
 

 

Farebná tlačiareň 
Xerox® C60/C70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farebná tlačiareň Xerox
®   

C60/C70 
Úţasná flexibilita a výkon pre zvýšenie produktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivita, škálovateľnosť a profesionálna 
kvalita obrazu – všetko v jednom 

Farebná tlačiareň Xerox® C60 / C70 má všestranné vyuţitie a ponúka obraz v 
profesionálnej kvalite. Navyše je dostatočne flexibilná, aby ju bolo moţné rozširovať      
s rastom firmy. Jedná sa o všestranné riešenie, ktoré dokáţe zvýšiť produktivitu v 
kaţdom prostredí. 

Flexibilné a dostupné riešenia 
od samého začiatku 

Xerox ponúka riešenie zabezpečenej 

a presnej tlače z ľubovoľného mobilného 

zariadenia Apple® so systémom iOS® 

a zariadenia Android ™ a BlackBerry®. Viac 

informácií nájdete na adrese. S farebnou 

tlačiarňou Xerox® C60 / C70 máte k 

dispozícii funkcie tlače, kopírovania, 

faxovania (voliteľné) a snímania, vrátane 

funkcií snímania a tlače s vyuţitím zariadení 

USB alebo snímanie do e-mailu. Môţete 

dokonca tlačiť prakticky z akéhokoľvek 

smartfónu alebo tabletu. Týmto spôsobom 

zvýši farebná tlačiareň Xerox® C60 / C70 

efektivitu kaţdého tímu. 

Moţnosti k získaniu nových zakáziek 
a realizáciu náročných tlačových  úloh 
vlastnými prostriedkami 

• Tlačíte aţ 60/70 farebných strán za minútu 

a aţ 65/75 čiernobielych strán za minútu. 

Vďaka jednoduchému nastaveniu a 

automatizovaným pracovným postupom 

s prehľadom zvládnete i veľmi náročné 

úlohy. 

• Široká podpora médií – natieraný 

aj nenatieraný papier aţ do gramáţe 300 g/m². 

• Vstavené funkcie profesionálnej úrovne pre 

dokončovanie úloh ponúka zočšívanie, 

dierovanie a čelný orez pre prezentácie, 

broţúry a správy. 

• Ponúka rôzne tlačové servery, ktoré 

zlepšujú správu farieb a zjednodušujú 

náročné procesy. 

• Funkcie tlače premenených dát ponúkajú 

efektívne riešenia produkcie adresných 

tlačovín. 

Výsledky, ktoré prekonávajú 
očakávania 

Farebná tlačiareň Xerox® C60/C70 bola 

navrhnutá tak, aby ponúkla to najlepšie            

z oblasti digitálnej tlače. Ak uţ vytvárate 

broţúru pre zákazníka, podmanivý grafický 

návrh alebo prezentáciu, pôsobivý plagát, 

alebo dokonca nálepky na sklo alebo pôsobivé 

nápisy, výsledky budú vţdy úţasné. 
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Stručné fakty o farebnej 
tlačiarni Xerox® Colour 
C60/C70 

• Rýchlosť: aţ 60/70 str./min. farebne a 

65/75 str./min. čiernobielo 

• Jednopriechodový skener: aţ 

200 obrazov za minútu (ipm) 

• Rozlíšenie: 2400 x 2400 dpi 

• Toner: toner Xerox® Emulsion 

Aggregation (EA) s veľmi nízkym 

bodom roztavenia 

• Gramáţe médií (maximálna): 

aţ 300 g/m² a aţ 220 g/m² pre 

automatická obojstranná tlač 

• Formáty papiera: aţ 

SRA3+/330 x 488 mm 



Pracujte jednoduchšie, chytrejšie a efektívnejšie 

Zjednodušenie práce vedie k vyššej produktivite. Farebná tlačiareň Xerox® 

C60/C70 zjednodušuje postupy digitalizácie, úprav a ukladania dokumentov a 
ponúka všetky potrebné nástroje pre kvalitné a efektívne spracovanie úloh. 

 

Zvýšenie produktivity 

• Skutočný multitasking: Snímajte, tlačte, 

kopírujte, faxujte (volitelné) a odosielajte 

súbory – to všetko súčasne. Vďaka moţnosti 

náhľadu skenovaných dát a faxov na 

obrazovke vám neujde ţiadna chyba. 

