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Výkon pre pracovné skupiny 
s vysokou úsporou nákladov



Aké je tajomstvo dostupnej 
farebnej tlače?
Odpoveď je rovnako jednoduchá ako 
technológia: Xerox® Solid Ink. Naša 
patentovaná technológia tuhého atramentu, 
vytvorená pre výkonnú kancelársku farebnú tlač, 
ponúka rekordnú spoľahlivosť a jednoduchosť. 
Tuhý atrament sa ľahko používa, poskytuje 
neuveriteľnú kvalitu farebnej tlače, vytvára 
výrazne menej tlačového odpadu oproti 
porovnateľným farebným laserovým strojom 
a umožňuje vám tlačiť farebne s nízkymi 
nákladmi. Je čas poskytnúť vašej spoločnosti 
prospech, ktorý tuhý atrament ponúka.

Znížte náklady, zvýšte atraktivitu
Špičková farebná multifunkčná tlačiareň ColorQube 8900 predstavuje pokračovanie
našej tradície inovácie na poli tuhého atramentu. ColorQube 8900 predstavuje prvý 
stolný multifunkčný prístroj s tak vysokou úrovňou výbavy, využívajúci tuhý atrament. 
Ponúka dostatočnú rezervu výkonu a poskytne ľubovoľne veľkej spoločnosti funkcie 
šetrné k životnému prostrediu, neprekonateľnú ľahkosť užívania a trvale výnimočne 
kvalitné farby, s ktorými vaše projekty vyniknú. V prípade vyšších nárokov možno
tlačiareň ColorQube 8900 rozšíriť na samostatne stojace zariadenie s vyššou  
kapacitou papiera a užitočnými dokončovacími možnosťami.

Stručné fakty o tlačiarni 
ColorQube® 8900
• Nízke celkové náklady na vlastníctvo
•  Rýchlosti tlače a kopírovania až  

44 str./min.
•  Výkonné riešenia pre skenovanie 

a faxovanie
•  Maximálna kapacita médií: 3 475 listov
• Riešenie Xerox® Workflow Solutions

Š × H × V  (8900X s OCT): 
605 x 504 x 615 mm

* Voliteľne

Tlač / kopírovanie / skenovanie / 
fax* / e-mail

A4

str./min. farebne44



Pôsobivé farby
Tlačiareň ColorQube® 8900 pomáha vašim 
kancelárskym dokumentom vyniknúť vďaka 
sýtym, lesklým farbám.

•  Nechajte každý dokument vyniknúť. 
Spoľahnite sa na nádherné, sýte farby na 
každom výtlačku – i na lacnom kancelárskom 
alebo recyklovanom papieri. 

•  Splňte svoje očakávania. Farebné simulácie 
kalibrované podľa palety PANTONE® 
a technológia korekcie farieb Xerox ponúka 
jednoduchý spôsob, ako zaistiť presnú zhodu 
farieb pri dôležitých obchodných materiáloch, 
ako napríklad pri logu spoločnosti.

•  Flexibilné rýchlosti tlače. Vyberte si 
ideálnu kombináciu kvality a rýchlosti tlače 
pre ľubovoľnú tlačovú situáciu vďaka štyrom 
rôznym režimom tlače – Vysoké rozlíšenie, 
Vylepšený, Štandardný a Rýchly farebný.

Tlačte farebne každý deň
Teraz si môžete dovoliť pridať okúzľujúce 
farby na všetky vaše výtlačky vďaka tlačiarni 
ColorQube 8900.

•  Vyššie objemy prinášajú vyššie úspory. Ak
vaša pracovná skupina dosiahne objem tlače 
už na úrovni len šiestich balíkov papiera
mesačne, tlačiareň ColorQube 8900 vám  
zaistí bezkonkurenčne nízke celkové náklady  
na vlastníctvo.

•  Jedinečné trojúrovňové účtovanie ponúka
významné úspory. Už nemusíte platiť vysoké 
ceny za farebnú tlač aj pri malom množstve 
farieb. S tlačiarňou ColorQube 8900 platíte na 
základe množstva farieb na stránke. Pri väčšine 
farebných stránok sa ceny výrazne znížia.

