
ColorQube®

8900 
A4
Echipament
multifuncţional color 

Xerox® ColorQube® 8900 
Echipament multifuncţional
Performanţă reală şi economii 
considerabile la imprimarea color



Care este secretul imprimării 
color la preţ accesibil?
Răspunsul este la fel de simplu ca şi 
tehnologia: cerneala solidă de la Xerox®. 
Creată pentru imprimare color de înaltă 
performanţă în medii de birou, tehnologia 
brevetată a cernelii solide este recunoscută 
pentru fiabilitatea şi simplitatea sa. Cerneala 
solidă este uşor de folosit, produce materiale 
color de o calitate incredibilă, generează mai 
puţine deşeuri decât echipamentele laser color 
comparabile şi vă permite să imprimaţi color la 
un preţ accesibil. Este timpul să experimentaţi 
avantajul cernelii solide.

Reduceţi costurile, creşteţi productivitatea afacerii
Prin caracteristicile sale revoluţionare, echipamentul multifuncţional color ColorQube 
8900 continuă tradiţia inovatoare a cernelii solide. Cu ColorQube 8900, primul 
echipament de tip desktop cu cerneală solidă creat special pentru performanţă 
multifuncţională reală, firmele mari şi mici beneficiază de funcţii ecologice, 
uşurinţă fără egal la utilizare şi calitate excepţională şi constantă a culorilor, 
capabilă să atragă atenţia privitorilor. Iar pentru echipele cu activitate intensă de 
imprimare, ColorQube 8900 se poate transforma într-un echipament cu capacitate 
suplimentară de alimentare a hârtiei şi funcţii utile de finisare.

ColorQube® 8900 pe scurt
• Cost total de deţinere mic
•  Viteze de imprimare şi copiere de până 

la 44 ppm
• Soluţii performante de scanare şi fax
•  Capacitate maximă de alimentare cu 

hârtie: 3.475 coli
•  Soluţii Xerox® pentru fluxuri de lucru

LxAxÎ (8900X cu OCT): 
605 x 504 x 615 mm

* Opţional

Imprimare / Copiere / Scanare / 
Fax* / E-mail

A4

ppm color44



Culoare impresionantă
Cu ColorQube® 8900, documentele 
dumneavoastră pentru birou vor fi remarcate 
datorită culorilor vibrante şi strălucitoare.

•  Scoateţi în evidenţă fiecare document. 
Culoare strălucitoare şi saturată – imprimare 
după imprimare – chiar şi pe hârtie de birou 
sau hârtie reciclată ieftină. 

•  Corespunde aşteptărilor dumneavoastră. 
Simulările de culoare calibrate PANTONE® 
şi tehnologia Xerox de corecţie a culorilor 
asigură reproducerea perfectă a culorilor 
din documentele importante de afaceri, de 
exemplu sigla companiei.

•  Viteze de imprimare flexibile. Alegeţi 
combinaţia perfectă între calitatea imaginii 
şi viteză pentru orice cerinţe de imprimare 
cu ajutorul celor patru setări de imprimare 
– High Resolution, Enhanced, Stadard și 
Fast Color

Imprimaţi color în fiecare zi
De acum înainte vă veţi permite să adăugaţi 
impactul culorii în orice material imprimat cu 
seria ColorQube 8900.

•  Avantajul volumului de imprimare. Dacă 
echipa dumneavoastră imprimă lunar cel 
puţin şase pachete de hârtie, costul total 
de întreținere al echipamentului ColorQube 
8900 va fi imbatabil.

•  Planurile de cost unice asigură economii 
considerabile. Nu veţi mai plăti preţuri 
exorbitante la imprimarea color pentru 
cantităţi mici de culoare. Cu ColorQube 8900, 
plătiţi în funcţie de cantitatea de culoare de 
pe pagină. Pentru majoritatea paginilor color, 
preţul va scădea semnificativ.

Colour By Words: îmbunătăţirea 
intuitivă a culorilor
Cu funcţia Colour By Words nu este nevoie să 
reveniţi la etapa iniţială, respectiv editarea 
fişierelor sursă. Puteţi schimba culoarea 
unui element sau a unei porţiuni fără să fie 
afectat restul paginii. Trebuie doar să selectaţi 
modificările de culoare dorite dintr-o listă 
afişată şi documentul de imprimat va fi ajustat 
automat.