• Úspora času a peňazí: Farebná tlačiareň 

Xerox® C60/C70 ponúka vysoko kvalitné 

snímánie a umoţňuje odosielať súbory, 

kamkoľvek budete potrebovať. Môţete 

e-mailom zasielať zoznamy, ukladať dáta 

miestne, odosielať ich do počítača, na 

server, jednotku USB alebo faxom. 

Pomocou jednoduchého kroku sa dá 

vytvárať súbory PDF s moţnosťou 

vyhľadávania. 

S výkonnými riešeniami Xerox® 

Workflow Solutions získate viac 
moţností a zefektívníte svoje 
pracovné postupy. 

• Technológie Xerox®  ConnectKey®  for 

SharePoint®  alebo Xerox®  

ConnectKey® for DocuShare®: 

Môţete snímať súbory do zloţiek sluţieb 

Microsoft®  SharePoint alebo Xerox® 

DocuShare® a do iných zloţiek systému 

Windows®. Vďaka automatickému prevodu 

dokumentov do inteligentnej a 

štruktúrovanej podoby, v prehľadnom 

systéme názvoch súborov a nástrojov pre 

smerovanie získajú uţívatelia viac ako len 

základné dátove úloţisko a funkciu 

vytvárania súborov PDF. 

 

• Personalizujte tlačoviny   s aplikáciou Free 

Flow VI Design Express: So softvérom pre 

tlač premenných dát môţete jednoducho a 

s minimálnymi nákladmi personalizovať 

tlačené dokumenty a tým zvýšiť vašu 

pridanú hodnotu. Môţete takisto do vašich 

tlačovín integrovať unikátne ochranné 

prvky. 

• Xerox® Scan to PC Desktop®: Prepojte 

svety dokumentov systému Microsoft® 

Office®, súborov PDF a papierových 

dokumentov. Voliteľná aplikácia Scan 

to PC Desktop umoţňuje prispôsobiť 

ponuky moţnosťou snímánia v zariadení 

Xerox® Colour C60/C70 jednoducho z 

vášho počítača. Viac informácií nájdete na 

adrese 

www.xerox.com/scantopcdesktop. 

• Xerox® Mobile Print Solution: Spoločnosť 

Xerox ponúka riešenie zabezpečenej a 

presnej tlače z ľubovoľného mobilného 

zariadenia Apple® so systémom iOS® a 

zariadenia Android ™ a BlackBerry®. Viac 

informácií nájdete na adrese 

www.xerox.com/mobileprint. 

Zabezpečenie a ochrana dát 

• Certifikáia celého zariadenia Common 

Criteria (ISO 15408) v EAL3 v procese 

schvaľovania. Farebná tlačiareň Xerox® 

C60/C70 vďaka tomu odpovedá tým 

najprísnejším bezpečnostným štandardom. 

 

• Zabezpečená tlač: Uchová dokumenty 

v bezpečí tým, ţe ich podrţí v tlačovom fronte, 

pokiaľ uţívateľ nezadá heslo. 

• Heslom chránené súbory PDF: Pri 

pokuse o otváranie a zobrazenie 

dôverných nasnímaných dát je 

vyţadované heslo. 

• Štandardné 256bitové šifrovanie 

a šifrovanie FIPS 140-2: Priemyselný 

štandard v oblasti zabezpečenia dát – 

prepis dátového obrazu. Táto funkcia 

automaticky vymaţe uţívateľske dáta v 

zariadení.  

Jednoduchá kontrola nákladov a 
ich sledovanie 

• Xerox® Standard Accounting: Táto 

aplikácia je interná súčasťou zariadenia. 

Poskytuje komplexné funkcie účtovania, 

ktoré umoţňujú sledovať, analyzovať a 

obmedzovať vyuţitie zariadení. 

Umoţňuje zistiť pôvod nákladov, aby ste 

nad nimi mohli získať lepšiu kontrolu. 

• Xerox Secure Access Unified ID 

System®: Tento produkt je moţné 

integrovať do existujúceho riešenia správy 

preukazov a kariet zamestnancov a 

umoţňuje pouţívateľom prístup k 

systémovým funkciám pomocou kariet 

prečítaných prostredníctvom kontaktných 

a bezkontaktných prvkov (voliteľné). Viac 

informácií nájdete na adrese  

www.xerox.com/secureaccess. 

