
Xerox C60 / C70 – hlavní výhody: 

Opravdový produkční stroj s jednoduchým ovládáním multifunkce 

Rychlost tisku 70 A4 za minutu barevně, 75 A4 za minutu černobíle. Gramáž až 300 g/m2, až 

255 g/m2 pro automatický oboustranný tisk. Rozměr média až 330 x 488 mm, šíře tisku 320 

mm. Vysoká měsíční zatížitelnost s minimálními nároky na servis. Výkonný single-pass skener 

až 200 obrazů za minutu. Dotykový ovládací panel shodný s kancelářskými multifunkcemi 

Xerox. Standardní PostScriptový řadič, Xerox FreeFlow nebo EFI Fiery RIP. 

Uživatelsky vyměnitelné díly pro minimální prostoje a maximální kvalitu 

Každý tiskový stroj vyžaduje pravidelnou výměnu opotřebitelných komponentů. Se zařízeními 

Xerox nemusíte čekat na servisního technika. Uživatel si může sám vyměnit nejen tonerové 

kazety, ale i xerografické válce, podávací kolečka, odpadní nádobku a dokonce fixační jednotku. 

Fixační jednotky lze měnit během několika sekund. Uživatelé mohou například jednu fixační 

jednotku využívat pro tisk nestandardních médií, formátů A4, samolepek a podobně. Druhou 

jednotku je možné vyhradit na tisk fotoaplikací na plný formát a jiné „lepší“ úlohy. Fixační 

jednotky mají štítek pro popis a tak bude celý proces pod kontrolou. 

Automatizace nastavení se systémem SIQA 

Potřebujete přesnou registraci? Na tuto otázku nelze očekávat jinou odpověď než ANO. S unikátním systémem 

Xerox SIQA je to otázkou několika minut bez nutnost cokoli měřit a zkoušet. Stačí zvolit příslušnou funkci v menu 

stroje a použít vestavěný skener. U konkurenčních strojů je třeba papír přehýbat, odečítat hodnoty, zadávat přes 

uživatelské rozhraní, případně pravítkem změřit mnoho referenčních bodů a metodou 

pokus – omyl zkontrolovat a upravit výsledek.  

Stává se vám, že při vyřazení například vizitek na SRA3 arch máte lehce odlišnou barvu 

loga podle toho, v které části archu vizitka byla? Na tuto otázku vám 90% zákazníků 

odpoví rovněž kladně. U konkurenčních strojů to znamená zavolat servis, počkat na 

příjezd technika a vytisknout mnoho zkušebních archů. Se systémem Xerox SIQA je to opět otázka několika minut!. 

Velmi podobně lze nastavit transfer toneru na strukturovaná nebo syntetická média. Vše uživatelsky, čistě, rychle a 

úsporně. 

Průběžná kontrola kvality 

Kdykoli budete realizovat dotisk nebo opakovat zakázku pro svého klienta, se strojem Xerox C70 

dosáhnete konzistentní kvality. Vše díky patentovaným technologiím. Xerox Trickle Charge 

Development regeneruje průběžně vývojku a Xerox Closed Loop Xerography kontroluje a 

upravuje v průběku tisku denzitu barev.  

Podávání a dokončování 

Opravdový produkční stroj poznáte podle možností podávání a dokončování. I v tomto ohledu 

Xerox C70 exceluje. Volitelné velkokapacitní podavače nabízejí již ve standardu vzduchovou 

asistenci podávání a vyhřívání zásobníků. Na výstp je možné připojit finišery s inteligentním 

odstraněním prohnutí médií (Xerox Smart Decurler) a dokonce i modul úpravy hřbetu brožur a  

čelního ořezu Xerox SquareFold – unikátní možnost v této kategorii strojů. 

Chcete vědět více? Podívejte se na videa. Naskenujte QR kód nebo klikněte na odkaz pod ním: 

 

 

 

Xerox C60 / C70 –  tiskové aplikace SIQA – seřízení denzity  SIQA – seřízení registrace 

http://www.youtube.com/watch?v=qZnle_4icw4
http://www.youtube.com/watch?v=xV2DG2EgPiM&list=UU895I_diBIr9h8qjZhODgWA
http://www.youtube.com/watch?v=xDvnQ2cFSgY&index=2&list=UU895I_diBIr9h8qjZhODgWA