Calitatea fotografiei originale nu este optimă? 
Folosiţi lista Colour By Words şi selectaţi opţiunea 
„yellow colours a lot more yellow” şi „red colours a 
lot more red”. Rezultatele vor fi perfecte.

Culoare excepţională, economii mai mari



Un mod de lucru mai 
inteligent şi mai rapid
Cu cerneala solidă de la Xerox® concepută 
pentru un maxim de uşurinţă în utilizare, 
experimentaţi acum beneficii şi durate de 
funcţionare fără egal.

•  Rezultate rapide. Cu viteze de imprimare 
color şi alb-negru de până la 44 ppm şi cu un 
timp de imprimare a primei pagini color de 
numai 8,5 secunde, lucrările nu se lasă mult 
aşteptate. În plus, imprimarea faţă-verso este 
standard – şi economiseşte hârtie.

•  Încărcare uşoară a cernelii. Fiecare 
baton de cerneală color are o formă unică 
pentru a putea fi încărcat uşor şi rapid. Iar 
realimentarea cu cerneală se poate face 
oricând – chiar şi atunci când dispozitivul este 
în funcţiune.

•  Maximizează timpul de producție. 
Creşterea capacităţii de alimentare cu hârtie 
la 3.475 de coli în format A4 asigură cicluri 
de imprimare mai lungi. Adăugaţi şi modulul 
de finisare pentru 650 de coli şi beneficiaţi de 
capsare pentru 50 de coli şi stivuire offset.

•  Tehnologie fără cartuş. Datorită cerinţelor 
minime de depozitare a ambalajului compact 
al cernelii solide şi singurei componente 
înlocuibile, veţi economisi spaţiu valoros în 
biroul dumneavoastră.

•  Funcţii directe foarte utile. Clipurile video 
de ajutor integrate oferă instrucţiuni de 
depanare rapidă chiar pe panoul frontal. 

•  Nu se lasă aşteptat. Tehnologia Intelligent 
Ready memorează tiparele de utilizare ale 
grupului dumneavoastră de lucru, astfel încât 
dispozitivul este pregătit să imprime exact 
când aveţi nevoie.

•  Operaţii fiabile. Traseul de hârtie simplu 
şi numărul redus de componente mobile 
menţin echipamentul ColorQube 8900 la 
nivel optim de funcţionare în cele mai dificile 
medii de lucru. Dispozitivul poate chiar 
diagnostica şi remedia din timp eventualele 
probleme, reducând numărul solicitărilor de 
întreţinere şi reparaţii.

Activitate eficientă 
în biroul dumneavoastră
Veţi lucra mai repede cu funcţiile şi opţiunile 
care îmbunătăţesc modul în care creaţi şi 
distribuiţi documentele pentru birou.

•  Funcţionare multitasking. Maximizaţi 
eficacitatea afacerii şi efectuaţi operaţii 
multiple concomitent cu procesarea 
documentelor.

•  Scanare avansată încorporată. Convertiţi 
cu uşurinţă documentele pe hârtie în fişiere 
digitale care pot fi apoi distribuite sau 
arhivate. On-box OCR creează un fişier cu 
posibilitate de căutare a textului pentru 
regăsirea rapidă a informaţiilor.

•  Trafic redus în reţea. Metodele avansate de 
comprimare a fişierelor reduc dimensiunea 
fişierelor şi încărcarea reţelei pentru a asigura 
o livrare mai rapidă.

•  Facilitate directă. Pentru informaţii 
disponibile imediat, scanează către şi 
imprimă informaţiile de pe un dispozitiv de 
memorie USB standard.

•  Imprimare fără întreruperi. Funcţia Print 
Around reţine o lucrare care necesită resurse, 
cum ar fi un format de hârtie diferit, şi 
imprimă următoarea lucrare din coadă.

•  Funcţii fax performante. Transmiteţi şi 
primiţi faxuri fără să părăsiţi biroul. Funcţia 
Fax LAN transmite faxuri direct din aplicaţiile 
PC-ului dumneavoastră cu ajutorul unui 
driver de imprimare şi direcţionează automat 
faxurile primite spre o adresă de e-mail sau 
într-un depozit de documente.

Afacerea dumneavoastră va profita 
de avantajele ușurinței în utilizare

Xerox® Mobile Print Solution 
Pentru profesioniştii mobili de astăzi, 
oferim posibilitatea transmiterii lucrărilor 
de imprimare de la orice dispozitiv cu 
acces la e-mail.

