
Imprimanta color  
Xerox® ColorQube® 8570 

Alegerea potrivită pentru orice mediu
•  Viteză optimă de imprimare. Imprimaţi lucrările rapid – cu o viteză 

de 40 de pagini color / alb-negru pe minut. 

•  Pregătit de lucru în orice moment.  Cu un timp de imprimare 
a primei pagini de doar 5 secunde, lucrările vă vor aştepta la 
imprimantă. 

•  Bonus dublu. Imprimare faţă-verso la fel de rapidă ca imprimarea 
normală – plus un consum mai mic de hârtie. 

•  Uşor de optimizat. Cu ColorQube 8570 este uşor să adaugi memorie 
pentru a beneficia de mai multe funcţii performante şi să extinzi 
capacitatea de alimentare la 2.200 coli.

•  Corecţia intuitivă a culorilor. Funcţia Color By Words vă permite să 
selectaţi opţiunile de ajustare color dintr-o listă afişată.

•  Design compact. Imprimanta ColorQube 8570 poate fi instalată 
oriunde în spaţiul dumneavoastră de lucru, fie pe birou, fie într-o 
locaţie centrală.

•  Flexibilitate totală. Imprimanta este compatibilă cu medii de 
operare Windows, Mac şi Linux.

•  Gata cu costurile de transport şi spaţiul de depozitare irosit. 
Spre deosebire de toner, ambalajul cartuşelor de cerneală solidă este 
mai ieftin de transportat şi suficient de mic pentru a încăpea într-un 
sertar de birou.

Un mediu de lucru ecologic 
•  Mai puţine deşeuri, impact minim asupra mediului. Ambalajul 

imprimantei şi al batoanelor de cerneală solidă presupune cu 90% 
mai puţine deşeuri, un consum de energie semnificativ redus pe toată 
durata vieţii produsului şi o cantitate de dioxid de carbon generată  
infinit mai mică, în comparaţie cu imprimantele laser. 

•  Setările EarthSmart. Driverul de imprimare permite selectarea 
setărilor de imprimare special concepute în vederea protejării 
mediului înconjurător.

•  Optimizarea consumului de energie. Tehnologia Intelligent Ready 
identifică modelul de utilizare şi activează modul economic atunci 
când probabilitatea ca imprimanta să fie folosită este foarte mică.

•  Software GreenPrint integrat. Folosiţi GreenPrint pentru a imprima 
doar paginile dorite, reducând astfel consumul de hârtie şi cerneală.

•  ENERGY STAR®. ColorQube 8570 întruneşte criteriile ENERGY STAR 

pentru dezvoltare durabilă.  

Imprimanta color ColorQube 8570 este o soluţie 
de imprimare performantă, fiabilă şi ecologică, 
uşor de utilizat şi deosebit de productivă, ce vă 
oferă o calitate a imaginii de invidiat.

Performanţă optimă la costuri minime
•   Detalii şi halftone-uri incredibile. Rezoluţia de imprimare 2400 

FinePoint™ asigură calitatea excepţională a imprimării. 

•   Culori impecabile. Cerneala solidă produce culori mereu strălucitoare 
şi consistente chiar şi pe hârtie reciclată.

•   Materiale de imprimare diverse. Imprimaţi orice, începând de la 
hârtie normală la etichete, plicuri, cărţi de vizită sau hârtie lucioasă.

•   Culori pe măsura aşteptărilor. Simulările PANTONE® şi tehnologia 
Xerox de corecţie a culorilor au întotdeauna efectul scontat. 

•   Rezultate optime, de fiecare dată. Adobe® PostScript® 3™ şi PCL 5c 
asigură procesarea corectă şi acurateţea lucrărilor dumneavoastră. 

•   Imprimare color ultra rapidă. ColorQube 8570 imprimă alb-negru şi 
color la aceeaşi viteză.  

•   Sesiuni lungi de imprimare.  Volumul de imprimare lunar de 85.000 
imagini garantează fiabilitatea pe termen lung a unei imprimante 
color.  
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Managementul echipamentului 
Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet 
Admin Interface, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®, PrintingScout®

Drivere de imprimare

Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® v 10.5 
sau mai nou, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 
5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 
4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, 
Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express DriverTM, drivere 
Walk-Up®

Securizare
SSLv3, IPsec, 802.1x, , HTTPS, IPPS, autentificare SMTP,  
filtrare adrese IP, suprascriere date, jurnal audit, Xerox Secure 
Access Unified ID System®; opţional wireless: 802.11 b, g, n

Hârtie
Tava 1: 60 – 220 gsm; Tăvile 2 – 5: 60 – 220 gsm; Tipuri de media: 
hârtie, transparente, plicuri, etichete, hârtie lucioasă, dimensiuni 
personalizate, hârtie perforată, carduri

