
Revoluční technologie 
Jedinečnou patentovanou technologii tuhého inkous-
tu vyvinul Xerox pro firmy, které potřebují a vyžadují 
výkonný kancelářský barevný tisk s maximální kvalitou 
a minimálními náklady.
Technologie tuhého inkoustu nabízí naprostou spoleh-
livost a jednoduchou obsluhu. Tuhý inkoust poskytuje 
perfektní kvalitu a především výraznou úsporu nákla-
dů na barevný tisk. Navíc dokáže stejně kvalitně po-
tisknout jak levný kancelářský, tak recyklovaný papír  
a vytváří až o 90% méně tiskového odpadu oproti 
srovnatelným laserovým zařízením.

 Každá kostka barevného inkoustu má jedinečný 
tvar pro zjednodušení vkládání. Inkoust lze doplňovat  
i během provozu zařízení.

 Multifunkční zařízení Xerox s patentovanou 
technologií tuhého inkoustu jsou navržena tak, aby 
maximálně usnadnila chod každé firmy. Každá jejich 
vlastnost, funkce i design byly vyvinuty tak, aby vašim 
zaměstnancům umožnily bezproblémovou práci při  
zachování vysoké produktivity.

Spolehlivost
Když mluvíme o chytrém řešení, máme na mysli každý 
detail. Zařízení s technologií tuhého inkoustu obsahu-
je méně součástí, což znamená menší riziko poruchy, 
nižší četnost výměny položek spotřebního materiálu  
a díky tomu nesrovnatelně méně prostojů. 

Jednoduchost 
Konec neustálým výměnám tonerů, válců, fixačních 
jednotek a dalšího spotřebního materiálu. Konec há-
dek zaměstnanců s IT specialisty vždy, když je třeba 
něco rychle vytisknout a tiskárně „něco“ chybí. Sta-
čí jen jednou za čas doplnit příslušnou kostku tuhého  
inkoustu, což díky specifickým tvarům pro jednotlivé 
barvy zvládne každý.

Technologie tuhého inkoustu.  
Více barev pro vaše dokumenty,  
nižší výdaje za barevný tisk 

Aby vaše tištěné materiály perfektně splnily svůj účel, musí být jasné  
a přehledné. Proto je barevný tisk nutností. Multifunkční zařízení Xerox  
s technologií tuhého inkoustu umožní vaší firmě docílit lepší efektivity  
a přesnosti, zkrátit čas nutný k vyhledání důležitých informací a současně  
výrazně snížit náklady na tisk.

Efektivita
Díky zařízením Xerox s technologií tuhého inkoustu se
vaši zaměstnanci budou moci plně soustředit na svou 
práci,  pracovat efektivněji a s menší stresovou zátěží. 

Precizní práce s barevným tiskem 
Tuhý inkoust Xerox dokáže vytisknout širší rozsah  
barev než  většina barevných laserových tiskáren. Proto 
je maximálně  spolehlivý při přesném tisku nejen těch 
„správných“ barev a plynulých barevných přechodů, ale 
i složitých středních tónů, jako například barva pleti.
Žádná jiná technologie navíc neposkytuje tak výjimečně  
konzistentní kvalitu barev, což je důležitý aspekt při tis-
ku dlouhých tiskových úloh a vícenásobných kopií.



Ekologicky šetrný tisk
V každém ohledu nabízí technologie tuhého inkoustu 
vaší firmě ideální příležitost využít všech výhod barev-
ného tisku, výrazně snížit náklady na tisk a přitom plně 
dostát myšlence trvale udržitelného rozvoje.

Méně odpadu
Unikátní bezkazetová technologie nepotřebuje zbyteč-
né obaly a tím generuje až o 90% méně odpadu.

Méně spotřebního materiálu
Čisticí jednotka s průměrnou výtěžností až 330 000  
výtisků je jediná součást, kterou je třeba pravidelně 
měnit.

