Barevná tiskárna
Xerox® C60/C70

Barevná tiskárna Xerox C60/C70
®

Úžasná flexibilita a výkon pro zvýšení produktivity

Autorizovaný partner

Produktivita, škálovatelnost a profesionální
kvalita obrazu – vše v jednom
Barevná tiskárna Xerox C60/C70 má všestranné využití a nabízí obraz
v profesionální kvalitě. Navíc je dostatečně flexibilní, aby ji bylo možné rozšiřovat
s růstem firmy. Jedná se o všestranné řešení, které dokáže zvýšit produktivitu
v každém prostředí.
®

Stručná fakta o barevné
tiskárně Xerox® Colour
C60/C70
• Rychlost: až 60/70 str./min. barevně
a 65/75 str./min. černobíle
• Jednoprůchodový skener: až
200 obrazů za minutu (ipm)
• Rozlišení: 2400 x 2400 dpi
• Toner: toner Xerox® Emulsion
Aggregation (EA) s velmi nízkým
bodem roztavení
• Gramáže médií (maximální):
až 300 g/m² a až 220 g/m² pro
automatický oboustranný tisk
• Formáty papíru: až
SRA3+/330 x 488 mm

Flexibilní a dostupné řešení od
samého začátku

• Široká podpora médií – natíraný
i nenatíraný papír až do gramáže 300 g/m².

Vaše týmy požadují flexibilitu a produktivní
pracovní postupy multifunkčního zařízení.
Vaše grafické, kreativní a produkční týmy
požadují vyšší úroveň kvality a více možností
pro dokončování úloh. Barevná tiskárna Xerox®
C60/C70 nabízí to nejlepší ze všech oblastí.

• Vestavěné funkce profesionální úrovně pro
dokončování úloh nabízí sešívání, děrování,
skládání a čelní ořez pro prezentace, brožury
a zprávy.

S barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70 máte
k dispozici funkce tisku, kopírování, faxování
(volitelné) a snímání, včetně funkcí snímání
a tisku s využitím zařízení USB nebo snímání
do e-mailu. Můžete dokonce tisknout prakticky
z jakéhokoli chytrého telefonu nebo tabletu.
Tímto způsobem zvýší barevná tiskárna Xerox®
C60/C70 efektivitu každého týmu.

Možnosti k získání nových zakázek
a realizaci náročných tiskových úloh
vlastními prostředky
• Tiskněte až 60/70 barevných stran za
minutu a až 65/75 černobílých stran
za minutu. Díky snadnému nastavení
a automatizovaným pracovním postupům
s přehledem zvládnete i velmi náročné
úlohy.
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• Nabídka různých tiskových serverů, které
zlepšují správu barev a zjednodušují
náročné procesy.
• Funkce tisku proměnných dat nabízejí
efektivní řešení produkce adresných tiskovin.

Výsledky, které překonávají
očekávání
Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 byla
navržena tak, aby nabídla to nejlepší z oblasti
digitálního tisku. Ať už vytváříte brožuru pro
zákazníka, podmanivý grafický návrh nebo
prezentaci, působivý plakát, nebo dokonce
nálepky na sklo nebo působivé nápisy,
výsledky budou vždy úžasné.

Pracujte jednodušeji, chytřeji a efektivněji
Zjednodušení práce vede k vyšší produktivitě. Barevná tiskárna Xerox C60/C70
zjednodušuje postupy digitalizace, úprav a ukládání dokumentů a nabízí všechny
potřebné nástroje pro kvalitní a efektivní zpracování úloh.
®

Zvýšení produktivity
• Skutečný multitasking: Snímejte, tiskněte,
kopírujte, faxujte (volitelné) a odesílejte
soubory – to vše současně. Díky možnosti
náhledu skenovaných dat a faxů na
obrazovce vám neujde žádná chyba.
• Úspora času a peněz: Barevná tiskárna
Xerox® C60/C70 nabízí vysoce kvalitní
snímání a umožňuje odesílat soubory,
kamkoli budete potřebovat. Můžete
e-mailem zasílat seznamy, ukládat data
místně, odesílat je do počítače, na server,
jednotku USB nebo faxem. Pomocí
jednoduchého kroku lze vytvářet soubory
PDF s možností vyhledávání.