Ovládajte farby pomocou slov: 
intuitívne vylepšenie farieb
S funkciou úpravy farieb podľa slov už nikdy 
nemusíte upravovať farby na zdrojových 
dátach. Môžete zmeniť farbu jedného objektu 
či oblasti, bez toho aby ste ovplyvnili zvyšok
obrázku. Jednoducho si zvolíte požadované  
úpravy farieb z rolovacieho zoznamu a výtlačok
bude automaticky upravený.

Originálne fotografie nemajú správne farby? Použite 
rolovací zoznam funkcie Farba slovami a vyberte
možnosť „yellow colours a lot more yellow” (žlté 
odtiene oveľa žltšie) a „red colours a lot more red” 
(červené odtiene oveľa červenšie). 
Perfektné výsledky.

Skvelé farby, vysoké úspory



Lepší a rýchlejší spôsob práce
Doprajte si bezkonkurenčné pohodlie 
a neprerušovaný chod s tuhým atramentom 
Xerox®, ktorý bol navrhnutý pre maximálne 
jednoduché použitie.

•  Rýchle výtlačky. Dokončujte úlohy s rýchlos- 
ťou 44 str./min. farebne i čiernobielo s vytla-
čením prvej farebnej stránky za 8,5 sekundy. 
Štandardom je i obojstranná tlač, ktorá šetrí 
papier.

• Ľahké vkladanie atramentu. Každá kocka 
farebného atramentu má jedinečný tvar pre 
zjednodušenie vkladania. Atrament možno  
dopĺňať kedykoľvek – i počas chodu zariadenia.

• Jednoducho rozšíriteľná. Po zväčšení kapaci- 
ty papiera na 3 475 listov formátu A4 si môže- 
te užívať možnosti dlhšej neprerušenej tlače. 
Prípadne môžete pridať finišer na 650 listov 
a získať tak možnosť zošívania až 50 listov 
a odkladač s odsadením.

•  Bezkazetová technológia. Získajte znovu 
cenné miesto v kancelárii vďaka minimálnym 
skladovacím nárokom tuhých atramentov 
a jedinej súčasti podliehajúcej pravidelnej 
výmene.

•  Užitočné funkcie pre jednoduchú obsluhu. 
Integrovaný video pomocník priamo na 
ovládacom paneli umožňuje ľahké riešenie 
problémov. 

•  Pripravená vždy, keď to potrebujete. 
Technológia Intelligent Ready sa prispôsobí 
pracovným návykom vašej pracovnej skupiny, 
takže je pripravená tlačiť, keď to práve
potrebujete.

•  Spoľahlivá prevádzka. Jednoduchá dráha mé- 
dia a minimum pohyblivých súčastí umožňuje 
bezproblémový nepretržitý chod tlačiarne 
ColorQube 8900 i v tých najnáročnejších 
prostrediach. Dokonca dokáže diagnostikovať 
potenciálne problémy a vyriešiť ich, čím sa  
obmedzuje údržba a servisné zásahy.

Efektivita vo vašej kancelárii
Pracujte lepšie vďaka funkciám a možnostiam, 
ktoré zlepšujú spôsob, akým vytvárate a zdieľate 
kancelárske dokumenty.

• Spracovanie viac úloh súčasne. Dosiahnite 
maximálnu efektivitu spoločnosti a vykoná-
vajte viac úloh súčasne pomocou funkcie 
súbežného spracovania.

•  Integrované pokročilé skenovanie. Ľahký 
prevod papierových dokumentov do digitál- 
nych súborov, ktoré potom možno zdieľať  
a archivovať. Optické rozpoznávanie textu  
v stroji vytvára prehľadávateľné súbory, 
umožňujúce rýchle získanie informácií.

•  Obmedzte sieťovú prevádzku. Pokročilá kom- 
presia súborov znižuje ich veľkosti a zaťaženie 
siete. Výsledkom je rýchlejšie ukladanie 
i vyhľadávanie dokumentov.

