
Imprimanta color Xerox® 
ColorQube® 8870

Economii reale
•  Imprimare color şi alb-negru, la acelaşi preţ. Cu ColorQube 8870 

puteţi imprima acum toate documentele în culori care captează 
atenţia.

•  Avantajul volumului de imprimare. Dacă imprimaţi lunar cel puţin 
patru pachete de hârtie, costul de deţinere al imprimantei ColorQube 
8870 va fi practic imbatabil.

•  Costuri de transport reduse, spaţiu de depozitare economisit. Spre 
deosebire de toner, ambalajul cartuşelor de cerneală solidă presupune 
costuri mai mici de transport şi este suficient de mic pentru a încăpea 
într-un sertar de birou.

•  Cheltuieli mai mici pentru hârtie şi cerneală. Cu imprimarea faţă-
verso standard şi funcţia N pe pagină imprimaţi mai multe pagini pe o 
singură coală de hârtie.

Performanţă optimizată la imprimarea color
•   Viteză mare de imprimare. Imprimaţi lucrările rapid – cu o viteză de 

40 de pagini color / alb-negru pe minut. 

•   Întotdeauna culori extraordinare. Cerneala solidă conferă 
documentelor culori intense şi vibrante, indiferent de suportul de 
imprimare, chiar şi în cazul hârtiei reciclate.

•   Culori pe măsura aşteptărilor. Simulările de culoare solidă aprobate 
PANTONE® şi tehnologia Xerox de corecţie a culorilor garantează 
rezultate peste aşteptări. 

•   Sesiuni îndelungate de imprimare. Volumul lunar mare de până la 
120.000 de imagini înseamnă fiabilitate de care puteţi beneficia mulţi 
ani de acum înainte. 

•   Pregătit de lucru în orice moment. Cu un timp de imprimare a primei 
pagini de doar 5 secunde, lucrarea va fi gata înainte să ajungeţi la 
imprimantă.

•   Extindere uşoară. Cu ColorQube 8870 este uşor să adaugi memorie 
pentru a beneficia de multe alte funcţii care economisesc timp preţios 
şi să extinzi capacitatea de alimentare a hârtiei la 2.200 de coli.

•   Corecţia intuitivă a culorilor. Funcţia Color By Words vă permite să 
selectaţi modificările de culoare dorite dintr-o listă afişată.

•  Compatibil cu orice mediu. Beneficiaţi de compatibilitate totală cu 
mediile de operare Windows, Mac şi Linux. 

Imprimanta color ColorQube 8870 este o 
sursă de economii substanţiale la imprimarea 
color prin costul total de deţinere incredibil 
de mic. Beneficiaţi de o soluţie de imprimare 
performantă, simplă şi ecologică, ce oferă 
constant o calitate excepţională a culorilor.

Un mediu de lucru mai ecologic
•  Deşeuri mai puţine, impact redus asupra mediului. Ambalajul 

imprimatei şi al batoanelor de cerneală solidă reduce cu până la 90% 
cantitatea de deşeuri produsă, micşorează cu până la 30% consumul 
de energie pe toată durata de viaţă a produsului şi generează o 
amprentă de carbon cu 30% mai mică faţă de alte imprimante laser 
similare.

•  Setările EarthSmart din driverul de imprimare. Driverul de 
imprimare permite selectarea setărilor de imprimare cu cel mai redus 
impact asupra mediului.

•  Optimizarea consumului de energie. Tehnologia Intelligent Ready 
identifică tiparele de utilizare ale grupurilor de lucru şi activează 
modul economic atunci când este cel mai puţin probabil să folosiţi 
imprimanta.

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

•  Calificat ENERGY STAR®. Echipamentul ColorQube 8870 îndeplineşte 
cerinţele stricte ENERGY STAR pentru consumul de energie. 



ColorQube® 8870
Imprimantă color
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Viteză

 ColorQube 8870DN

Până la 40 ppm color / 40 ppm alb-negru

Volum lunar 120.000 imagini/lună

Hârtie 
Alimentare cu hârtie Standard

Opţional

Tava 1 (multifuncţională): 100 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Tava 2: 525 coli; dimensiuni selectabile: 99 x 211 mm – 216 x 356 mm

Tava 3: 525 coli; dimensiuni selectabile: 99 x 211 mm – 216 x 356 mm

Tava 4: 525 coli; dimensiuni selectabile: 99 x 211 mm – 216 x 356 mm

Tava 5: 525 coli; dimensiuni selectabile: 99 x 211 mm – 216 x 356 mm

Ieşire hârtie                        350 coli

Imprimare faţă-verso automată Standard

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 5 secunde color

Rezoluţie (maximă) 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 True Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 5c, PDF*