S výkonnými řešeními Xerox®
Workflow Solutions získáte více
možností a zefektivníte své
pracovní postupy.
• Technologie Xerox® ConnectKey® for
SharePoint® nebo Xerox® ConnectKey®
for DocuShare®:
Můžete snímat soubory do složek služeb
Microsoft® SharePoint nebo Xerox®
DocuShare® a do jiných složek systému
Windows®. Díky automatickému převodu
dokumentů do inteligentní a strukturované
podoby, přehlednému systému názvů
souborů a nástrojům pro směrování získají
uživatelé více než jen základní datové
úložiště a funkci vytváření souborů PDF.

Tiskárna Xerox® C60/C70 s vysokokapacitním
podavačem.

• Personalizujte tiskoviny s aplikací Free
Flow VI Design Express: Se softwarem pro
tisk proměnných dat můžete snadno a s
minimálními náklady personalizovat tištěné
dokumenty a tím zvýšit vaši přidanou
hodnotu. Můžete také do vašich tiskovin
integrovat unikátní ochranné prvky.
• Xerox® Scan to PC Desktop®: Propojte
světy dokumentů systému Microsoft®
Office®, souborů PDF a papírových
dokumentů. Volitelná aolikace Scan
to PC Desktop umožňuje přizpůsobit
nabídky možností snímání v zařízení
Xerox® Colour C60/C70 snadno z vašeho
počítače. Více informací najdete na adrese
www.xerox.com/scantopcdesktop.
• Xerox® Mobile Print Solution: Společnost
Xerox nabízí řešení zabezpečeného
a přesného tisku z libovolného mobilního
zařízení Apple® se systémem iOS®
a zařízení Android™ a BlackBerry®.
Více informací najdete na adrese
www.xerox.com/mobileprint.

Zabezpečení a ochrana dat
• Certifikace celého zařízení Common
Criteria (ISO 15408) v EAL3 v procesu
schvalování. Barevná tiskárna Xerox®
C60/C70 díky tomu odpovídá těm
nejpřísnějším bezpečnostním standardům.

• Zabezpečený tisk: Uchová dokumenty
v bezpečí tím, že je pozdrží v tiskové frontě,
dokud uživatel nezadá heslo.
• Heslem chráněné soubory PDF: Při
pokusu o otevření a zobrazení důvěrných
nasnímaných dat je vyžadováno heslo.
• Standardní 256bitové šifrování
a šifrování FIPS 140-2: Průmyslový
standard v oblasti zabezpečení dat – přepis
datového obrazu. Tato funkce automaticky
vymaže uživatelská data v zařízení.

Snadná kontrola nákladů a jejich
sledování
• Xerox® Standard Accounting: Tato
aplikace je interní součástí zařízení.
Poskytuje komplexní funkce účtování, které
umožňují sledovat, analyzovat a omezovat
využití zařízení. Umožňuje zjistit původ
nákladů, abyste nad nimi mohli získat lepší
kontrolu.
• Xerox Secure Access Unified ID
System®: Tento produkt lze integrovat do
stávajícího řešení správy průkazů a karet
zaměstnanců a umožňuje uživatelům
přístup k systémovým funkcím pomocí
karet přečtených prostřednictvím
kontaktních a bezkontaktních prvků
(volitelné). Více informací najdete na
adrese www.xerox.com/secureaccess.

Tiskárna Xerox® C60/C70 s vysokokapacitním podavačem nadstandardních
rozměrů s jedním zásobníkem a s finišerem s vazačem brožur BR.
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Vylepšete si svoji image a vystupte z davu
Obraz nejvyšší kvality je přesně to, co očekáváte. Výsledky, které vás opravdu potěší.
Inovace jsou standardní
součástí dodávky

Je to vaše image, dejte maximální
prostor své kreativitě

• Živé barvy a úžasné detaily:
Obraz je díky rozlišení 2400 x 2400 dpi
vysoce detailní a text je velmi ostrý, aby
vaše tiskoviny zanechaly maximální dojem.

• Zajištění shody barev, log a simulace
barevnosti offsetového tisku: Barevná
tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí licencovaný
systém PANTONE® pro zajištění shody
přímých barev se systémem PANTONE
MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™
a PANTONE PLUS. Také nabízí certifikaci
Fogra pro zajištění shody s barevností
offsetového tisku.