Simplu. Nu este necesar să încărcaţi 
software pe dispozitivul mobil, să căutaţi 
online informaţii despre imprimantă sau 
să pierdeţi timpul identificând aplicaţia 
corectă. Soluţia funcţionează cu orice 
dispozitiv activat pentru e-mail. Mai mult, 
nu depindeţi de personalul administrativ 
pentru activităţile de imprimare.

Convenabil. Indiferent dacă sunt în 
deplasare sau lucrează de la alt birou, 
utilizatorii pot imprima documente 
MS Office, inclusiv MS Word, Excel® şi 
PowerPoint®, precum şi fişiere PDF.

Sigur. Utilizatorii mobili pot imprima 
documente direct de la dispozitive 
mobile şi le pot recupera de la un sistem 
multifuncţional Xerox, pe baza unui cod 
de confirmare securizat. Specialiştii în 
mişcare nu vor mai depinde de alţii pentru 
imprimare şi nu vor mai pune în pericol 
confidenţialitatea documentelor uitându-
le în tava de ieşire.

Fiecare baton de cerneală solidă are o 
formă unică ce corespunde locaşului 
aferent, astfel încât încărcarea batoanelor 
de cerneală să fie rapidă, uşoară şi curată.

Pentru a imprima nu trebuie decât 
să selectaţi Imprimare mobilă de pe 
dispozitiv, să introduceţi codul de 
confirmare şi să selectaţi documentul 
şi setările de imprimare chiar de la 
echipamentul multifuncţional.



Deşeuri generate de cerneala 
solidă comparativ cu deşeuri 
generate de imprimante laser
Cerneala solidă fără cartuş este cu 
adevărat un produs consumabil; nu vor 
mai exista cartuşe goale de aruncat 
sau reciclat. Faţă de un dispozitiv laser 
comparabil, ColorQube® 8900 produce 
cu 90 % mai puţine deşeuri în timpul 
utilizării.

Atingeţi obiectivele de dezvoltare durabilă şi 
relansaţi imaginea companiei prin culoare.

•  Mai puţine deşeuri. Batoanele de cerneală 
solidă nu necesită cartuşe şi ambalaje, 
cantitatea de deşeuri fiind cu 90 % mai mică 
faţă de dispozitivele laser comparabile.

•  Mai puţine consumabile. Unitatea de 
curăţare cu ciclu de viaţă îndelungat – ciclul 
mediu fiind de 30.000 imprimări – este 
singura componentă de schimb şi poate 
fi reciclată prin programul Xerox® Green 
World Alliance (pentru mai multe informaţii, 
accesaţi xerox.com/gwa).

•  Certificare ENERGY STAR®. ColorQube 
8900 se conformează cerinţelor stricte 
ENERGY STAR privind consumul de energie.

•  Non-toxic şi fără reziduuri. Manevrarea 
cernelii solide de la Xerox® nu pune niciun 
fel de probleme de siguranţă, iar la încărcare 
dispozitivul nu se murdăreşte.

•  Cerneală de provenienţă bio. Cerneala 
solidă de la Xerox® a fost certificată de 
National Association of Printing Ink 
Manufacturers (NAPIM) ca având un 
conţinut de 30 % de material regenerabil de 
provenienţă bio.

•  Imprimaţi în mod responsabil. Culorile nu 
îşi vor schimba aspectul pe hârtia reciclată. 
În plus, funcţia Earth Smart vă permite să 
selectaţi, spre exemplu, imprimarea faţă-verso 
ca setare implicită încurajând astfel consumul 
responsabil de hârtie.

•  Rol de lider demonstrat în sustenabilitate. 
Accentul constant pe care compania Xerox® 
îl pune de mult timp pe sustenabilitatea 
ecologică a direcţionat peste două miliarde 
de livre de deşeuri către programul nostru 
de recuperare şi reciclare. Xerox® oferă şi 
opţiuni de responsabilitate ecologică în ceea 
ce priveşte hârtia şi suporturile utilizate, 
permiţându-vă să alegeţi suporturi din 
materiale reciclate recuperate după consum 
în proporţie de 100 % şi hârtie care respectă 
standardele recunoscute la nivel internaţional 
pentru managementul sustenabil al pădurilor 
(pentru informaţii suplimentare, accesaţi 
xerox.com/environment).

