Drukarka Xerox®
Colour C60/C70
Broszura

Drukarka Xerox Colour C60/C70
®

Nadzwyczajna elastyczność i możliwość zrobienia więcej.

Produktywność, skalowalność i profesjonalna
jakość obrazu — wszystko w jednym urządzeniu.
Drukarka Xerox Colour C60/C70 zapewnia wszechstronność aplikacji i profesjonalną
jakość obrazu, a jej możliwości można powiększać wraz z rozwojem firmy. Jest to
całościowe rozwiązanie zwiększające produktywność w każdym środowisku.
®

Xerox® Colour C60/C70
Najważniejsze fakty
dotyczące drukarki
• Szybkość: Do 60/70 str./min w trybie
kolorowym i 65/75 str./min w trybie
czarno-białym
• Skaner jednoprzebiegowy:
Do 200 obr./min (obrazów na minutę)
• Rozdzielczość: 2400 x 2400 dpi
• Toner: Toner Xerox® EA (Emulsion
Aggregation) o nadzwyczaj niskiej
temperaturze topnienia
• Gramatura nośnika (maksymalna):
Do 110 funtów papieru okładkowego /
300 g/m2 i do 256 g/m2 w przypadku
automatycznego druku dwustronnego
• Rozmiary nośników:
Do SRA3+ / 330 x 488 mm

Elastyczne i przystępne cenowo
rozwiązanie.
Personel wymaga urządzeń wielofunkcyjnych
charakteryzujących się elastycznością i
produktywnym sposobem obsługi. Zespoły
graficzne, kreatywne i produkcyjne wymagają
wyższego poziomu jakości i wykańczania.
Drukarka Xerox® Colour C60/C70 oferuje
najlepsze połączenie obu tych światów.
Model Xerox® Colour C60/C70 umożliwia
drukowanie, kopiowanie, faksowanie
(opcjonalnie) i skanowanie — w tym
skanowanie i drukowanie z komputera,
urządzenia USB czy poczty e-mail. Może nawet
drukować z praktycznie każdego smartfona
czy tabletu. W ten sposób urządzenie Xerox®
Colour C60/C70 zwiększa efektywność pracy.

Zdobądź nowych partnerów
biznesowych i drukuj w kolorze
na miejscu.
• Drukuj do 60/70 str./min w trybie
kolorowym i 65/75 str./min w trybie czarnobiałym. A za sprawą łatwej konfiguracji i
zautomatyzowanych procedur możesz bez
problemu skracać terminy realizacji.
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• Obsługa różnorodnych nośników —
powlekane i niepowlekane materiały o
gramaturze do 300 g/m2.
• Zintegrowane moduły wykańczające
pozwalają na zszywanie, dziurkowanie,
zginanie i przycinanie krawędzi, broszur
czy raportów.
• Dostępne serwery druku umożliwiają
poprawę zarządzania kolorami i
usprawnienie pracochłonnych procesów.
• Funkcje obsługi zmiennych
danych umożliwiają wykonywanie
zindywidualizowanych wydruków
reklamy bezpośredniej.

Przekraczaj oczekiwania.
Drukarka Xerox® Colour C60/C70 umożliwia
najlepsze możliwe wykorzystanie druku
cyfrowego. Niezależnie od tego, czy chcesz
utworzyć broszurę dla klienta, przyciągającą
uwagę ofertę lub prezentację, atrakcyjny
plakat czy nawet naklejki na szybę albo druki
na poliestrze, rezultaty za każdym razem będą
olśniewające.

Przekształcaj – i pracuj prościej oraz inteligentniej.
Gdy praca staje się prostsza, ludzie są bardziej produktywni. Drukarka Xerox
Colour C60/C70 upraszcza proces rejestrowania, edytowania i przechowywania
dokumentów, a więc wszystkich procesów niezbędnych do efektywniejszej pracy.

®

Produktywność w zakresie
rejestrowania.
• Prawdziwa wielozadaniowość.
Skanowanie, drukowanie, kopiowanie,
faksowanie (opcjonalnie) i wysyłanie
plików – wszystko to jednocześnie.
Możliwość przeglądania skanów i obrazów
faksu na ekranie, by uniknąć błędów.
• Oszczędność czasu i skrócenie procedur.
Drukarka Xerox® Colour C60/C70 umożliwia
skanowanie w najwyższej jakości i pozwala
na wysyłanie plików w dowolne miejsce.
Zawiera listy adresów e-mail, umożliwia
przechowanie danych w urządzeniu,
przefaksowanie, a także wysłanie do
komputera, zapisanie na serwerze lub
urządzeniu USB. Wystarczy jeden prosty
krok, by utworzyć plik PDF z możliwością
wyszukiwania.