Tisknete zodpovědně
Nastavíte si šetrný oboustranný tisk a barevně 
syté výtisky získáte i na recyklovaném papíru.
Netoxický, nešpinící, žádný prach ani ozon.
Tuhý inkoust Xerox nabízí bezpečnou a čistou  
manipulaci.
Zařízení nezhoršují prostředí vaší kanceláře  
prachem ani ozonem.

Tuhý inkoust
18 kg

Laserový tisk
151 kg

Odpad při tisku tuhým inkoustem  
ve srovnání s odpadem při laserovém tisku

Tuhý inkoust bez kazet je přímo spotřební materiál. 
Není třeba likvidovat nebo recyklovat prázdné 
tonerové kazety.

Tři úrovně barevného tisku

Doplňkový barevný tisk
Až cca 2 % barevného tisku
na stránce se účtuje pouze
za cenu černobílého tisku.

Kancelářský barevný tisk
Barevný tisk v rozsahu
cca 6–8 %na stránce získáte  
za méně než polovinu standardní 
ceny barevného tisku
konkurenčních tiskáren.

Grafický barevný tisk
Plně grafický tisk i ve  
formátu A3 za cenu  
formátu A4.

Vyberte si zařízení Xerox s technologií tuhého inkoustu  
podle svých potřeb

Multifunkční tiskárna Xerox ColorQube® 9300
Formát A3

Tiskárna Xerox 
ColorQube® 8870
Formát A4

ENERGY STAR®
Řada ColorQube splňuje nejpřísnější požadavky pro-
gramu ENERGY STAR ohledně spotřeby energie.



Originální spotřební materiál Xerox
Když si vyberete zařízení Xerox, vložíte svou důvěru do našich více než 70letých  
technologických inovací, které poskytují bezkonkurenční produktivitu, kvalitu tisku  
a spolehlivost. Věděli jste, že spotřební materiál, který po dobu životnosti vašeho 
zařízení Xerox kupujete, jako jsou tonerové kazety nebo kostky tuhého inkoustu, hraje  
klíčovou roli v tom, zda výsledky tisku splní vaše očekávání?

Produktivita
Originální spotřební materiál Xerox je navržen tak, aby 
bez problémů fungoval se zařízeními Xerox, takže si  
nikdy nemusíte dělat starosti kvůli odstávce tiskárny či 
multifunkčního zařízení v důsledku použití nesprávně  
 vyrobeného spotřebního materiálu  jiného výrobce.

Kvalita tisku
Ať již potřebujete vytvořit špičkový prospekt pro  
zákazníka, podmanivou nabídku nebo prezentaci, pou-
tavou vizitku, plakát, leták, či fólii do okna, profesio-
nální obchodní dokumenty pomohou vaší společnosti  
vyniknout v davu. A pokud používáte originální spotřeb-

  ínezířaz mínčknufitlum ič ěnráksit v xoreX láiretam ín  
Xerox, můžete se spoléhat na kvalitu tisku, která výrazně 
zlepší vnímání, zapamatování a reakci vašich zákazníků. 
Učiní vaše  produkty a služby atraktivnějšími a vaši  
společnost úspěšnější. Originální spotřební materiál Xerox 
je navržen tak, aby ve vašich tiskových materiálech uká-
zal to nejlepší.

 Tuhý inkoust Xerox poskytuje konzistentní kvalitu tisku 
na každé stránce i zařízení. Obdržíte syté, výrazné a konzis-
tentní barvy na jednolitých plochách a vynikající polotóny 
a plynulé přechody.

 EA toner Xerox je navržen tak, aby vytvářel částečky
rovnoměrnějšího tvaru a velikosti než běžný toner. Obdržíte 
ostrý text a  vytištěné obrázky se špičkovým leskem, detai-
ly a zřetelností. Navíc vám  nízká teplota fixace pomáhá  
šetřit elektrickou  energii.