• Vynikající kvalita obrazu: Naše tonery
Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s nízkým
bodem roztavení jsou vyráběny chemickou
cestou. Díky tomu malé konzistentní
částice produkují vysokou tiskovou kvalitu
s hladkými přechody, přičemž povrchová
úprava je podobná výstupu offsetových
tiskáren.
• Minimální prostoje: Komponenty každé
tiskárny se nakonec vždy opotřebují, ale
s uživatelsky vyměnitelnými díly Xerox®
Smart Kit® můžete potřebné úkony provést
rychle sami, aniž byste museli objednávat
servisní zásah. Výměnné součásti lze snadno
vysunout a zasunout a tak bude vaše
tiskárna velmi rychle znovu zprovozněna.
Komponenty Smart Kit zahrnují obrazové
válce, fixační jednotky, sestavy nabíjecích
korotronů a také odpadní nádobky.

• Certifikace True Adobe® PostScript® 3™
a nejnovější modul Adobe PDF Print
Engine (APPE): S těmito funkcemi
a úžasnou rychlostí zpracování nebude
vaše kreativita nijak omezena.

Absolutní kontrola, když ji nejvíce
potřebujete
• Unikátní nástroje Simple Image Quality
Adjustment (SIQA)*: Tato sada nástrojů
využívá skener zařízení a umožňuje rychlé
poloautomatické úpravy registrace obrazu
pro oboustranný tisk a vyrovnání barevnosti
v tiskové ploše.

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70:
Písmo Xerox® MicroFont o velikosti
0,6 bodu v porovnání se špendlíkem.
Zkombinovali jsme špičkové rozlišení
(2400 x 2400 dpi) a jedinečné vlastnosti
toneru Xerox® EA s velmi nízkým bodem
roztavení. Výsledkem jsou ohromující
detaily, povrch podobný offsetovému
tisku a živé barvy. Také nám to umožňuje
zajistit výjimečný výkon při použití
nových tiskových médií, jako je například
Xerox® NeverTear, syntetické materiály
pro digitální tisk, polyesterové materiály
a další.

• Přizpůsobení nastavení: Možnosti pro
nastavení vlastního papíru umožňují
vytvářet, ukládat a načítat profily
jedinečných papírů, abyste je mohli
použít, kdykoli je třeba.
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*K
 dispozici s tiskovým serverem Xerox® EX C60/C70, který využívá
technologii Fiery, a tiskovým serverem Xerox® FreeFlow integrovaným
pro použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70.

Vaše potřeby splníme bez ohledu
na objem či rozsah vaší práce
Možnosti podávání

Možnosti pro dokončení dokumentů

1

4

5

6

7

1 Vysokokapacitní podavač:

Poskytuje kapacitu pro 2 000 listů
A4 (až 200 g/m²).
4 Odsazovací výstupní zásobník: pro uložení až 500 listů ve stohu.
5 Finišer BR: Poskytuje rozšířené možnosti dokončování úloh za skvělou cenu – odsazování,

děrování, sešívání (1, 2, 4 svorky) a také stohování 3 000 listů, k dispozici je i jednotka pro
skládání ve tvaru C a Z.

2

6 Finišer s vazačem brožur BR: Finišer BR poskytuje rozšířené možností dokončování a navíc

funkce pro vyváření brožur.

7 Sešívačka: Sešívá až 50 listů médií o gramáži 90 g/m² (součástí je pracovní plocha).

2 Vysokokapacitní podavač

nadstandardních rozměrů
s jedním zásobníkem: Poskytuje
kapacitu pro 2 000 listů formátu
SRA3/330 x 488 mm (až 300 g/m²).
Odkládací skříňka je součástí
dodávky.

8

9

10

3
8 Děrovací jednotka GBC® AdvancedPunch™*: Slouží k vázání dokumentů přímo ve firmě

v profesionální kvalitě a spojuje procesy tisku, děrování a kompletování do jediného
praktického kroku.

3 Vysokokapacitní podavač

nadstandardních rozměrů se
dvěma zásobníky: Poskytuje
kapacitu pro 4 000 listů formátu
SRA3/330 x 488 mm (až 300 g/m²).