 

  
Tlačiareň Xerox® C60/C70 s 

vysokokapacitným podávačom. 

Tlačiareň Xerox® C60/C70 s vysokokapacitným podávačom         

nadštandardných rozmov s jedným zásobníkom a s fi s viazačom broţúr BR. 
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http://www.xerox.com/scantopcdesktop
http://www.xerox.com/mobileprint
http://www.xerox.com/secureaccess


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylepšite si svoj image a vystúpte z davu 

Obraz najvyššej kvality je presne to, čo očakávate. Výsledky, ktoré vás naozaj potešia. 
 

Inovácie sú štandardnou 
súčasťou dodávky                                      

• Ţivé farby a úţasné detaily: 

Obraz je vďaka rozlíšeniu 2400 x 2400 dpi 

vysoko detailný a text je veľmi ostrý, aby 

vaše tlačoviny zanechali maximálny dojem. 

• Vynikajúca kvalita obrazu: Naše tonery 

Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s nízkym 

bodom roztavenia sú vyrábane chemickou 

cestou. Vďaka tomu malé konzistentné  

častice produkujú vysokú tlačovú kvalitu 

s hladkými prechodmi, pričom povrchová 

úprava je podobná výstupu offsetových 

tlačiarní. 

• Minimálne prestoje: Komponenty 

kaţdej tlačiarne sa nakoniec vţdy 

opotrebujú, ale s uţívateľsky 

vymeniteľnými dielmi Xerox®Smart 

Kit® môţete potrebné úkony vykonať 

rýchlo sami, bez toho aby ste museli 

objednávať servisný zásah. Výmenné 

súčasti je moţné ľahko vysunúť a 

zasunúť a tak bude vaša tlačiareň 

veľmi rýchlo znovu sprevádzkovaná. 

Komponenty Smart Kit zahŕňajú 

obrazové valce, fixačné jednotky, 

zostavy nabíjacích korotronov a tieţ 

odpadové nádobky. 

 

 

 

                                                    

     Je to váš image, dajte maximálny  

     priestor svojej kreativite. 

• Zaistenie zhody farieb, log a simulácia 

farebnosti offsetovej tlače: Farebná 

tlačiareň Xerox® C60 / C70 ponúka 

licencovaný systém PANTONE® pre 

zaistenie zhody priamych farieb so 

systémom PANTONE MATCHING 

SYSTEM, PANTONE GOE ™ a PANTONE 

PLUS. Tieţ ponúka certifikáciu Fogra 

pre zaistenie zhody s farebnosťou 

ofsetovej tlače. 

• Certifikácia True Adobe® PostScript® 3™ 

a najnovjší modul Adobe PDF Print 

Engine (APPE): S týmito funkciami a 

úţasnou rýchlosťou spracovania 

nebude vaša kreativita nijako 

obmedzená. 

Absolútna kontrola, keď ju 

najviac potrebujete 

Unikátne nástroje Simple Image Quality 

Adjustment (SIQA)*:  Táto sada nástrojov 

vyuţíva skener zariadenie a umoţňuje rýchle 

poloautomatické úpravy registrácie obrazu 

pre obojstrannú tlač a vyrovnávanie 

farebnosti v tlačovej ploche. 

• Prspôsobenie nastavení: Moţnosti pre                         
 

nastavenia vlastného papiera umoţňujú 

vytvárať, ukladať a načítať profily 

jedinečných papierov, aby ste ho mohli 

p ouţiť, kedykoľvek je potrebné. 

* K dispozícii s tlačovým serverom Xerox® EX C60 / C70, ktorý vyuţíva technológiu 

Fiery, a tlačovým serverom Xerox® FreeFlow integrovaným 

4 pre pouţitie s farebnou tlačiarňou Xerox® C60 / C70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farebná tlačiareň Xerox® C60 / C70: 

Písmo Xerox® MicroFont o veľkosti 0,6 

bodu v porovnaní so špendlíkom. 

Skombinovali sme špičkové rozlíšenie 

(2400 x 2400 dpi) a jedinečné vlastnosti 

tonera Xerox® EA s veľmi nízkym bodom 

roztavenie. Výsledkom sú ohromujúce 

detaily, povrch podobný offsetovej tlače 

a ţivé farby. Tieţ nám to umoţňuje 

zaistiť výnimočný výkon pri pouţití 

nových tlačových médií, ako je napríklad 

Xerox® NeverTear, syntetické materiály 

pre digitálnu tlač, polyesterové materiály 

a ďalšie. 