8%

92%

21%

79%

92%- podíl respondentů, kteří 
uvedli, že nejdůležitějším
faktorem při rozhodování
o nákupu je zaručená
kompatibilita toneru se
zařízením.

79% - podíl respondentů, kteří 
by spotřební materiál  
jiných výrobců nepoužili kvůli  
riziku poruchy zařízení.

*Průzkum zákazníků společnosti Xerox 
z roku 2011 prováděný společností  
Campbell DeLong Resources Inc.

Snímky částeček toneru pořízené elektronovým 
mikroskopem vytvářených běžným práškovým 
tonerem a EA tonerem Xerox

Spolehlivost
Tiskněte  s důvěrou a vědomím, že zařízení a spotřební materiál Xerox společně zaručují ty nejlepší  
výsledky bez starostí.  Oproti tomu poškození zařízení Xerox způsobené použitím neoriginálního  
spotřebního materiálu není kryto žádnou zárukou ani servisní smlouvou se společností Xerox a je na  
výhradní zodpovědnost zákazníka. 

Zkrátka a dobře, originální spotřební materiál Xerox a zařízení Xerox jsou vyrobeny jedno  
pro druhé.

EA toner XeroxBěžný toner



Co je to servisní zabezpečení?
Čtyřleté servisní zabezpečení, to je plná péče ze strany Xeroxu o váš zakoupený stroj.
Jedná se o službu, díky níž získáte ke svému tiskovému zařízení řadu výhod, nad rámec 
standardní záruky, včetně garantovaných nákladů na tisk v rámci smluvních podmínek.

Fakticky si tak můžete prodloužit a prohloubit záruku, a to až na 4 roky.

Výhodami služby jsou:

  kompletní servisní služby nad rámec běžné záruky

  dojezd servisního technika nejpozději do příštího 
    pracovního dne od nahlášení servisní události

  aktualizace softwaru zařízení

  zapůjčení náhradního stroje v případě vážnější 
    poruchy zařízení

  náhradní díly a práce servisního technika v běžné 
    pracovní době

  dodávka spotřebního materiálu

  záruka orignálního spotřebního materiálu

  garantovaná bezkonkurenční cena černobílého 
    i barevného tisku - platíte za počet stran, nikoli 
    za kusy tonerů

  pomoc na servisní lince Xerox

  délka kontraktu 4 roky s možností prodloužení 
    o další rok

Kvalita servisu
Servisní zabezpečení je pro Vás zárukou kvalitních  
a rychlých služeb na vysoké úrovni, poskytovaných  
našimi školenými a certifikovanými servisními  
zástupci.

Finanční plánování
Servisní zabezpečení Vám umožňuje naplánovat si 
Vaše náklady na kopírování nebo tisk. Odpadá tak  
investice do spotřebních a provozních dílů a jejich 
skladování. Neplatíte tak nic dopředu, ale 3 měsíce 
zpětně.

Další výhody

S Xeroxem si leasněte mnohem více!

 Leasing Xerox je leasing přímo od výrobce. Díky pevným 
úrokovým sazbám a fixní měsíční splátce za zařízení 
tak zákazník může po celou dobu trvání smlouvy 
dobře plánovat své náklady a efektivně řídit cash flow. 
Leasing Xerox je možné přirovnat k operativnímu 
pronájmu. Smyslem je komplexní zastřešení vašich 
služeb potřebných pro provoz tiskových a multifunkčních 
zařízení.

Součástí pronájmu je servisní zabezpečení předmětu 
pronájmu, a to v rozsahu stanoveném se zákazníkem na 
začátku smlouvy. Ta se uzavírá na 3, 4 nebo 5 let podle 
potřeb zákazníka.

Pro výpočet splátek pronájmu nebo více informací  
o financování kontaktujte Xerox obchodního partnera.

 

Xerox nabízí prostřednictvím svých autorizovaných obchodních partnerů v ČR exkluzivní 
formu financování – leasing Xerox.