Mediu de funcţionare
Temperatură: funcţionare: 10° - 32° C; Umiditate relativă: 
Funcţionare: 10% - 80%; Nivel de zgomot: imprimare: mai puţin 
de 59 dBA, în aşteptare: mai puţin de 31 dBA 

Alimentare 
Sursă: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; Consum: Mediu:  
252 W; În aşteptare: 104 W; Mod economic: 45 W

Dimensiuni (LxAxÎ)
8570N, DN: 368 x 406 x 521 mm; Greutate: 27.4 kg;  
8570DT: 495 x 406 x 521 mm; Greutate: 32.6 kg; dispozitiv de 
alimentare 525 coli: 127 x 394 x 508 mm; Greutate: 5.2 g; stand 
cu sertar: 356 x 502 x 686 mm; Greutate: 28.8 kg

Dimensiuni (LxAxÎ)
8570N, DN: 540 x 559 x 673 mm; Greutate: 34 kg;  
8570DT: 940 x 606 x 730 mm; Greutate: 58 kg; dispozitiv de 
alimentare 525 coli: 267 x 508 x 616 mm; Greutate: 5.2 g; stand 
cu sertar: 508 x 650 x 854 mm; Greutate: 34.9 kg

Conţinutul ambalajului
•  ColorQube 8570
•  Solid Ink Rainbow Pack plus un baton de cerneală solidă din 

fiecare culoare (capacitate totală = 3,000 pagini / culoare1)
•  Disc cu software şi documentaţie (Ghid de instalare rapidă, 

Ghid rapid de utilizare, Manual, Ghid pentru administratorii de 
sistem)

•  Cablu de alimentare

Certificări
Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, a 2-a ediţie, FCC Partea 
15 Clasa A, Directiva voltajului redus2006/95/EC, EN 60950-1, 
a 2-a ediţie, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55024, Directiva 
ROHS 2002/95/EC, Compatibil 508, Compatibil ENERGY STAR®, 
GOST EN55022 Clasa A, Compatibil TAA (configuraţia Y) 

Consumabile

Cerneală solidă originală Xerox
2 Batoane Cyan: 4,400 pagini1 108R00936
2 Batoane Magenta: 4,400 pagini1 108R00937
2 Batoane Yellow: 4,400 pagini1 108R00938
2 Batoane Black: 4,300 pagini1 108R00939
4 Batoane Black: 8,600 pagini1 108R00940

Piese mentenanţă
Kit mentenanţă: <10,000 pagini2 109R00784
Kit mentenanţă: <30,000 pagini2 109R00783
Tavă pentru cerneală reziduală 109R00754

Opţiuni
Upgrade N - DN 097S04144 
Kit productivitate cu hard disk 097S04141 
512 MB memorie 097S03635 
Tavă 525 coli 097S04142 
Stand cu sertar 097S03636 
Adaptor wireless  
–Euro power converter 097S03741

1  Pagini standard. Valoare declarată conform ISO/IEC 24711. Durata de viaţă poate 
varia în funcţie de imagine, suprafaţa imprimată şi modul de imprimare.

2  Număr aproximativ de pagini. Valoare declarată pe baza unor pagini format  A4 75 
gsm. Durata de viaţă poate varia în funcţie de tipul de media, dimensiuni, grosime, 
orientare şi modul de utilizare.

8570 DN and  
DT Only

*Doar configuraţiile DN şi DT

 
Viteză

ColorQube 8570N ColorQube 8570DN ColorQube 8570DT

Până la 40 ppm color / 40 ppm alb-negru

Volum lunar maxim 85,000 imagini / lună

Hârtie 
Alimentare Standard

Tava 3: 525 coli

Tava 4: 525 coli

Tava 5: 525 coli

Tava 1 (MPT): 100 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Tray 2: 525 coli; Dimensiuni: 99 x 211 mm - 216 x 356 mm

Opţional Standard

Opţional

Opţional

Ieşire hârtie                        350 coli

Imprimare faţă-verso automată Opţional Standard

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 5 secunde color

Rezoluţie (max) Până la 2400 FinePoint™

Memorie (std / max) 512 MB / 2 GB

Procesor 1 GHz

Conectivitate 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 5c, PDF

Funcţii Standard colaţionare RAM. SMart Duplex*, Earth Smart, drivere bi-direcţionale, broşuri*, filigrane, N-up printing, stare cerneală, imprimare doar cu cerneală neagră

Opţional Kit productivitate (adaugă: hard disk, imprimare personală/salvată/securizată/de probă , stocare adiţională fonturi/formulare, suprascriere date)

Garanţie 1 an