Poszerz możliwości i przekształć
sposób wykonywania pracy
dzięki rozwiązaniom zarządzania
obiegiem dokumentów Xerox
Workflow Solutions.
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Możliwość skanowania plików bezpośrednio
do folderów oprogramowania Xerox®
DocuShare®. Dostępnych jest znacznie
więcej możliwości niż podstawowe
przechowywanie plików oraz tworzenie
dokumentów formatu PDF dzięki
automatycznemu konwertowaniu

Drukarka Xerox® C60/C70 wraz z podajnikiem
dużej pojemności.

dokumentów w inteligentne,
uporządkowane dane z narzędziami
zapewniającymi łatwość nazywania oraz
przekierowywania plików.
• Nadaj danym osobisty charakter dzięki
XMPie®. Korzystając z opracowanej przez
lidera branży XMPie technologii druku
zmiennych danych, możesz z łatwością
i bez dużych nakładów finansowych
poszerzyć ofertę o wysoce zyskowny
druk spersonalizowany.
• Xerox® Scan to PC Desktop®. Połącz
w jedność dokumenty Microsoft® Office®,
pliki PDF i papier. Oprogramowanie Scan
to PC Desktop umożliwia dostosowywanie
menu skanowania drukarki Xerox®
Colour C60/C70 bezpośrednio z pulpitu
komputera. Dowiedz się więcej na stronie
www.xerox.com/scantopcdesktop
• Rozwiązanie druku mobilnego Xerox®.
Xerox oferuje wszystkie rozwiązania
niezbędne, by umożliwić bezpieczne,
precyzyjne drukowanie z dowolnych
urządzeń mobilnych Apple® iOS®, Android™
i BlackBerry®. Dowiedz się więcej na stronie
www.xerox.com/mobileprint

• Wydruk poufny. Zachowuje prywatność
dokumentów poprzez przechowywanie prac
drukowania w kolejce aż do wprowadzenia
hasła przez użytkownika.
• Pliki PDF chronione hasłem. Ta funkcja
wymaga podania hasła do otwarcia i
wyświetlenia wrażliwych zeskanowanych
dokumentów.
• Szyfrowanie 256-bitowe i FIPS 140-2
w standardzie. Złoty standard w
zakresie zabezpieczania danych – funkcja
nadpisywania obrazu. Automatyczne
wymazywanie obrazów z urządzenia.

Łatwa kontrola i śledzenie kosztów.
• Xerox® Standard Accounting. To
oprogramowanie stanowi standardową
funkcję dostępną lokalnie na urządzeniu.
Oferuje perfekcyjne funkcje zliczania,
które umożliwiają śledzenie, analizowanie
i ograniczanie użycia urządzenia. Dzięki
niej wiadomo, skąd pochodzą koszty, więc
można przejąć nad nimi kontrolę.

Bezpieczeństwo i pewność.
• Certyfikat Common Criteria (ISO 15408)
całego systemu na poziomie EAL3.
Zapewnia to zgodność drukarki Xerox®
Colour C60/C70 z najbardziej surowymi
normami zabezpieczeń.

Drukarka Xerox® C60/C70 wraz z jednotacowym powiększonym podajnikiem dużej
pojemności oraz finisherem BR z broszurownicą.
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Promuj swój wizerunek i wyróżnij się z tłumu.
Wzorowa jakość obrazu, której oczekujesz. Prawdziwie zachwycające wyniki.
Innowacje w standardzie.
• Żywe kolory i niezwykła szczegółowość.
Dzięki rozdzielczości 2400 x 2400 dpi obrazy
olśniewają bogactwem kolorów, a tekst jest
bardzo wyraźny, dlatego wydruki zawsze
robią duze wrażenie.
• Wyjątkowa jakość obrazu. Technologia
produkcji toneru Xerox® EA (Emulsion
Aggregation) o niskiej temperaturze
topnienia pozwala na produkowanie
metodami chemicznymi małych i
jednorodnych drobin, które pozwalają
uzyskać wysoką jakość, płynne przejścia
tonalne i wygląd przypominający druk
offsetowy.
• Praca bez przerw. Wszystkie drukarki
są zbudowane z części, które kiedyś się
zużywają, ale dzięki modułom wymienianym
przez klienta Xerox® Smart Kit® możesz
kontynuować pracę, unikając wzywania
serwisu. Proste wsuwane moduły zamienne
pozwalają na kontynuowanie pracy. Jako
zestawy Smart Kit dostępne są między
innymi bębny, nagrzewnica, siatka
elektryzująca oraz butelka na zużyty toner.