Vaše potreby splníme bez ohľadu 
na objem či rozsah vašej práce 
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Moţnosti dokončenia 

Triedenie a 
kompletovanie 

a 
kkompletovani
e 

Zošívanie Dierovanie Broţúra 
Skladačka 

v tvare C 

Skladačka 

v  tvare Z 
Trojsklad 

Skladačka v tvare Z 

pre formát A3 
Orez Stvorsklad 

Moţnosti pre dokončenie dokumentov 

4 5 6 7 

4 Odsadzovací výstupný zásobník: pre uloţenie aţ 500 listov v stohu. 

5 Finišer BR: Poskytuje rozšírené moţnosti dokončovania úloh za skvelú cenu – 

odsadzovanie, dierovanie, zošívanie (1, 2, 4 svorky) a tieţ stohovanie 3 000 listov, k 

dispozícii je i jednotka pre skladanie v  tvare C a Z. 

6 Finišer s viazačom broţúr BR: Finišer BR poskytuje rozšírené moţnosti dokončovania a 

naviac funkcie pre vytváranie broţúr. 

7 Zošívačka: Zošíva aţ 50 listov médií v gramáţi 90 g/m² (súčasťou je pracovná plocha). 

8 9 10 

8 Dierovacia jednotka GBC® AdvancedPunch™*: Slúţí na viazanie dokumentov priamo vo fi 

v profesionej kvalite a spája procesy tlače, dierovanie a kompletovanie do jedného 

praktického kroku. 
9 Štandardný finišer a finišer s viazačom broţúr**: Tento fi  umoţňuje vytváraţ broţúry  z 

natieraného papiera a materiály s jednoduchou skladačkou pre hromadné rozsielanie, 

ponúka ale taktieţ stohovanie, zošívanie a dierovanie. Taktieţ zahŕňa vstupný zásobník 

vkladača príloh. Ešte viac moţností získate, ak k tomuto finišeru pridáte voliteľný modul 

pre trojsklad, skladačku v  tvare Z  skladačku v  tvare Z pre formát A3. 

10 Orezový modul Xerox® SquareFold®*: Rozšiřuje moţnosti štandardného fi s 

viazačom broţúr o úpravu tvaru chrbta broţúr a ich čelný orez. 

*Vyţaduje modul rozhrania štandardníý finišer; **vyţaduje modul rozhrania 

Moţnosti podávánia 

1 

1 Vysokokapacitní podavač: 

Poskytuje kapacitu pre 2 000 

listov A4 (aţ 200 g/m²). 

2 

2 Vysokokapacitní podávač 

nadštandardných rozmerov 

s jedným zásobníkom: Poskytuje 

kapacitu pre 2 000 listov formátu 

SRA3/330 x 488 mm (aţ 300 g/m²). 

Odkladacia skrinka je súčasťou 

dodávky. 

3 

3 Vysokokapacitný podávač 

nadštandardných rozmerov s 

dvoma zásobníkmi: Poskytuje 

kapacitu pre 4 000 listov formátu 

SRA3/330 x 488 mm (aţ 300 g/m²). 



Tlačové servery vhodné pre kaţdý pracovný postup 

Naša ponuka tlačových serverov je široká, aby ste si mohli vybrať presne 
taký, aký Vám vyhovuje. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

* K dispozícii po uvedení na trh. Informácie o 
dostupnosti nájdete na adrese www.xerox.com, 
prípadne kontaktujte zástupcu spoločnosti Xerox. 
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Externý server Xerox®
 

Výkonný server, ktorý je úţasne rýchly a ponúka nástroje pre správu farieb a moţnosti pre pracovné 

postupy. Prinesie vám jedinečnú kontrolu a konzistentné výsledky. 

Pred Potom 

A A 
Spracovanie  prehľadnosti 

 
Pred Potom 

Tlačový modul Adobe PDF Print Engine (APPE) 

predstavuje zlatý štandard v oblasti spracovania 

súborov PDF, ktorý umoţňuje vytvárať súbory PDF 

s minimálnym počtom zásahov. Ţiadne problémy 

s priehľadnosťou. Ţiadne ťaţkosti so zaistením zhody 

fariev. Namiesto toho budete mať kratšiu dobu 

dodania, presnejšie výsledky a viac zákazníkov., 
ktorí sa k vám budú vraciať. 