9 Standardní finišer a finišer s vazačem brožur**: Tento finišer umožňuje vytvářet brožury

z natíraného papíru a materiály s jednoduchou skládankou pro hromadné rozesílání, nabízí
ale také stohování, sešívání a děrování. Také zahrnuje vstupní zásobník vkladače příloh. Ještě
více možností získáte, když k tomuto finišeru přidáte volitelný modul pro trojsklad, skládanku
ve tvaru Z a skládanku ve tvaru Z pro formát A3.

10 Ořezový modul Xerox® SquareFold®*: Rozšiřuje možnosti standardního finišeru s vazačem

brožur o úpravu tvaru hřbetu brožur a jejich čelní ořez.

*Vyžaduje modul rozhraní a standardní finišer; **vyžaduje modul rozhraní

Možnosti dokončování
Třídění
a kompletování

Sešívání

Děrování

Brožura

Skládanka
ve tvaru C

Skládanka
ve tvaru Z

Trojsklad

Skládanka ve tvaru Z
pro formát A3

Ořez

Čtyřsklad
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Tiskové servery vhodné pro každý pracovní postup
Naše nabídka tiskových serverů je široká, abyste si mohli vybrat přesně takový,
jaký vám vyhovuje.

Integrované servery Xerox®
Spolehněte se na jedinečné barvy a špičkové pracovní postupy.

Integrovaný server Xerox® pro barevnou
tiskárnu Xerox® C60/C70

Tiskový server Xerox® EX-i C60/C70
využívající technologii Fiery®

Jedná se o ideální server pro kancelářské
úlohy dneška, který nabízí bezkonkurenční
jednoduchost a efektivitu známé dotykové
obrazovky. Více informací najdete na adrese
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.

Špičkové nástroje pro správu barev a pracovních
postupů, které vám přinášejí absolutní
kontrolu. Více informací najdete na adrese
www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.

Tiskový server Xerox® FreeFlow integrovaný
pro použití s barevnou tiskárnou Xerox®
C60/C70*
Všechny výhody produktivních pracovních
postupů – dodané v kompaktním balíčku za
výhodnou cenu. Více informací najdete na adrese
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Externí server Xerox®
Výkonný server je úžasně rychlý a nabízí nástroje pro správu barev a možnosti pro pracovní postupy.
Přinese vám jedinečnou kontrolu a konzistentní výsledky.

Před

Potom

A

A

Zpracování průhlednosti
Před

Potom

Tiskový modul Adobe PDF Print Engine (APPE)
představuje zlatý standard v oblasti zpracování
souborů PDF, který umožňuje vytvářet soubory
PDF s minimem zásahů. Žádné problémy
s průhledností. Žádné potíže se zajištěním
shody barev. Místo toho budete mít kratší dobu
dodání, přesnější výsledky a více zákazníků, kteří
se k vám budou vracet.

Tiskový server Xerox® EX C60/C70
využívající technologii Fiery®
Technologie Fiery zvyšuje zisk tím, že produkuje
vysoce působivé dokumenty s živou grafikou
a barvami, které překonávají očekávání
zákazníků. Více informací najdete na adrese
www.xerox.com/C70EXPrintServer.
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PANTONE 158

Popisky přímých barev

* K dispozici po uvedení na trh. Informace o dostupnosti najdete
na adrese www.xerox.com, případně kontaktujte zástupce
společnosti Xerox.

Vytvářejte zcela nové aplikace –
dokončené a okamžitě použitelné
Svět digitálního tisku nyní nabízí mnoho nových aplikací a nových způsobů
využití barev, médií a dokončování. Barevná tiskárna Xerox C60/C70 nabízí
vynikající kvalitu obrazu, širokou podporu médií, flexibilní možnosti dokončování,
modularitu a řadu voliterných tiskových serverů. Jedná se o ideální volbu, pokud
chcete zvýšit růst vaší firmy, vyřídit více zakázek a mít více spokojených zákazníků,
kteří se k vám budou vracet.
®

Upozorněte na sebe
S barevnou tiskárnou Xerox C60/C70 se nemusíte
omezovat. Tiskněte nápisy, průkazy, nálepky na
sklo, štítky a polyesterovou syntetiku. Zaujměte
vaše zákazníky pomocí kreativních aplikací
a materiálů do prodejen ve vysoké obrazové
kvalitě a v živých, plných barvách.
Náš speciální toner EA s nízkým bodem roztavení
je určený pro tisk na polyesterové materiály.
K tomu využívá metodologii chemického vázání,
která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu obrazu na
speciální podklady, jako například na polyester.
Náš toner EA, včetně produktu Premium
NeverTear, je odolný vůči vodě, oleji, mastnotám
a navíc je odolný vůči roztržení.