Design ecologic

Cerneală solidă
8,6 kg

Laser
101,2 kg

Cantitatea totală de deşeuri generate în 
urma imprimării a 4.000 de pagini/lună, 
timp de 4 ani.



Control desăvârşit la îndemână. 
Interfaţa de ultimă generaţie cu ecran tactil color de 7 inchi 
dispune de pictograme luminoase, meniuri cu structură intuitivă 
şi clipuri video de ajutor integrate care oferă instrucţiuni de 
depanare rapidă, pas cu pas.

Extindeţi posibilităţile 
Transformaţi modul de realizare 
a activităţii cheie din organizaţia 
dumneavoastră cu puterea soluţiilor 
Xerox® pentru fluxuri de lucru. Dezvoltate 
pe platforma Xerox® EIP, soluţiile Xerox® 
pentru fluxuri de lucru vă pun la dispoziţie 
utilitare de îmbunătăţire a productivităţii 
chiar de la interfaţa cu ecran tactil color. 
Este vorba de optimizarea fluxului de lucru 
şi aceasta începe cu utilizarea soluţiilor 
Xerox® pentru fluxuri de lucru exact acolo 
unde sunt necesare.

Iată câteva dintre numeroasele soluţii 
care se integrează cu echipamentul 
ColorQube 8900 pentru a mări 
productivitatea biroului dumneavoastră:

•  Nuance ScanFlowStore™ este o aplicaţie 
intuitivă de scanare şi depozitare 
care permite crearea fără probleme a 
arhivelor digitale prin scanare directă de 
la ColorQube 8900.

•  Xerox® Secure Access Unified ID System 
integrează echipamentul ColorQube 
8900 cu sistemul dumneavoastră 
de autentificare. Utilizatorii trimit 
documentele la un server centralizat, 
apoi le imprimă securizat conectându-
se pur şi simplu la orice echipament 
multifuncţional din reţea prin 
intermediul cardului de identificare 
magnetic sau de proximitate sau al 
PIN-ului.

•  Equitrac Office® asigură accesul prin 
autentificare individuală la dispozitive, 
servicii şi cozi de imprimare personale 
în vederea maximizării securităţii şi 
mobilităţii documentelor, precum şi 
crearea unui proces de imprimare 
eficient din punct de vedere al costurilor.

Pentru informaţii suplimentare despre 
soluţiile Xerox® pentru fluxuri de lucru, 
accesaţi xerox.com/software-solutions

Fără suprasolicitarea 
personalului IT
Evitaţi suprasolicitarea personalului IT, 
utilizând un dispozitiv creat pentru a fi uşor de 
instalat şi administrat.

•  Reduceţi numărul solicitărilor de 
asistenţă IT. Intervenţiile se reduc la 
minimum datorită funcţiilor inovatoare, 
cum ar fi încărcarea simplă a cernelii, o 
singură unitate înlocuibilă cu ciclu de viaţă 
îndelungat şi clipurile video de ajutor 
integrate.

•  Simplificaţi instalarea driverului.  
Prezenţa personalului IT nu mai este 
necesară pentru descărcarea driverelor 
de imprimare individuale pentru fiecare 
produs. Xerox® Global Print Driver® şi 
Mobile Express Driver® sunt două drivere 
universale prin intermediul cărora utilizatorii 
pot imprima la majoritatea echipamentelor 
– inclusiv cele aparţinând altor producători.

•  Configuraţi o dată, aplicaţi la întregul 
grup de dispozitive. Eliminaţi necesitatea 
configurării individuale a fiecărui dispozitiv. 
Configuraţiile dispozitivelor pot fi clonate 
şi distribuite tuturor celorlalte dispozitive 
ColorQube 8900.

•  Control flexibil al costurilor. Alocare 
uşoară a permisiunilor de imprimare către 
utilizatori în funcţie de oră, de tipul de 
lucrare şi de aplicaţie, printr-o interfaţă 
intuitivă.

•  Administrarea fiecărui dispozitiv. 
Administratorii IT pot instala, configura, 
administra, monitoriza şi raporta cu 
uşurinţă informaţii despre imprimantele şi 
echipamentele multifuncţionale din reţea – 
indiferent de producător – folosind utilitarul 
Xerox® CentreWare® Web.

•  Contorizare exactă şi reaprovizionare 
uşoară cu consumabile. Colectaţi şi 
transmiteţi automat datele înregistrate 
de contoare folosind Smart eSolutions 
MeterAssistant®.