Tlačový server Xerox® EX C60/C70 

vyuţívajúcí technologiu Fiery® 

Technológie Fiery zvyšuje zisk tým, ţe produkuje 
vysoko pôsobivé dokumenty s ţivou grafi ou 

a farbami, ktoré prekonávajú očakávania 

zákazníkov. Viac informácií nájdete na adrese 

www.xerox.com/C70EXPrintServer. 

PANTONE 158 

Popisy priamych farieb 

Integrované servery Xerox®
 

Spoľahnite sa na jedinečné farby a špičkové 
pracovné postupy.pracovné postupy. 

Integrovaný server Xerox® pre farebnú 

tlačiareň Xerox®  C60/C70 

Ide o ideálny server pre kancelárské úlohy 

dnešnej doby, ktorý ponúka bezkonkurenčnú 

jednoduchosť a efektivitu známej dotykovej 

obrazovky. Viac informácii nájdete na adrese 
www.xerox.com/C70IntegratedColorServer. 

Tlačový server Xerox® EX-i C60/C70 Tlačový server Xerox® FreeFlow integrovaný 

vyuţívajúci technológiu Fiery® pre pouţitie s farebnou tlačiarňou Xerox®
 

Špičkové nástroje pre správu farieb a pracovných 
C60/C70*

 

postupov, ktoré vám přinášajú absolutnu Všetky výhody produktívnych pracovných 

kontrolu. Viac informácií nájdete na adrese postupov – dodané v kompaktnom balíčku za 

www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer. výhodnu cenu. Viac informácií nájdete na adrese 
www.xerox.com/C70Freefl wPrintServer. 

http://www.xerox.com/C70EXPrintServer
http://www.xerox.com/C70IntegratedColorServer
http://www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer
http://www.xerox.com/C70Freefl


 

Vytvárajte úplne nové aplikácie – 
dokončené a okamţite pouţiteľné 

Svet digitálnej tlače teraz ponúka mnoho nových aplikácií a nových 
spôsobov vyuţití farieb, médií a dokončovania. 

Farebná tlačiareň Xerox® C60 / C70 ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu, širokú 
podporu médií, flexibilné moţnosti dokončovania, modularitu a rad voliteľných 
tlačových serverov. Jedná sa o ideálnu voľbu, ak chcete zvýšiť rast vašej firmy, 
vybaviť viac zákaziek a mať viac spokojných zákazníkov, ktorí sa k vám budú 
vracať.  

 
 

Pracovné postupy pre produkčnú tlač za dostupnú cenu 
Vysoko kvalitný obrazový výstup, jednoduché pouţitie, produktivita, široká podpora médií, moţnosti podávania a dokončovania plus špičkové riešenia 

pracovných postupov - to všetko môţete získať. S farebnou tlačiarňou Xerox® C60 / C70 Printer získate viac moţností digitálnej farebnej tlače 
a súčasne si zníţite náklady. 

  
 

 

 Broţúry –  jednoduché vytváranie 

farebných broţúr profesionálnej kvality za 

pouţitia vysoko produktívnych inline 

modulov pre skladanie a čelný orez 

broţúr. 

 Prezentácie a bulletiny - rýchle a 

jednoduché vytváranie prezentácií a 

bulletinov vďaka integrovanému 

zošívaniu a dierovaniu.

 

 Príručky a správy – vkladané záloţky 

zlepšujú usporiadanie výročných a 

finančných správ, zatiaľ čo zošívanie a 

dierovanie pomocou jednotky GBC 

AdvancedPunch bezpečne drţí všetky 

stránky na svojom mieste. 

 Plagáty – rozšírená rada médií vám 

umoţňuje vytvárať na odolných 

natieraných médiách pôsobivé plagáty, 

a to aţ do formátu SRA3 +.

 

 Špeciálny papier a špeciálne fotografické 

úlohy – vďaka dokonalým farbám a 

vysokej kvalite fotografií so špičkovým 

vzhľadom nebudete mať núdzu o 

zákazníkov, ktorí budú poţadovať 

spracovanie všetkých súčasných typov 

fotografických zákaziek.
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Dalton 
CLOTHIER S 

San Francisco 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
BESPOKE TAILOR 

 

Upozornite na seba 

S farebnou tlačiarňou Xerox C60 / C70 sa nemusíte 

obmedzovať. Tlačte nápisy, preukazy, nálepky na 

sklo, štítky a polyesterovú syntetiku. Záujmite 

vašich zákazníkov pomocou kreatívnych aplikácií a 

materiálov do predajní vo vysokej obrazovej kvalite 

a v ţivých, plných farbách. 