Funcţii de imprimare Standard Colour By Words, colaţionare RAM, SMart Duplex, setări Earth Smart în driver, drivere bidirecţionale, imprimare broşuri, filigrane, imprimare N pe 
pagină, indicator grafic pentru cerneală, imprimare automată cu negru

Opţional Kit de productivitate (adaugă: unitate hard disc, funcţiile Imprimare personală/personală salvată/securizată/de probă/salvată, funcţia Print With, 
stocare extinsă fonturi/formulare, suprascriere unitate hard disc, colaţionare unitate hard disc)

Garanţie Garanţie un an la sediul clientului, Xerox Total Satisfaction Guarantee

* Necesită unitate hard disc

Administrarea dispozitivului 
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® versiunea 
10.5 şi versiuni ulterioare, 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 Driver®, drivere de imprimare Walk-Up®

Securizare
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, autentificare SMTP, 
filtrare adrese IP, securitate la suprascriere unitate hard 
disc, suprascriere date, jurnal de audit, wireless opţional: 
802.11 b, g

Suporturi de imprimare
Tava 1: 60-220 g/m2; tăvile 2-5: 60-220 g/m2; tipuri de 
suporturi: hârtie obişnuită, transparente, plicuri, etichete, 
hârtie lucioasă, hârtie cu format personalizat, hârtie 
perforată, carton, hârtie pentru coperţi

Mediu de funcţionare
Temperatură: în timpul funcţionării: 10° până la 32° C; 
umiditate relativă: în timpul funcţionării: 10% până la 80%; 
niveluri de putere acustică: în timpul imprimării: sub 59 dBA, 
în aşteptare: sub 31 dBA 

Specificaţii electrice 
Putere: 100-240 V, 50-60 Hz; consum de putere: în medie: 
252 W; în aşteptare: 107 W; în modul veghe: 47 W

Dimensiuni (LxAxÎ)
406 x 521 x 368 mm; greutate: 27,4 kg. Dispozitiv de 
alimentare de 525 coli: 394 x 508 x 127 mm; greutate: 
5,2 kg. Cărucior pentru sistem, cu sertar de depozitare: 
502 x 686 x 356 mm; greutate: 28,8 kg

Dimensiuni cu ambalaj (LxAxÎ)
559 x 673 x 540 mm; greutate: 34 kg. Dispozitiv de 
alimentare de 525 coli: 508 x 616 x 267 mm; greutate: 
5,2 kg. Cărucior pentru sistem, cu sertar de depozitare: 
650 x 854 x 508 mm; greutate: 34,9 kg

Ce conţine pachetul livrat
•  Imprimantă color ColorQube 8870
•  Solid Ink Rainbow Pack plus câte un baton de cerneală 

solidă din fiecare culoare, preinstalat (capacitate totală = 
3.000 pagini / culoare1)

•  CD cu software şi documentaţie (conţine ghid de instalare 
rapidă, ghid de utilizare rapidă, manual de utilizare, ghidul 
administratorului de sistem)

•  Cablu de alimentare

Certificări
Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a, 
FCC Partea a 15-a Clasa A, în conformitate cu Directiva 
privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, ediţia 
a 2-a, Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55024, Directiva 
ROHS 2002/95/CE, în conformitate cu secţiunea 508 a 
Rehabilitation Act, calificat ENERGY STAR®, GOST EN55022 
Clasa A

Consumabile
Cerneală solidă Xerox originală
6 batoane cyan: 17.300 pagini1 108R00958 
6 batoane magenta: 17.300 pagini1 108R00959 
6 batoane galben: 17.300 pagini1 108R00960 
6 batoane negru: 16.700 pagini1 108R00961

Articole de întreţinere curentă
Kit de întreţinere: <10.000 pagini2 109R00784 
Kit de întreţinere: <30.000 pagini2 109R00783 
Tavă pentru cerneală reziduală 109R00754

Opţiuni
Kit de productivitate cu unitate hard disc 097S04141 
Memorie de 512 MB 097S03635 
Tavă de hârtie pentru 525 de coli 097S04142 
Cărucior pentru sistem, cu sertar de depozitare 097S03636 
Adaptor de reţea wireless 
– Transformator de putere America de Nord 097S03740 
– Transformator de putere Europa 097S03741 
– Transformator de putere Marea Britanie 097S03742

1  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu 
ISO/IEC 24711. Randamentul poate varia în funcţie de imagine, acoperirea cu 
cerneală şi modul de imprimare.

2  Număr aproximativ de pagini. Randament declarat bazat pe pagini cu format A4 
şi greutate de 75 g/m2. Randamentul poate varia în funcţie de tipul, formatul, 
greutatea şi orientarea suportului, precum şi de tiparele de utilizare.