To Twój obraz.
Wyzwól swoją kreatywność.
• Dopasuj kolory firmowe, logo i wydruki
z maszyn offsetowych. Drukarka
Xerox® Colour C60/C70 oferuje funkcję
licencjonowanego dopasowywania kolorów
PANTONE® na podstawie standardów barw
PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE
GOE™ i PANTONE PLUS. Urządzenie jest
również opatrzone certyfikatem Fogra
dotyczącym zgodności kolorystycznej
z normą offsetową oraz certyfikatem
IDEAlliance DigitalPress dotyczącym
zgodności ze specyfikacjami GRACoL®.
• Certyfikat Adobe® PostScript® 3™ i
najnowszy mechanizm druku APPE Adobe
PDF (Adobe PDF Print Engine). Te funkcje
oraz nadzwyczajne prędkości oznaczają, że
nic nie zakłóci kreatywności.

Pełna kontrola, gdy jest najbardziej
potrzebna.
• Technologia SIQA (Simple Image Quality
Adjustment). Użyj tego zestawu narzędzi
do szybkiego pasowanie druku.
• Dostosuj ustawienia. Konfiguracja papieru
niestandardowego umożliwia tworzenie,
zapisywanie i przywoływanie wyjątkowych
profili papieru, z których można korzystać
zawsze, gdy są potrzebne.
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Drukarka Xerox® Colour
C60/C70: Czcionka Xerox® MicroFont
o rozmiarze 0,6 punktu i szpilka.
Połączyliśmy czołową w klasie
rozdzielczość druku (2400 x 2400 dpi)
oraz wyjątkowe właściwości toneru
Xerox® EA o wyjątkowo niskiej
temperaturze topnienia. Owocem
są wyjątkowo dokładne szczegóły,
wykończenie przypominające druk
offsetowy oraz żywe kolory. Umożliwia
to także zapewnienie wyjątkowej
wydajności na nowych podłożach, takich
jak m.in. Xerox® NeverTear, materiały
syntetyczne do druku cyfrowego,
poliestry.

Urządzenie spełni oczekiwania niezależnie
od rozmiaru i zakresu pracy.
Opcje podawania

Opcje wykańczania

1
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1 Podajnik o dużej pojemności:

Mieści 2000 arkuszy papieru A4
(do 200 g/m2).
4 Taca offsetowa: Układanie do 500 arkuszy.
5 Finisher
BR: Zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania po przystępnej cenie – układanie


z rozsunięciem, dziurkowanie, zszywanie (1, 2, 4 zszywki) oraz układanie 3000 arkuszy
i dostępne moduły składania typu C i Z.
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6 Finisher BR z opcją wykonowania broszur: Oferuje wszystkie funkcje zaawansowanego

wykańczania finishera BR oraz dodatkowo funkcje wykonywania broszur.

7 Podręczny
zszywacz: Zszywanie do 50 arkuszy nośnika o gramaturze 90 g/m2 (w komplecie


2 Jednotacowy powiększony

podajnik dużej pojemności: Mieści
2000 arkuszy o rozmiarze do SRA3 /
330 x 488 mm (do 300 g/m2).
W komplecie szafka.

blat roboczy).

8

9

10

3

8 GBC® AdvancedPunch™*: Umożliwia tworzenie profesjonalnie oprawionych dokumentów na

3 Dwutacowy powiększony

podajnik dużej pojemności: Mieści
4000 arkuszy o rozmiarze od SRA3 /
330 x 488 mm (do 300 g/m2).

miejscu poprzez połączenie drukowania, dziurkowania i układania w jednym wygodnym kroku.

9 Standardowy finisher z opcją wykonowania broszur**: Ten moduł wykańczania umożliwia

tworzenie powlekanych książeczek, broszur i składanych na dwie części przesyłek pocztowych,
a także układanie, zszywanie i dziurkowanie. Zawiera także tacę wejściową insertera. Można
uzyskać jeszcze większą wszechstronność po dodaniu opcjonalnego modułu składania na trzy
części, składania typu Z i modułu składania typu Z w formacie A3.