•  Pohodlná práca priamo na zariadení. Vďaka
funkciám skenovania na štandardné pamäťo- 
vé zariadenie s rozhraním USB a tlači z neho
máte informácie na dosah.

•  Žiadne prekážky tlače. Funkcia Print Around 
pozdrží úlohu vyžadujúcu zdroje alebo zásah 
užívateľa (ako iný formát média) a vytlačí 
ďalšie úlohy vo fronte.

•  Výkonné možnosti faxovania. Odosielajte 
a prijímajte faxy, bez toho aby ste opustili 
pracovný stôl. Funkcia LAN fax odosiela faxy 
priamo z aplikácií vo vašom počítači pomocou 
tlačového ovládača a automaticky preposiela 
prichádzajúce faxy na e-mailovú adresu alebo  
do úložiska dokumentov.

Ešte ľahšia obsluha, produktivita pre vašu spoločnosť

Riešenie Xerox® Mobile Print 
Súčasným mobilným pracovníkom
ponúkame slobodu odosielania tlačových 
úloh z ľubovoľného zariadenia s podporou 
e-mailu.

Jednoduché. Do mobilného zariadenia ne-
musíte inštalovať žiadny softvér, nemusíte 
vyhľadávať informácie o tlačiarňach online 
alebo plytvať časom pri hľadaní správnej 
aplikácie. Toto riešenie funguje s akýmkoľ- 
vek zariadením s podporou e-mailu. Naviac 
pre svoju funkciu nevyžaduje žiadne ďalšie 
ľudské zdroje.

Pohodlné. Či už cestujete alebo pracujete 
vo viacerých kanceláriách, môžete tlačiť 
dokumenty MS Office vrátane aplikácií
MS Word, Excel® a PowerPoint® a tiež 
súbory PDF.

Bezpečné. Mobilní pracovníci môžu 
tlačiť priamo zo svojho mobilného zariadenia 
a po zadaní bezpečnostného overovacieho 
kódu získavať dokumenty na multifunkčnej 
tlačiarni s podporou technológie 
Xerox EIP. Mobilní pracovníci sa už nemusia 
spoliehať na ostatných pri tlači citlivých 
dokumentov alebo riskovať ponechanie 
výtlačkov vo výstupnom zásobníku.

Každá kocka tuhého atramentu má iný 
tvar a vojde sa len do správneho slotu, 
takže dopĺňanie atramentu je rýchle, 
jednoduché, bezpečné a čisté.

Pokiaľ chcete tlačiť, stačí na zariadení 
vybrať funkciu Mobile Print, zadať 
potvrdzovací kód a vybrať dokument a 
nastavenie výstupu priamo na ovládacom 
paneli.



Odpad pri tlači tuhým 
atramentom v porovnaní 
s odpadom pri laserovej tlači
Tuhý atrament bez kaziet je priamo 
spotrebný materiál. Nie je nutné 
likvidovať alebo recyklovať 
prázdne tonerové kazety.  
Tlačiareň ColorQube® 8900 vyprodukuje 
počas používania o 90 % menej odpadu 
než porovnateľné laserové zariadenia.

Podporte úsilie vašej firmy v oblasti udržateľné-
ho rozvoja a súčasne zlepšite jej imidž pomocou 
farebnej tlače.

•  Menej odpadu. Kocky tuhého atramentu 
nepoužívajú kazety a obalový materiál toneru, 
čím generujú až o 90 % menej tlačového 
odpadu oproti porovnateľným laserovým 
zariadeniam.

•  Menej spotrebného materiálu. Čistiaca 
jednotka s dlhou životnosťou priemernou 
vyťaženosťou 30 000 výtlačkov je jediná 
vymeniteľná súčasť a možno ju recyklovať 
prostredníctvom programu Xerox® Green 
World Alliance (viac informácií nájdete na 
stránkach www.xerox.com/gwa).