Tehnologie de securitate 
de ultimă oră
Reduceţi riscurile protejând punctele de 
acces vulnerabile şi informaţiile critice pentru 
afacere.

•  Ştergeţi informaţiile confidenţiale. 
Datele stocate în unitatea hard disk a seriei 
ColorQube 8900 sunt şterse electronic prin 
suprascrierea unităţii.

•  Siguranţa documentelor. Asigură 
securitatea datelor prin criptare pe 
256 biţi folosind standardul FIPS 140-2, iar 
pentru fişierele PDF protejate prin parolă 
este necesară introducerea unei parole 
pentru a deschide şi vizualiza informaţiile 
confidenţiale scanate.

•  Preveniţi accesul neautorizat. 
Restricţionaţi utilizarea prin validarea 
numelor şi parolelor de utilizatori cu funcţia 
Autentificare în reţea. În plus, opţiunile 
Autentificare Smart Card Xerox® solicită o 
identificare pe bază de card pentru a proteja 
dispozitivul împotriva accesului utilizatorilor 
neautorizaţi.

•  Protecţie totală. Asiguraţi securitatea 
dispozitivului cu certificarea Common 
Criteria (ISO 15408) pentru întregul sistem 
(în curs de obţinere). Datorită sistemului de 
răspuns pro-activ al Xerox®, informaţiile vor 
fi actualizate ori de câte ori vor fi identificate 
potenţiale vulnerabilităţi.

Când este vorba de IT şi securitate,  
Xerox® îşi respectă promisiunea



1     
Dispozitivul automat de alimentare cu capacitate 
de 50 de coli acceptă formate cu dimensiuni 
personalizate între 148 x 210 mm şi 216 x 356 mm.

2     
Tava multifuncţională pentru 100 de coli pentru 
suporturi de imprimare cu dimensiuni personalizate 
între 76 x 127 mm şi 216 x 356 mm.

3     
Tava standard pentru 525 de coli pentru suporturi 
de imprimare cu dimensiuni între 148 x 210 mm şi 
216 x 356 mm.

4     
Alegeţi 2 tăvi suplimentare cu capacitate de 525 coli 
pentru suporturi de imprimare cu dimensiuni între 
148 x 210 mm şi 216 x 356 mm (opţional).

5     
Pentru grupuri de lucru care imprimă un volum mare 
de documente, adăugaţi un dispozitiv de alimentare 
de mare capacitate pentru 1.800 coli format A4 
(opţional).

6     
Capsatorul manual standard capsează până la 20 de 
coli de grosime 75 g/m2.

7     
Modulul de finisare cu capacitate de 650 de coli 
asigură capsarea şi stivuirea offset a maximum 50 de 
coli (opţional).

1
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Opţiunile imprimantei ColorQube® 8900

Configuraţie standard 
ColorQube 8900

•  Dispozitiv automat de alimentare 
faţă-verso cu capacitate de 50 de 
coli

•  Tavă multifuncţională cu capacitate 
de 100 de coli

•  Tavă pentru hârtie cu capacitate de 
525 de coli

•  Capacitate totală de alimentare cu 
hârtie – 625 coli

•  Capsator manual

2 tăvi suplimentare

•  Adaugă două tăvi cu capacitate de 
525 de coli

•  Capacitate totală de alimentare cu 
hârtie – 1.675 coli

Dispozitiv de alimentare 
de mare capacitate

•  Adaugă o capacitate de alimentare 
cu hârtie de 1.800 de coli

•  Capacitate totală de alimentare cu 
hârtie - 3.475 coli

Modul de finisare cu capacitate 
de 650 de coli

•  Adaugă capsare şi stivuire pentru 
50 de coli



Viteză
ColorQube® 8900X

Până la 44 ppm color/alb-negru

Volum lunar Până la 120.000 pagini/lună1

Hârtie 
Alimentare cu hârtie Standard Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: 50 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Tavă multifuncţională (MPT): 100 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Tava 2: 525 coli; dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Opţional 2 tăvi suplimentare: 525 coli fiecare; dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 1.800 coli; format: A4

Capacitate totală (std. / max.) 625/3.475 coli

Ieşire hârtie (std. / max.) 350 coli/950 coli

Finisare standard Capsator manual: până la 20 coli de 75 g/m2

Opţional Modul de finisare de 650 de coli: capsare 50 coli, stivuire

Imprimare Imprimarea primei pagini 8,5 secunde color

Rezoluţie de imprimare Până la 2400 FinePoint™

Procesor/Memorie 1,33 GHz/1 GB

Limbaje de imprimare PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless extern opţional