10 Moduł przycinarki Xerox® SquareFold®*: Zwiększa możliwości standardowego finishera

z opcją wykonywania broszur o wykonywanie prostokątnych grzbietów okładek i przycinanie
krawędzi czołowej w celu utworzenia broszur.

*Wymaga modułu interfejsu i finishera standardowego; **Wymaga modułu interfejsu

Aplikacje do wykańczania
Sortowanie
i układanie

Zszywanie

Dziurkowanie

Broszura

Składanie typu C

Składanie typu Z

Składanie na
trzy części

Składanie typu Z
formatu Tabloid/A3

Przycinanie krawędzi

Składanie
w kwadrat
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Serwery druku pasujące do każdego obiegu pracy.
Oferujemy szereg serwerów druku, więc można znaleźć odpowiedni dla siebie.

Zintegrowane serwery Xerox®
Nadzwyczajne kolory i zaawansowane obiegi dokumentów.

Zintegrowany serwer kolorów Xerox®
do drukarki Xerox® Colour C60/C70

Serwer druku Xerox® EX-i C60/C70
z technologią Fiery®

Serwer druku Xerox® FreeFlow zintegrowany
z drukarką Xerox® Colour C60/C70*

Idealny kontroler codziennych zastosowań
biurowych z ekranem dotykowym. Zaskoczy
Cię jego niezrównana prostota i wysoka
wartość. Dowiedz się więcej na stronie
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer

Światowej klasy kolory i narzędzia
obiegu pracy zapewniające pełną
kontrolę. Dowiedz się więcej na stronie
www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer

Wszystkie korzyści produkcyjnych obiegów pracy
Xerox — w niewielkim i wysoce użytecznym
urządzeniu. Dowiedz się więcej na stronie
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Serwer zewnętrzny Xerox®
Wydajny serwer oferujący narzędzia kolorowe, funkcje obiegu pracy oraz nadzwyczajna prędkość — wszystko to w zasięgu ręki. Kontrola i jednorodność.

Przed

Po

A

A

Obsługa przezroczystości
Przed

Po

Serwer druku Xerox® EX C60/C70
z technologią Fiery®
Technologia Fiery zwiększa zyski, ponieważ
generuje atrakcyjne dokumenty z intensywnymi
i kolorami przekraczającymi oczekiwania klientów.

PANTONE 158

Zgodność kolorów specialnych
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Mechanizm druku APPE (Adobe PDF Print Engine)
to złoty standard w zakresie przetwarzania
plików PDF i tworzenia plików PDF, które w całym
procesie technologicznym wymagają jedynie
minimalnych interwencji. Koniec z problemami
z przezroczystością. Koniec problemów z
dopasowaniem kolorów. Zamiast tego krótszy
czas realizacji zadań i dokładniejsze rezultaty —
i więcej powracających klientów.

Wspaniałe nowe zastosowania — z możliwością
łatwego wykańczania w czasie druku.
Świat drukarski jest zafascynowany nowymi zastosowaniami i nowymi
sposobami używania koloru, nośników i wykańczania. Nadzwyczajna jakość
druku, szeroka gama nośników, elastyczne opcje wykańczania, modułowość i różne
serwery drukarki Xerox Colour C60/C70 zintegrowane z korporacyjnymi przepływami
prac sprawiają, że jest to idealne urządzenie umożliwiające poszerzenie oferty
i realizację większej gamy prac.
®

Przyciągnij ich uwagę.
Drukarka Xerox Colour C60/C70 to nowy
sposób myślenia. Drukowanie materiałów typu
POS, kart identyfikacyjnych, reklam okiennych,
etykiet i nadruk na poliestrowych materiałach
syntetycznych. Uatrakcyjnij specialne wydarzenia
za pomocą materiałów do punktów sprzedaży o
intensywnych kolorach i wysokiej jakości.
Nasz specjalny poliestrowy toner EA o niskiej
temperaturze topnienia wiąże się z nośnikiem
poliestrowym za pomocą zastrzeżonej reakcji
chemicznej. W efekcie powstaje wspaniałej
jakości obraz na podłożach specjalnych,
takich jak między innymi poliester. Toner EA
z technologią Premium NeverTear jest odporny
na wodę, olej, smar i przedzieranie.