Náš špeciálny toner EA s nízkym bodom 

roztavenia je určený pre tlač na polyesterové 

materiály. K tomu vyuţíva metodológiu 

chemického viazania, ktorá zaisťuje 

bezkonkurenčnú kvalitu obrazu na špeciálne 

podklady, ako napríklad na polyester. Náš toner 

EA, vrátane produktu Premium NeverTear, je odolný 

voči vode, oleju, mastnotám a naviac je odolný voči 

roztrhnutiu. 

 
 

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



Rozlíšenie 
• Tlač/ kopírovaníie 2400 x 2400 dpi; snímanie 200 x 200, 

300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 

• Rastre: 600, 300, 200 a 150 Clustered Dot (bodový 
raster), 200 Rotated Line Screen (linkový rastr)1

 

Technológie 
• Tlač, Fax (volitelne), kopírovanie, snímanie, náhľad,   

e-maily 

• Funkcia doplnenie toneru a papiera za prevádzky 

• Technológie rozšírenej registrácie pre lepšiu kontrolu 

• Nástroje Simple Image Quality Adjustment (SIQA)2
 

• Registrácia zpredu dozadu +/- 1,2 mm 

• Nastavenie vlastného papiera / profily zarovnania 

• Toner Xerox® EA s nízkym bodom roztavenia 

• Uţívateľsky vymeniteľné diely Xerox® Smart Kit® 

– tonery, valce, fixačná jednotka, nabájací 
korotron, 

Papier 
Flexibilita / Gramáţ 

• Interné zásobníky papiera, 64-220 g/m² – 
nenatieraný a natieraný papier 

– Zásobník 1: 500 listovSRA3 

– Zásobník 2: 500 listov A3 

– Zásobník 3: 870 listov A4 

– Zásobník 4: 1 140 listov A4 

• Ručný podávač – 250 listov aţ 300 g/m² 
(nenatieraný a natieraný papier),  

aţ 330 x 482 mm 

• Voliteľný vysokokapacitný podávač a 
vysokokapacitný podávač nadštandardných 
rozmerov (s jedným alebo dvoma zásobníkmi)           
na 2 000 listov 

Kapacita a manipulácia (A4) 

• 3 260 listov štandardnou pomocou štyroch interných 
zásobníkov a ručného podávača 

• Vkladač príloh na 200 listov, predtlačené listy a 
listy s plným presahom 

• Integrované vyrovnávanie natieraného 
papiera a médií s veľkou gramáţou za 
pouţitie modulu rozhranie, ktoré je nutné 
pripojiť k tlačiarni 

•  Finišer s viazačom broţúr – všetky 
funkcie štandardného finišeru plus: 

• Broţúry – natieraný/nenatieraný papier, 
skladanie bez zošívania alebo zošívanie na 
striešku, aţ 25 listov (100 vyrazených stránok 
médií 75 g/m²) 

• Voliteľný skladací modul pre trojsklad a skladačku v 
tvare Z (formáty A4/letter a A3/tabloid) 

GBC  AdvancedPunch™4
 

• Konfigurácia dierovanie je k dispozícii pre formát A4. 

• Sú k dispozícii rôzne sady výmenných dierovacích 
matríc. 

Nádobka na odpad, svorky • Maximálna kapacita médií: 7 260 listov 
pomoce 

Orezový modul Xerox®
 SquareFold®4

 

Podpora systémov pre spracovanie 

grafiky 
• Certifikácia Fogra, PANTONE Matching System®, 

PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print 
Engine1

 

Integrovaný skener 
• Obojstranný automatický podávač predlôh s jedným 

priechodom: 

• farebný skener 

• Snímanie s podporou rôznych výstupných moţností 

• Kapacita 250 listov 

• Aţ 200 obrazov za minútu (ipm) (farebné a 

čiernobiele) 

• Predlohy aţ do formátu A3  gramáţe od 38 g/m² do 
200 g/m² 

Produktivita / Rýchlosť tlače 
• Pracovný cyklus3: 300 000 

Xerox® C60/C70 – rýchlosti farebnej tlače 

• A4 

– 60/70 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatieraný papier 

– 43/50 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatieraný 
papier, (106-150 g/m²) – natieraný papier 