Funcţii de imprimare Print Around, Colour By Words, set de probă, Smart duplex, imprimare securizată, imprimare faţă-verso automată, format pagină personalizat, 
imprimare de pe USB, software GreenPrint, corecţie automată culoare, corecţie personalizată culoare, potrivire culori spot

Copiere Copierea primei pagini 16 secunde color/16 secunde alb-negru

Rezoluţie de copiere Până la 600 x 600 dpi

Funcţii de copiere Colaţionare, micşorare/mărire, copiere în căsuţa poştală, adnotări, ştergere automată fond, copiere carduri de identitate, copiere cărţi, ştergere 
margini, copiere Multi-up, originale de dimensiuni diferite, construire lucrare, întrerupere lucrare, pre-programare, creare broşuri, marcare Bates

Fax Opţional Fax încorporat2, fax LAN, fax internet, fax server 

Scanare Destinaţii de scanare Scanare către e-mail, scanare către USB, scanare către folder, Scan to Home, scanare către căsuţa poştală, scanare către Internet Fax

Caracteristici scanare Până la 600 x 600 dpi, formate de fişier: JPEG, PDF, PDF liniarizat, PDF cu posibilitate de căutare a textului, XPS, XPS cu posibilitate de căutare a 
textului, TIFF, TIFF cu mai multe pagini

Accounting Standard Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail), opţiuni suplimentare de contorizare în reţea de la Xerox® Alliance Partner 
Solutions

 Opţional Interfaţă externă

Securitate 802.1X, IPsec, imprimare securizată, fax securizat, SNMP v3, IPv6, HTTP securizat (SSL/TLS), LDAP (SASL), autentificarea în reţea, securitate port 
USB, jurnal de audit, Xerox® Secure Access Unified ID System®, activare carduri de acces obişnuite, filtrare adrese IP, criptare FIPS140-2, criptare 
hard disc pe 256 biţi, suprascriere date (la cerere, programată şi imediată), test de verificare software, POP3 prin SSL, certificare Common Criteria 
(în curs de obţinere)

Garanţie Garanţie un an la sediul clientului, Xerox® Total Satisfaction Guarantee
1  Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; 2 Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul dispozitivelor 
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart 
eSolutions®. WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour, 
alerte e-mail pentru nivel scăzut de consumabile, administrare 
proactivă a consumabilelor

Drivere de imprimare
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 
şi versiuni ulterioare, 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®

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: 60-120 g/m2; 
tavă multifuncţională: 100 coli; 60-220 g/m2; dimensiuni 
personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm; tăvile 
suplimentare 2-5 de 525 coli: 60-220 g/m2; dispozitiv de 
alimentare de mare capacitate pentru 1.800 de coli:  
60-122 g/m2; tipuri de suporturi de imprimare: hârtie subţire, 
obişnuită, carton subţire, carton, hârtie perforată, hârtie cu 
antet, reciclată, preimprimată, transparente, etichete, plicuri. 
Pentru lista completă, accesaţi www.xerox.com

Certificări
FCC Partea 15, Clasa A, FCC Partea 68, marcaj CE aplicabil 
Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE şi 1999/5/CE, UL 
60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a

Consumabile
Cerneală solidă Xerox® originală
6 batoane cyan: 16.900 pagini* 108R01022
6 batoane magenta: 16.900 pagini* 108R01023
6 batoane galben: 16.900 pagini* 108R01024
6 batoane negru: 18.000 pagini* 108R01025
Cartuş de reîncărcare pentru capsator manual 108R00823
Cartuş de reîncărcare pentru capsatorul  
modulului de finisare  008R12964 
Rezerve capse 008R12941

Mentenanță
Unitate de curăţare (capacitate standard):  
10.000 pagini 109R00784
Unitate de curăţare (capacitate extinsă):  
30.000 pagini*  109R00783

Opţiuni
Tavă cu capacitate de 525 coli  097S04383
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate  
pentru 1.800 coli 097S04382
Stand cu sertar de depozitare 097S04388
Modul de finisare cu capacitate de 650 de coli 097S04324
Interfaţă externă 097S04408
Kit de upgrade fax 097S04389
Adaptor de reţea wireless

– Transformator de putere Europa 097S03741

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

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office
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