 Hz ,220-240 VAC

ממדי מדפסת

•גובה 1,391.5 :מ"מ
•רוחב 1,574 :מ"מ
•עומק 787 :מ"מ