– 30/35 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatieraný 
papier, (151-300 g/m²) – natieraný papier 

• A3 

– 30/35 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatieraný papier 

– 21/25 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatieraný 
papier, (106-150 g/m²) – natieraný papier 

– 14/17 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatieraný 
papier, (151-300 g/m²) – natieraný papier 

• SRA3 

– 27/30 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatieraný papier 

– 19/19 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatieraný 
papier, (106-150 g/m²) – natieraný papier 

– 12/12 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatieraný 
papier, (151-300 g/m²) – natieraný papier 

Xerox® C60/C70 – rýchlosti čiernobielej  tlače 

• A4 

– 65/75 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatieraný papier 

– 43/50 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatieraný 
papier, lícom nahor (106-176 g/m²) – natieraný 
papier 

– 30/35 str. /min. (177-300 g/m²) – natieraný papier 

štandardných zásobníkov a dvoch vysokokapacitných 
podávačov nadštandardných rozmerov (volitelné) 

• Obojstranná tlač: 

– 176 g/m², automatická obojstranná tlač pre všetky 
papiere 

– 220 g/m², automatická obojstranná tlač pre väčšinu 
papiera 

– 300 g/m², ručná obojstranná tlač pre všetky papiere 
v ručnom podávači a vo voliteľnom 
vysokokapacitnom podávači nadštandardných 
rozmerov 

Moţnosti podávania a dokončovanie 
Vysokokapacitný podávač 

• A4 (2 000 listov, aţ 220 g/m²) 

Vysokokapacitný podávač nadštandardných 
rozmerov s jedným alebo dvoma zásobníkmi 

• 64-300 g/m², nenatieraný papier 

• 106-300 g/m², natieraný papier 
• Vysokokapacitný podávač nadštandardných 

rozmerov s jedným zásobníkom: 182 x 250 mm 
(B5) aţ 330 x 488 mm (SRA3); vysokokapacitný 
podávač nadštandardných rozmerov s dvoma 
zásobníkmi: 102 x 152 mm aţ 330 x 488 mm 
(SRA3) 

• 176 g/m², automatická obojstranná tlač pre všetky 
papiere 

• 220 g/m², automatická obojstranná tlač pre väčšinu 
papierov (formáty A4/letter, A3/tabloid) 

• 300 g/m², jednostranná a ručná obojstranná tlač pre 
všetky papiere 

• Modul s jedným alebo dvoma zásobníkmi: 2 000 
listov / 4 000 listov 

• Podpora malých médií u vysokokapacitného podávača 
nadštandardných rozmerov s dvoma zásobníkmi 

• Podávač obálok a malých médií 

Výstupná priehradka pre odsadenie 

• Stohovanie 500 listov 

Finišer BR 

• Zásobník stohovača na 3 000 listov, horná 
priehrádka na 500 listov 

• Odsadenie 

• 2/3 otvory 

• Zošívanie 50 listov (vpredu, vzadu, duálne, štyri pozície) 

• Jednotka pre sklad v tvare C/Z (voliteľný modul) 
 
 
Finišer s viazačom broţúr BR 

• Väzba broţúr s úpravou tvaru chrbta aţ 25 listov 

• Čelný orez v rozsahu 2-20 mm v krokoch po 0,1 mm 

• Gramáţ papiera 64-300 g/m², natieraný a 
nenatieraný papier 

Zošívačka 

• Zošíva aţ 50 listov médií gramáţe 90 g/m² 

Integrovaný tlačový server Xerox® 

(DMP) 
Technické údaje hardwaru (také isté alebo lepšie) 

• 80 GB pevný disk, 2 GB pamäťová  RAM 

• Dotyková obrazovka 10,4 palca, dotykový plochý displej 

• Ethernetové rozhranie (10 Mb/s, 100 Mb/s, 
volitelné 1 000 Mb/s) 

Podporované prostredíie klientov 

• 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, vlastné ovládače pre 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, certifi át WHQL1
 

Jazyky PDL a formáty dát 

• PDF, XPS®, emulace PCL® 6, HP-GL2 (priame 
odosielanie), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ 
(volitelné) 