•  Spĺňa normu ENERGY STAR®. Tlačiareň 
ColorQube 8900 spĺňa najprísnejšiu normu 
ENERGY STAR z hľadiska úspory elektrickej 
energie.

•  Netoxický a nešpiniaci. Tuhý atrament  
Xerox® ponúka bezpečnú manipuláciu a pri 
vkladaní do zariadenia nezanecháva škvrny.

•  Biologicky odvodený atrament. Tuhý atra-
ment Xerox® bol certifikovaný pre 30 % obsah 
biologicky odvodených obnoviteľných mate-
riálov Národnej asociácie výrobcov tlačových 
atramentov (National Association of Printing 
Ink Manufacturers, NAPIM).

•  Tlačte zodpovedne. Získajte rovnako sýte 
výtlačky i na recyklovaných médiách.  
Navyše nastavenia ovládača Earth Smart  
umožňujú vybrať úvodné nastavenie, ako je  
tlač na obe strany, ktoré podporuje úspory  
papiera i energie.

•  Preukázaná popredná pozícia v oblasti 
udržateľného rozvoja. Dlhodobé zameranie
spoločnosti Xerox® na udržateľný rozvoj a  
ochranu životného prostredia viedli k odstrá-
neniu viac ako 900 000 kilogramov odpadu 
zo skládok vďaka programu vrátenie produktu 
a recyklácie. Spoločnosť Xerox® rovnako ponú- 
ka médiá ohľaduplné k životnému prostrediu,  
ako sú recyklované médiá s až 100 % podie- 
lom recyklovaného obsahu, a papier, ktorý  
dodržuje medzinárodne uznávané normy pre
udržateľné lesné hospodárstvo (viac na  
xerox.com/environment).

Dizajn ohľaduplný k životnému prostrediu

Celkové množstvo vyprodukovaného 
odpadu pri tlači 4 000 strán mesačne 
počas 4 rokov.

Tuhý atrament
8,6 kg

Laserová tlač
101,2 kg



Absolútna kontrola na dosah ruky. 
Špičkové rozhranie 7palcovej farebnej dotykovej obrazovky ponúka
jasné ikony, intuitívne menu a integrovaného video pomocníka, 
vďaka ktorým máte krok po kroku k dispozícii jednoduchý postup 
riešenia problémov.

Ešte viac možností 
Zmeňte spôsob, akým vaša spoločnosť 
pracuje, a to vďaka výkonným riešeniam 
Xerox® Workflow Solutions. Riešenia 
Xerox® Workflow Solutions využívajú
platformu ® EIP a ponúkajú nástroje 
k zvýšeniu produktivity dostupné 
prostredníctvom rozhrania farebnej
dotykovej obrazovky. Podstatné je 
zjednodušenie vášho pracovného postupu, 
ktoré začína využívaním riešení Xerox® 
Workflow Solutions priamo tam, kde je 
to nutné.

Nasleduje niekoľko málo z mnohých riešení, 
ktoré možno s tlačiarňou ColorQube 8900 
využívať a zvýšiť tak produktivitu kancelárie:

•  Nuance ScanFlowStore™ je intuitívna 
aplikácia pre skenovanie a uchovávanie, 
ktorá umožňuje skenovaním priamo 
z tlačiarne ColorQube 8900 jednoducho 
vytvárať digitálne archívy.

•  Xerox® Secure Access Unified ID System 
umožňuje integráciu tlačiarne ColorQube 
8900 vo vašom systéme overovania. 
Užívatelia odošlú dokumenty na centrálny
tlačový server a následne sa môžu na  
ktorejkoľvek multifunkčnej tlačiarni v sieti
jednoducho prihlásiť prejdením 
magnetickej či bezkontaktnej identifikač-
nej karty, alebo zadať svoj PIN kód. Úlohu
potom možno bezpečne vytlačiť.

•  Equitrac Office® umožňuje jednoduchý 
prístup k zariadeniu a službám, osobným 
tlačovým frontám pre maximálne
zaistenie bezpečnosti a mobility 
dokumentov a vytváranie pravidiel 
pre efektívnu a úspornú tlač.