Ekspozycja okienna wydruku Xerox® NeverTear

Druk produkcyjny z zastosowaniem korporacyjnego obiegu prac po przystępnej cenie.
Wysoka jakość obrazu, łatwość użycia, produktywność, szeroka gama nośników, opcje podawania i światowej klasy rozwiązania do obiegu
pracy w zasięgu ręki. Rozwiń możliwości kolorowego druku cyfrowego i zmniejsz koszty dzięki drukarce Xerox® Colour C60/C70.

kb’s

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

Dalton
CLOTH I E R S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

• Broszury – łatwość tworzenia
profesjonalnych, kolorowych broszur za
pomocą zwiększających produktywność
funkcji składania na etapie druku
i przycinania po złożeniu.
• Prezentacje i biuletyny – zszywanie
i dziurkowanie na etapie drukowania
sprawia, że tworzenie prezentacji
i biuletynów jest szybkie i łatwe.

• Instrukcje obsługi i sprawozdania –
wstawione zakładki pozwalają zorganizować
sprawozdania roczne i finansowe, natomiast
zszywanie i funkcja dziurkowania GBC
AdvancedPunch sprawiają, że strony są
trwale scalone.

• Nośniki i zdjęcia specjalne — perfekcyjne
kolory i jakość fotograficzna sprawią, że
klienci będą mogli zamawiać wszystkie
najnowsze rodzaje druku fotograficznego

• Plakaty – szersza gama nośników pozwala
na drukowanie przyciągających uwagę
plakatów na wytrzymałych nośnikach
powlekanych — do formatu 330 x 488 mm.
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Drukarka Xerox Colour C60/C70
Podsumowanie

• Do 60/70 str./min w trybie kolorowym i 65/75 str./min
w trybie czarno-białym
• Rozdzielczość: 2400 x 2400 DPI (rzeczywiste punkty
na cal)1
• Gramatura materiałów: 300 g/m2 (gramatura
maksymalna)
• Rozmiary nośników: SRA3+ (rozmiar maksymalny)
• Typowa liczba stron: od 15 000 do 70 000 miesięcznie
• Wydajność miesięczna2: 300 000

• SRA3
–– 29/33 str./min (60–176 g/m²) niepowlekany
–– 19/19 str./min (177–300 g/m²) niepowlekany, stroną
zadrukowana do góry (106–176 g/m²) powlekany
–– 12/12 str./min (177–300 g/m²) powlekany

Papier

• Fogra Offset, certyfikat IDEAlliance Digital Press System,
PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE
Plus, Adobe PDF Print Engine1

Elastyczność / Gramatury
• Tace wewnętrzne:
Tace 1 i 2: 60–256 g/m2
Tace 3 i 4: 64–220 g/m2
–– Taca 1: 500 arkuszy SRA3
–– Taca 2: 500 arkuszy A3
–– Taca 3: 870 arkuszy A4
–– Taca 4: 1140 arkuszy A4
• Taca boczna na 250 arkuszy o gramaturze do 300 g/m2
niepowlekanego i powlekanego, do 330 x 482 mm
• Opcjonalne podajniki (jedno- lub dwutacowe) HCF i OHCF
na 2000 arkuszy
Pojemność i obsługa (A4)
• Standardowo 3260 arkuszy w czterech tacach
wewnętrznych i tacy bocznej
• Maksymalna pojemność papieru: 7260 arkuszy w tacach
standardowych i dwóch powiększonych podajnikach dużej
pojemności (opcjonalnych)
• Drukowanie dwustronne:
–– 256 g/m2 w przypadku automatycznego druku
dwustronnego
–– Ręczny druk dwustronny na wszystkich nośnikach o
gramaturze do 300 g/m² z tac bocznych i opcjonalnego
powiększonego podajnika dużej pojemności

Zintegrowany skaner

Opcje podawania i wykańczania

Technologia

• Drukowanie, faksowanie (opcjonalnie), kopiowanie,
skanowanie, podgląd, e-mail
• Możliwość ładowania toneru i papieru podczas pracy
• Zaawansowana technologia pasowania awers do rewers
zapewniająca większą kontrolę
• Wbudowany panel dotykowy drukarki z technologią SIQA
(Simple Image Quality Adjustment)
• Wyrównanie stron przedniej i tylnej +/- 1,2 mm
• Konfiguracja papieru niestandardowego i katalog
papierów
• Toner Xerox® EA o niskiej temperaturze topnienia
• Zestawy zamienne Xerox® Smart Kit® tonerów, bębnów,
nagrzewnicy, siatki elektryzującej, butelki na odpady,
zszywek