Snímanie 

• Snímanie do e-mailu, snímanie do zloţky/počítača/ 
poštovej schránky (súkromné a verejné), medzi 
dostupné moţnosti patrí snímanie na jednotku USB, 
server FTP, server SMB, do počítača, do súboru PDF s 
moţnosťou hľadania, PDF/A, XPS, náhľad miniatúry 

Zabezpečenie 

• Štandardné zabezpečenie tlače, overovanie 
LDAP/Kerberos/ SMB/CAC, súbory PDF chránené 
heslom, šifrovanie  FIPS 140-2, šifrované e-maily 
S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, odesielanie e-
mailov cez  protokol SSL, prepis dátového obrazu 
(okamţitý, plánovaný, na poţiadanie), šifrovanie dát 
pevného disku, funkcie Audit Log, voliteľná sada CAC, 
systém Xerox Secure Access Unified ID System®, 
podpora protokolu IPv6, 256bitové šifrovanie, certifi 
ace Common Criteria (čaká a na vybavenie) 

Ostatné voliteľné funkcie 

• Sada pre CAC, moţnosti účtovania, podpora 
technológie Xerox Extensible Interface Platform®, 
rozhranie externého zariadenia

• A3 

– 33/37 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatieraný 
papier, lícom nahor 

– 21/25 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatieraný 
papier, (106-176 g/m²) – natieraný papier 

– 14/17 str. /min. (177-300 g/m²) – natieraný papier 

• SRA3 

– 29/33 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatieraný papier 

– 19/19 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatieraný 
papier, lícem nahoru (106-176 g/m²) – natieraný 
papier 

– 12/12 str. /min. (177-300 g/m²) – natieraný papier 
 

 
1 V závislosti na vybranom tlačovom serveri / radiči 

2 K dispozícii s tlačovým serverom Xerox® EX (ktorý vyuţíva technológiu Fiery®) pre farebnú 

tlačiareň Xerox® C60 / C70 a integrovaným tlačovým serverom Xerox® FreeFlow. 

3 Pracovný cyklus: maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná  

v jednom mesiaci. Nepredpokladá sa pravidelné vyuţitie na maximum. 

4 Je poţadovaný modul rozhrania

 

• Zásobník stohovača na 1 500 listov, horná 
priehradka na 500 listov 

• Odsadenie 

• 2/3 otvory 

• Zošívanie 50 listov (vpredu, vzadu, duálne, štyri 

pozície) 

• Tvorba broţúr s väzbou 

• Sklad v tvare V 

• Jednotka pre sklad v tvare C/Z (voliteľný modul) 

• Viazač broţúr (jednoduchá skládanka, zošívanie na 
střiešku) aţ 15 listov nenatieraného papiera, 7 
listov 
o gramáţi 106-176 g/m² (natieraný papier), 5 
listů o gramáţi 177-220 g/m² (natieraný 
papier) 

Štandardný finišer 

• Zásobník stohovača na 3 000 listov, horná 
preihradka na 500 listov 

• Dierovanie a zošívanie na rôznych miestach – 4 
pozície / 4 svorky 

• Zošívanie, natieranie a nenatieraný papier, aţ 100 
listov 

Tlač z mobilných zariadení / chytrých telefónov 

Ďalšie moţné tlačové servery 
• Tlačový server Xerox® EX-i C60/C70 

vyuţívajúci technológiu Fiery®
 

• Tlačový server Xerox® FreeFlow integrovaný pre 
pouţitie s farebnou tlačiarňou Xerox® C60/C70* 

• Tlačový server Xerox® EX C60/C70 
vyuţívajúci technológiu Fiery®

 

Poţiadavky na napájanie 
• Tlačiareň. 110-127 V str. alebo 220-240 V str., 50/60 Hz 

• Voliteľné  podávanie/dokončovanie: 

– Kaţdý modul si vyţaduje napájanie 100-240 V str. 
alebo 220-240 V stř., 50/60 Hz 

Rozmery tlačiarne 
• Výška: 1 391,5 mm 

• Šírka: 1 574 mm 

• Hĺbka: 787 mm 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobnejšie technické údaje nájdete na adrese www.xerox.com/C60-C70Specs. 
Chcete sa pozrieť na video o produkte, navštívte stránky www.xerox.com. Vlastnú 
farebnú tlačiareň Xerox® C60/C70 si môţete zostaviť a nakonfigurovať na adrese 
www.buildyourownxerox.com. 
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