Ďalšie informácie o riešení Xerox® Workflow 
Solutions nájdete na adrese  
xerox.com/software-solutions.

Uľahčenie práce oddelenia IT
Uľahčite prácu vášmu oddeleniu IT vďaka
zariadeniu navrhnutému pre jednoduché 
sprevádzkovanie a správu.

•  Obmedzte množstvo hovorov s oddelením 
IT. Minimalizujte zásahy vďaka inovatívnym 
funkciám, ako sú jednoduché dopĺňanie 
atramentu, jediná vymeniteľná súčasť 
s dlhou životnosťou a integrovaný video 
pomocník.

•  Zjednodušte inštaláciu ovládačov. Zbavte 
pracovníkov IT oddelenia a mobilných 
pracovníkov nutnosti sťahovať jednotlivé 
tlačové ovládače pre každý produkt. 
Ovládače Xerox® Global Print Driver® 
a Mobile Express Driver® sú skutočne 
univerzálne a umožňujú užívateľom tlačiť 
na väčšine zariadení – dokonca i na tých  
od iných výrobcov.

• Raz nakonfigurujte a rozšírte po celom
parku zariadení. Odstráňte nutnosť konfi-
gurovať každé zariadenie zvlášť. Konfiguráciu
zariadení možno klonovať a rozšíriť do všet-
kých ostatných tlačiarní ColorQube 8900.

•  Flexibilná kontrola nákladov. Jednoducho 
priraďte práva užívateľov pre tlač na základe
dennej doby, typu úlohy a aplikácie prostred- 
níctvom intuitívneho rozhrania.

•  Spravujte každé zariadenie. Pomocou 
webového nástroja Xerox® CentreWare® 
môžu správcovia IT jednoducho inštalovať, 
konfigurovať, spravovať, monitorovať 
a vytvárať správy o tlačiarňach a multi- 
funkčných zariadeniach po sieti, bez ohľadu
na výrobcu.

•  Jednoduché a presné účtovanie a 
dopĺňanie spotrebného materiálu. 
Automatické zhromažďovanie a odosie-
lanie stavov počítadiel pomocou nástroja 
Smart eSolutions MeterAssistant®.

Špičkové zabezpečenie
Minimalizujte riziká ochranou zraniteľných 
miest a kritických obchodných informácií.

•  Mazanie citlivých informácií. Funkcia 
prepisovania pevného disku elektronicky 
maže obrazové dáta uložené na pevnom 
disku tlačiarne ColorQube 8900.

•  Bezpečné uchovávanie dokumentov. 
Zaistite si ochranu vašich dát pomocou 
256bitového šifrovania s použitím štandardu 
FIPS 140-2 a vyžadovaním hesla k otvore-
niu a prehliadaniu citlivého dokumentu 
naskenovaním do heslom chráneného 
súboru PDF.

•  Zabráňte neautorizovanému prístupu. 
Obmedzte používanie overovaním užívateľ- 
ských mien a hesiel pomocou overovania 
užívateľa v sieti. Naviac voliteľné overovanie 
čipových kariet Xerox® Smart Card  
Authentication vyžaduje identifikáciu kartou 
pre ochranu zariadenia pred neoprávnenými 
užívateľmi.

•  Všezahŕňujúca ochrana. Zaistite 
zabezpečenie zariadenia pomocou certifiká- 
cie (prebieha) celého systému Common 
Criteria (ISO 15408). S proaktívnym 
systémom odozvy Xerox®  sú poskytované 
rýchle aktualizácie, kedykoľvek sú nájdené 
potenciálne zraniteľné miesta.

Keď ide o IT a zabezpečenie, spoločnosť  
Xerox poskytne všetko, čo je potrebné



1     
Obojstranný automatický podávač predlôh 
s kapacitou 50 listov podporuje užívateľské formáty 
médií od 148 x 210 mm po 216 x 356 mm.