Nápisy na sklo Xerox® NeverTear

Pracovní postupy pro produkční tisk za dostupnou cenu
Vysoce kvalitní obrazový výstup, jednoduché použití, produktivita, široká podpora médií, možnosti podávání a dokončování plus špičková řešení
pracovních postupů – to vše můžete získat. S barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70 Printer získáte více možností digitálního barevného tisku
a současně si snížíte náklady.

kb’s

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

Dalton
CLOT H I E R S
San Francisco

BESPOKE TAILOR

• Brožury – snadné vytváření barevných
brožur profesionální kvality za použití vysoce
produktivních inline modulů pro skládání
a čelní ořez brožur.
• Prezentace a bulletiny – rychlé a snadné
vytváření prezentací a bulletinů díky
integrovanému sešívání a děrování.

• Příručky a zprávy – vkládané záložky
zlepšují uspořádání výročních a finančních
zpráv, zatímco sešívání a děrování pomocí
jednotky GBC AdvancedPunch bezpečně
drží všechny stránky na svém místě.
• Plakáty – rozšířená řada médií vám
umožňuje vytvářet na odolných natíraných
médiích působivé plakáty, a to až do
formátu SRA3+.

• Speciální papír a speciální fotografické
úlohy – díky dokonalým barvám a vysoké
kvalitě fotografií se špičkovým vzhledem
nebudete mít nouzi o zákazníky, kteří budou
požadovat zpracování všech současných
typů fotografických zakázek.
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Rozlišení

• Tisk / kopírování: 2400 x 2400 dpi; snímání: 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
• Rastry: 600, 300, 200 a 150 Clustered Dot (bodový
rastr), 200 Rotated Line Screen (linkový rastr)1

Technologie

•
•
•
•
•
•
•
•

Tisk, Fax (volitelně), kopírování, snímání, náhled, e-maily
Funkce doplnění toneru a papíru za provozu
Technologie rozšířené registrace pro lepší kontrolu
Nástroje Simple Image Quality Adjustment (SIQA)2
Registrace zepředu dozadu +/- 1,2 mm
Nastavení vlastního papíru / profily zarovnání
Toner Xerox® EA s nízkým bodem roztavení
Uživatelsky vyměnitelné díly Xerox® Smart Kit® –
tonery, válce, fixační jednotka, nabíjecí korotron,
odpadní nádobka, svorky

Podpora systémů pro zpracování
grafiky

• Certifikace Fogra, PANTONE Matching System®,
PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print
Engine1

Integrovaný skener

• Oboustranný automatický podavač předloh s jedním
průchodem:
• Barevný skener
• Snímání s podporou různých výstupních možností
• Kapacita 250 listů
• Až 200 obrazů za minutu (ipm) (barevně a černobíle)
• Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m² do
200 g/m²

Produktivita / Rychlosti tisku

• Pracovní cyklus3: 300 000
Xerox® C60/C70 – rychlosti barevného tisku
• A4
– 60/70 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatíraný papír
– 43/50 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatíraný papír,
(106-150 g/m²) – natíraný papír
– 30/35 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír,
(151-300 g/m²) – natíraný papír
• A3
– 30/35 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatíraný papír
– 21/25 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatíraný papír,
(106-150 g/m²) – natíraný papír
– 14/17 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír,
(151-300 g/m²) – natíraný papír
• SRA3
– 27/30 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatíraný papír
– 19/19 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatíraný papír,
(106-150 g/m²) – natíraný papír
– 12/12 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír,
(151-300 g/m²) – natíraný papír
Xerox® C60/C70 – rychlosti černobílého tisku
• A4
– 65/75 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatíraný papír
– 43/50 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír,
lícem nahoru (106-176 g/m²) – natíraný papír
– 30/35 str. /min. (177-300 g/m²) – natíraný papír
• A3
– 33/37 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatíraný papír,
lícem nahoru
– 21/25 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír,
(106-176 g/m²) – natíraný papír
– 14/17 str. /min. (177-300 g/m²) – natíraný papír
• SRA3
– 29/33 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatíraný papír
– 19/19 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír,
lícem nahoru (106-176 g/m²) – natíraný papír
– 12/12 str. /min. (177-300 g/m²) – natíraný papír