Systemy graficzne

• Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów
• Skaner kolorowy
• Skanowanie do różnych miejsc
• Pojemność 250 arkuszy
• Do 200 obr./min (kolorowych i czarno-białych)
• Oryginały do 11 x 17 cali (A3) w gramaturze od 38 g/m²
(16 funtów papieru dokumentowego) do 200 g/m²
(53 funtów papieru dokumentowego)

Produktywność / szybkość druku

Prędkość druku kolorowego modelu Xerox® Colour
C60/C70
• A4
–– 60/70 str./min (60–105 g/m²) niepowlekany
–– 43/50 str./min (106–176 g/m²) niepowlekany,
(106–150 g/m²) powlekany
–– 30/35 str./min (177–300 g/m²) niepowlekany,
(151–300 g/m²) powlekany
• A3
–– 30/35 str./min (60–105 g/m²) niepowlekany
–– 21/25 str./min (106–176 g/m²) niepowlekany,
(106–150 g/m²) powlekany
–– 14/17 str./min (177–300 g/m²) niepowlekany,
(151–300 g/m²) powlekany
• SRA3
–– 27/30 str./min (60–105 g/m²) niepowlekany
–– 19/19 str./min (106–176 g/m²) niepowlekany,
(106–150 g/m²) powlekany
–– 12/12 str./min (177–300 g/m²) niepowlekany,
(151–300 g/m²) powlekany
Prędkość druku czarno-białego modelu Xerox® Colour
C60/C70
• A4
–– 65/75 str./min (60–176 g/m²) niepowlekany
–– 43/50 str./min (177–300 g/m²) niepowlekany, stroną
zadrukowana do góry (106–176 g/m²) powlekany
–– 30/35 str./min (177–300 g/m²) powlekany
• A3
–– 33/37 str./min (60–176 g/m²) niepowlekany,
wydrukiem do góry
–– 21/25 str./min (177–300 g/m²) niepowlekany,
(106–176 g/m²) powlekany
–– 14/17 str./min (177–300 g/m²) powlekany
W zależności od wybranego serwera druku / kontrolera
Wydajność miesięczna – maksymalny nakład w miesiącu.
Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane.
3
Wymagany moduł interfejsu
1
2

Podajnik o dużej pojemności (HCF)
• A4 (2000 arkuszy do 80 funtów papieru okładkowego
(220 g/m²))
Jednotacowy lub dwutacowy powiększony podajnik
dużej pojemności (OHCF):
• 60–300 g/m2 niepowlekanego
• 106–300 g/m² powlekany
• Jednotacowy podajnik OHCF: 182 x 250 mm (B5) do
330 x 488 mm (SRA3); Dwutacowy OHCF: 102 x 152 mm
do 330 x 488 mm (SRA3)
• 256 g/m2 w przypadku automatycznego druku
dwustronnego
• Druk jednostronny i ręczny druk dwustronny na większości
nośników o gramaturze do 300 g/m²
• Moduł jedno- lub dwutacowy: 2000 arkuszy /
4000 arkuszy
• Obsługa małych nośników za pomocą dwutacowego
podajnika
• Podajnik kopert i małych nośników
Taca offsetowa
• Układanie do 500 arkuszy
Finisher BR
• Układarka na 3000 arkuszy, taca górna na 500 arkuszy
• Układanie z rozsunięciem
• 2/3 dziurki
• Zszywanie 50 arkuszy (przód, tył, podwójnie, w czterech
miejscach)
• Składarka w układzie C / Z (moduł opcjonalny)
Finisher BR z opcją wykonywania broszur
• Układarka na 1500 arkuszy, taca górna na 500 arkuszy
• Układanie z rozsunięciem
• 2/3 dziurki
• Zszywanie 50 arkuszy (obie krawędzie, podwójnie,
w czterech miejscach)
• Tworzenie broszur zszytych grzbietowo
• Składanie typu V
• Składarka w układzie C / Z (moduł opcjonalny)
• Składanie na dwie części, opcja broszurowania zszywająca
siodłowo do 15 niepowlekanych arkuszy, 7 arkuszy
o gramaturze 106–176 g/m² papieru powlekanego,
5 arkuszy papieru 177–220 g/m² papieru powlekanego
Standardowy finisher
• Układarka na 3000 arkuszy, taca górna na 500 arkuszy
• Dziurkowanie w wielu pozycjach i zszywanie, poczwórne /
4 zszywki
• Zszywanie, powlekane i niepowlekane, do 100 arkuszy
• Inserter na 200 arkuszy na arkuszy wstępnie
zadrukowanych i z pełnym spadem