2     
Viacúčelový zásobník s kapacitou 100 listov podporuje 
užívateľské formáty médií od 76 x 127 mm po 
216 x 356 mm.

3     
Štandardný zásobník médií s kapacitou 525 listov 
podporuje formáty médií od 148 x 210 mm po 
216 x 356 mm.

4     
Vyberte si 2 dodatočné zásobníky médií s 
kapacitou 525 listov podporujúce formáty médií od 
148 x 210 mm po 216 x 356 mm (voliteľne).

5     
Pre veľké pracovné skupiny pridajte vysokokapacitný 
podávač s kapacitou 1 800 listov formátu A4 
(voliteľne).

6     
Štandardná zošívačka umožňuje zošitie až 20 listov 
o hrúbke 75 g/m2.

7     
Finišer na 650 listov ponúka možnosť zošívania 
až 50 listov a odkladač s odsadením (voliteľne).

1

6

3

4

5

7

1

6

3

2

Možnosti tlačiarne ColorQube® 8900

Štandardná konfigurácia tlačiarne 
ColorQube 8900

•  obojstranný automatický podávač 
predlôh s kapacitou 50 listov

•  viacúčelový zásobník s kapacitou 
100 listov

•  zásobník médií s kapacitou 
525 listov

•  celková kapacita médií 625 listov

•  zošívačka

2 ďalšie zásobníky

•  pridanie dvoch zásobníkov  
s kapacitou 525 listov

•  celková kapacita médií 1 675 listov

Vysokokapacitný podávač

•  pridanie kapacity 1 800 listov

•  celková kapacita médií 3 475 listov

Finišer na 650 listov

• pridanie možnosti zošívania 50 listov
a odkladača s odsadením



Rýchlosť tlače
ColorQube® 8900X

Až 44 str./min čiernobielo a farebne

Pracovný cyklus                              Až 120 000 strán/mesiac1

Podpora médií 
Vstup papiera                                Štandardný Duplexný automatický dokumentový podávač: 50 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Viacúčelový zásobník (MPT): 100 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 2: 525 listov, formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Voliteľné     2 ďalšie zásobníky: 525 listov každý, formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Vysokokapacitný podávač:1 800 listov, formát: A4

Celková kapacita (štd. / max)                          625 / 3 475 listov

Výstup papiera (štd. / max)                             350 listov / 950 listov

Štandardný finišer                                              Externá zošívačka: Až 20 listov o hrúbke75 g/m2

Voliteľné     Finišer na 650 listov: Zošívanie až 50 listov, odkladač s odsadením

Tlač Vytlačenie prvej stránky                           Už za 8,5 sekúnd farebne

Rozlíšenie tlače                  Až 2400 dpi FinePoint™

Procesor / pamäť 1,33 GHz / 1 GB

Jazyky PDL PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Pripojenie            10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, voliteľne externé bezdrôtové pripojenie

Tlačové funkcie                                                   Funkcia Print Around, Farba slovami, sada vzorov, inteligentná obojstranná tlač, bezpečná tlač, automatická obojstranná tlač, vlastná veľkosť
stránky, tlač z USB, softvér GreenPrint, automatická korekcia farieb, vlastná korekcia farieb, zhoda kombinácie farieb

Kopírovanie Výstup prvej stránky             Už 16 s farebne / 16 s čiernobielo

Rozlíšenie kopírovania   Až 600 x 600 dpi

Funkcie kopírovania   Porovnanie, zmenšenie/zväčšenie, kopírovanie do schránky, anotácia, automatické potlačenie pozadia, kopírovanie pomocou ID karty, kopírovanie 
kníh, mazanie okrajov, viac strán na list, predlohy rôzneho formátu, vytváranie úlohy, prerušenie úlohy, dopredný program, vytváranie brožúr, 
číslovanie metódou Bates Stamping

Fax Voliteľne Vstavaný fax2, fax v sieti LAN, internetový fax, fax na serveri 

Skenovanie Ciele skenovaného obrazu    Skenovanie do e-mailu, skenovanie na USB, skenovanie do zložky, skenovanie domov, skenovanie do schránky, skenovanie na internetový fax