V závislosti na vybraném tiskovém serveru/řadiči
K dispozici s tiskovým serverem Xerox® EX (který využívá technologii
Fiery®) pro barevnou tiskárnu Xerox® C60/C70 a integrovaným
tiskovým serverem Xerox® FreeFlow®.
3
Pracovní cyklus: maximální kapacita objemu tisku předpokládaná
v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.
4
Je požadován modul rozhraní
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Papír

Flexibilita / Gramáže
• Interní zásobníky papíru, 64-220 g/m² – nenatíraný
a natíraný papír
– Zásobník 1: 500 listů SRA3
– Zásobník 2: 500 listů A3
– Zásobník 3: 870 listů A4
– Zásobník 4: 1 140 listů A4
• Ruční podavač – 250 listů až 300 g/m² (nenatíraný
a natíraný papír), až 330 x 482 mm
• Volitelný vysokokapacitní podavač a vysokokapacitní
podavač nadstandardních rozměrů (s jedním nebo
dvěma zásobníky) na 2 000 listů
Kapacita a manipulace (A4)
• 3 260 listů standardně pomocí čtyř interních zásobníků
a ručního podavače
• Maximální kapacita médií: 7 260 listů pomocí
standardních zásobníků a dvou vysokokapacitních
podavačů nadstandardních rozměrů (volitelně)
• Oboustranný tisk:
– 176 g/m², automatický oboustranný tisk pro všechny
papíry
– 220 g/m², automatický oboustranný tisk pro většinu
papírů
– 300 g/m², ruční oboustranný tisk pro všechny papíry
v ručním podavači a ve volitelném vysokokapacitním
podavači nadstandardních rozměrů

Možnosti podávání a dokončování

Vysokokapacitní podavač
• A4 (2 000 listů, až 220 g/m²)
Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů
s jedním nebo dvěma zásobníky
• 64-300 g/m², nenatíraný papír
• 106-300 g/m², natíraný papír
• Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů
s jedním zásobníkem: 182 x 250 mm (B5) až
330 x 488 mm (SRA3); vysokokapacitní podavač
nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky:
102 x 152 mm až 330 x 488 mm (SRA3)
• 176 g/m², automatický oboustranný tisk pro všechny
papíry
• 220 g/m², automatický oboustranný tisk pro většinu
papírů (formáty A4/letter, A3/tabloid)
• 300 g/m², jednostranný a ruční oboustranný tisk pro
všechny papíry
• Modul s jedním nebo dvěma zásobníky: 2 000 listů /
4 000 listů
• Podpora malých médií u vysokokapacitního podavače
nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky
• Podavač obálek a malých médií
Výstupní přihrádka pro odsazení
• Stohování 500 listů
Finišer BR
• Zásobník stohovače na 3 000 listů, horní přihrádka
na 500 listů
• Odsazení
• 2/3 otvory
• Sešívání 50 listů (vpředu, vzadu, duální, čtyři pozice)
• Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelný modul)
Finišer s vazačem brožur BR
• Zásobník stohovače na 1 500 listů, horní přihrádka
na 500 listů
• Odsazení
• 2/3 otvory
• Sešívání 50 listů (vpředu, vzadu, duální, čtyři pozice)
• Tvorba brožur s vazbou
• Sklad ve tvaru V
• Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelný modul)
• Vazač brožur (jednoduchá skládanka, sešívání na
stříšku) až 15 listů nenatíraného papíru, 7 listů
o gramáži 106-176 g/m² (natíraný papír), 5 listů
o gramáži 177-220 g/m² (natíraný papír)
Standardní finišer
• Zásobník stohovače na 3 000 listů, horní přihrádka
na 500 listů
• Děrování a sešívání na různých místech – 4 pozice /
4 svorky
• Sešívání, natíraný a nenatíraný papír, až 100 listů