Bardziej szczegółowe parametry znajdują się na stronie www.xerox.com/C60-C70Specs
Możesz zbudować i skonfigurować własną drukarkę Xerox® Colour C60/C70 na stronie
www.buildyourownxerox.com
©2016 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, graficzny znak towarowy Xerox®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart Kit®,
SquareFold® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. EFI™,
Splash, Fiery® i RPX-iii™ to znaki towarowe Electronics for Imaging, Inc. Wygląd produktów, stan konstrukcji i/lub specyfikacje mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia. 10/15 BR10687 610P730439C
X60BR-01JB

• Wbudowane prostowanie nośników powlekanych / o dużej
gramaturze za pomocą modułu interfejsu podłączanego
do drukarki
Opcjonalny finisher do tworzenia broszur — wszystkie
funkcje standardowego finishera oraz dodatkowo:
• Możliwość tworzenia broszur zwykłych i powlekanych,
składanych podwójnie lub zszywanych w grzbiecie, do
25 arkuszy (100 nałożonych stron nośnika o gramaturze
75 g/m²)
• Dodatkowy moduł umożliwia zginanie potrójne lub typu Z
(A4 i A3)
GBC AdvancedPunch™3
• Dostępne konfiguracje dziurkowania papieru A4
• Dostępne różne zamienne zestawy matryc
Moduł przycinarki Xerox® SquareFold®3
• Składanie do 25 arkuszy
• Przycinanie krawędzi w zakresie 2–20 mm w krokach
0,1 mm
• Gramatura papieru 64–300 g/m² papieru powlekanego i
niepowlekanego
Podręczny zszywacz
• Zszywanie do 50 arkuszy nośnika o gramaturze 90 g/m²

Zintegrowany serwer kolorów Xerox®
(DMP)

Specyfikacje sprzętowe (minimalne)
• Dysk twardy 320 GB, 4 GB pamięci RAM
• Płaski, kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej
10,4 cala
• Interfejs Ethernet (10 MBTX / s, 100 MBTX / s, opcja
1000 MBTX / s)
Obsługiwane środowiska klienckie
Szczegółowe specyfikacje można znaleźć pod adresem
www.xerox.com/C60-C70Specs
Języki PDL i formaty danych
• PDF, XPS®, emulacja PCL® 6, HP-GL2 (przesyłanie
bezpośrednie), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™
(opcjonalnie)
Skanowanie
• Skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do folderu,
do komputera, do skrzynki pocztowej (prywatnej i
publicznej), skanowanie do USB, FTP, SMB, pulpitu,
pliku PDF z możliwością wyszukiwania, pliku PDF/A, XPS,
podgląd miniatur
Bezpieczeństwo
• Standardowy druk poufny, uwierzytelnianie za pomocą
protokołu LDAP/Kerberos/SMB/CAC, pliki PDF chronione
hasłem, szyfrowanie FIPS 140-2, poczta e-mail
szyfrowana S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, poczta
e-mail oparta na protokole SSL, nadpisywanie obrazów
(natychmiastowe, planowane, na żądanie), szyfrowanie
dysku twardego, dziennik audytu, opcjonalnie CAC,
gotowość do IPv6, szyfrowanie 256-bitowe, certyfikat
Common Criteria
Inne opcje
• Zestaw obsługi karty Common Access, opcje zliczania,
obsługa Xerox Extensible Interface Platform®, interfejs
urządzeń zewnętrznych
• Druk z telefonu komórkowego / ze smartfona

Dodatkowe opcje serwera druku

• Serwer druku Xerox® EX-i C60/C70 z technologią
Fiery®
• Serwer druku Xerox® FreeFlow zintegrowany
z drukarką Xerox® Colour C60/C70*
• Serwer druku Xerox® EX C60/C70 z technologią Fiery®

Wymagania sieci elektrycznej

• Drukarka: 110–127 V AC lub 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Opcjonalne podawanie / wykańczanie:
–– Każdy moduł wymaga zasilania 100–240 V AC lub
220–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary drukarki
• Wysokość: 1391,5 mm
• Szerokość: 1574 mm
• Długość: 787 mm