Funkcie skenovania   Až 600 x 600 dpi, formáty súborov: JPEG, PDF, linearizované PDF, PDF s možnosťou vyhľadávania, XPS, XPS s možnosťou vyhľadávania, TIFF, 
viacstránkové TIFF

Účtovanie                            Štandardne     Štandardné účtovanie Xerox® (kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie, e-mail), ďalšie voliteľné doplnky sieťového účtovania v rámci partnerských
riešení Xerox® Alliance

 Voliteľne Rozhranie pre pripojenie zariadení iných výrobcov

Zabezpečenie                                  802.1X, IPsec, bezpečná tlač, bezpečný fax, SNMP v3, IPv6, zabezpečený HTTP (SSL/TLS), LDAP (SASL), overovanie v sieti, zabezpečenie portu USB, 
protokol auditov, Xerox® Secure Access Unified ID System®, podpora Common Access Card, filtrovanie IP, šifrovanie FIPS140-2, 256bitové šifrovanie 
pevného disku, prepis obrazu (na vyžiadanie, plánované či okamžité), overovací test softvéru, POP3 cez SSL, certifikácia (v procese) Common Criteria

Záruka Ročná záruka opravy u zákazníka, voliteľne exkluzívne štvorročné plné servisné zabezpečenie spoločnosti Xerox®

1Mesačná kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné dosahovanie; 2Je vyžadovaná analógová telefónna linka.

Správa zariadenia 
Internetové služby CentreWare®, web CentreWare, Smart 
eSolutions®. rozhranie WebJet Admin, Tivoli, Apple® Bonjour, 
upozornenie e-mailom na nízku hladinu spotr. materiálu, 
proaktívna správa spotr. materiálu

Tlačové ovládače
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 
a vyššie, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora 
Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX 5, SUSE®, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulácia s médiami
Duplexný automatický dokumentový podávač: 60 až  
120 g/m2; MPT: 100 listov; 60 až 220 g/m2; Voliteľné formáty: 
76 x 127 mm až 216 x 356 mm; Dodatočné zásobníky na 
525 listov 2-5: 60 až 220 g/m2; Vysokokapacitný podávač na 
1 800 listov: 60 až 122 g/m2; Typy médií: ľahké, bežné, ľahký 
kartón, kartón, dierované, recyklované, predtlačené, priehľad-
né, hlavičkové, štítky, obálky. Úplný zoznam nájdete na  
www.xerox.com

Certifikácia
FCC časť 15, trieda A, FCC časť 68, označenie CE platné 
podľa smerníc 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES,  
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydanie

Spotrebný materiál
Originálny tuhý atrament Xerox®

6 kociek azúrovej: 16 900 strán*                                    108R01022
6 kociek purpurovej: 16 900 strán*                               108R01023
6 kociek žltej: 16 900 strán*                                            108R01024
6 kociek čiernej: 18 000 strán*                                       108R01025
Náhradná kazeta do externej zošívačky                       108R00823
Náhradná kazeta do zošívačky finišeru                         008R12964 
Náhradné svorky                                                                 008R12941

Položky bežnej údržby
Čistiaca jednotka (štandardná kapacita):  
10 000 strán                                                                       109R00784
Čistiaca jednotka (rozšírená kapacita):  
30 000 strán*                                                                      109R00783

Možnosti
Zásobník s kapacitou 525 listov                                     097S04383
Vysokokapacitný podávač na 1 800 listov                  097S04382
Stojan s úložnou zásuvkou 097S04388
Finišer na 650 listov                                                          097S04324
Rozhranie pre pripojenie cudzích zariadení                 097S04408
Sada pre upgrade faxu                                                        097S04389
Adaptér bezdrôtovej siete

– Konvertor napájania pre Európu                             097S03741

*  Priemerný počet normovaných strán. Deklarovaný objem podľa normy  
ISO/IEC 24711.  
Celkový objem sa bude líšiť v závislosti od obrazu, plochy pokrytia a režimu tlače.

Viac informácií nájdete na stránkach www.xerox.sk.
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