Podrobnější technické údaje naleznete na adrese www.skori.cz
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• Vkladač příloh na 200 listů, předtištěné listy a listy
s plným přesahem
• Integrované vyrovnávání natíraného papíru a médií
s velkou gramáží za použití modulu rozhraní, který je
nutno připojit k tiskárně
Finišer s vazačem brožur – všechny funkce
standardního finišeru plus:
• Brožury – natíraný/nenatíraný papír, skládání bez
sešívání nebo sešívání na stříšku, až 25 listů (100
vyřazených stránek médií 75 g/m²)
• Volitelný skládací modul pro trojsklad a skládanku ve
tvaru Z (formáty A4/letter a A3/tabloid)
GBC AdvancedPunch™4
• Konfigurace děrování je k dispozici pro formát A4.
• Jsou k dispozici různé sady výměnných děrovacích
matric.
Ořezový modul Xerox® SquareFold®4
• Vazba brožur s úpravou tvaru hřbetu až 25 listů
• Čelní ořez v rozsahu 2-20 mm v krocích po 0,1 mm
• Gramáže papíru 64-300 g/m², natíraný a nenatíraný
papír
Sešívačka
• Sešívá až 50 listů médií o gramáži 90 g/m²

Integrovaný tiskový server Xerox®
(DMP)

Technické údaje hardwaru (stejné nebo lepší)
• 80 GB pevný disk, 2 GB paměti RAM
• Dotyková obrazovka 10,4 palce, dotykový plochý displej
• Ethernetové rozhraní (10 Mb/s, 100 Mb/s, volitelně
1 000 Mb/s)
Podporovaná prostředí klientů
• Windows® XP SP1 a vyšší (32- a 64bitový), Server
2003/2008 (32- a 64bitový), Vista (32- a 64bitový),
Windows 7 (32- a 64bitový), Mac OS® 10.4 a vyšší,
Citrix, vlastní ovladač pro systémy Unix: AIX® 5 v5.3,
HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core®
1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
• Citrix, certifikát WHQL1
Jazyky PDL a formáty dat
• PDF, XPS®, emulace PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání),
TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (volitelně)
Snímání
• Snímání do e-mailu, snímání do složky/počítače/
poštovní schránky (soukromé a veřejné), mezi dostupné
možnosti patří snímání na jednotku USB, server FTP,
server SMB, do počítače, do souboru PDF s možností
hledání, PDF/A, XPS, náhled miniatury
Zabezpečení
• Standardní zabezpečený tisk, ověřování LDAP/Kerberos/
SMB/CAC, soubory PDF chráněné heslem, šifrování
FIPS 140-2, šifrované e-maily S/MIME, IPsec, 802.1X,
SNMP v3.0, odesílání e-mailů přes protokol SSL, přepis
datového obrazu (okamžitý, plánovaný, na požádání),
šifrování dat pevného disku, funkce Audit Log, volitelná
sada CAC, systém Xerox Secure Access Unified ID
System®, podpora protokolu IPv6, 256bitové šifrování,
certifikace Common Criteria (čeká na vyřízení)
Ostatní volitelné funkce
• Sada pro CAC, možnosti účtování, podpora technologie
Xerox Extensible Interface Platform®, rozhraní externího
zařízení
• Tisk z mobilních zařízení / chytrých telefonů

Další možné tiskové servery

Tiskový server Xerox® EX-i C60/C70 využívající
technologii Fiery®
Tiskový server Xerox® FreeFlow integrovaný pro
použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70*
Tiskový server Xerox® EX C60/C70 využívající
technologii Fiery®

Požadavky na napájení

• Tiskárna. 110-127 V stř. nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz
• Volitelné podávání/dokončování:
– Každý modul vyžaduje napájení 100-240 V stř. nebo
220-240 V stř., 50/60 Hz

Rozměry tiskárny
• Výška: 1 391,5 mm
• Šířka: 1 574 mm
• Hloubka: 787 mm

