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Výkon pro pracovní skupiny 
s vysokou úsporou nákladů



Jaké je tajemství dostupného 
barevného tisku?
Odpověď je stejně jednoduchá jako 
technologie: Xerox® Solid Ink. Naše 
patentovaná technologie tuhého inkoustu, 
vytvořená pro výkonný kancelářský barevný tisk, 
nabízí rekordní spolehlivost a jednoduchost. 
Tuhý inkoust se snadno používá, poskytuje 
neuvěřitelnou kvalitu barevného tisku, vytváří 
výrazně méně tiskového odpadu oproti 
srovnatelným barevným laserovým zařízením 
a umožňuje vám tisknout barevně s nízkými 
náklady. Je čas poskytnout vaší společnosti 
prospěch, který tuhý inkoust nabízí.

Snižte náklady, zvyšte atraktivitu
Špičková barevná multifunkční tiskárna ColorQube 8900 představuje pokračování 
naší tradice inovace na poli tuhého inkoustu. ColorQube 8900 představuje první 
stolní multifunkční zařízení s takto vysokou úrovní výbavy, využívající tuhý inkoust. 
Nabízí dostatečnou rezervu výkonu a poskytne libovolně velké společnosti funkce 
šetrné k životnímu prostředí, nepřekonatelnou snadnost používání a trvale výjimečně 
kvalitní barvy, se kterými vaše projekty vyniknou. V případě vyšších nároků lze 
tiskárnu ColorQube 8900 rozšířit na samostatně stojící zařízení s vyšší kapacitou 
papíru a užitečnými dokončovacími možnostmi.

Stručná fakta o tiskárně 
ColorQube® 8900
• Nízké celkové náklady na vlastnictví
•  Rychlosti tisku a kopírování až  

44 str./min.
•  Výkonná řešení pro skenování 

a faxování
•  Maximální kapacita médií: 3 475 listů
•  Řešení Xerox® Workflow Solutions

Š × H × V  (8900X s OCT): 
605 x 504 x 615 mm

* Volitelné

Tisk / kopírování / skenování / 
fax* / e-mail

A4

str./min. barevně44



Působivé barvy
Tiskárna ColorQube® 8900 pomáhá vašim 
kancelářským dokumentům vyniknout díky 
sytým, lesklým barvám.

•  Nechte každý dokument vyniknout. 
Spolehněte se na nádherné, syté barvy na 
každém výtisku – i na levném kancelářském 
nebo recyklovaném papíru. 

•  Splňte svá očekávání. Barevné simulace 
kalibrované podle palety PANTONE® 
a technologie korekce barev Xerox nabízí 
snadný způsob, jak zajistit přesnou shodu 
barev u důležitých obchodních materiálů, 
jako například u loga společnosti.

•  Flexibilní rychlosti tisku. Vyberte si 
ideální kombinaci kvality a rychlosti tisku 
pro libovolnou tiskovou situaci díky čtyřem 
různým režimům tisku – Vysoké rozlišení, 
Vylepšený, Standardní a Rychlý barevný.

Tiskněte barevně každý den
Nyní si můžete dovolit přidat okouzlující 
barvy na všechny vaše výtisky díky tiskárně 
ColorQube 8900.

•  Vyšší objemy přináší vyšší úspory. Pokud 
vaše pracovní skupina dosáhne objemu tisku 
již na úrovni pouhých šesti balíků papíru 
měsíčně, tiskárna ColorQube 8900 vám zajistí 
bezkonkurenčně nízké celkové náklady na 
vlastnictví.

•  Jedinečné tříúrovňové účtování nabízí 
významné úspory. Už nemusíte platit vysoké 
ceny barevného tisku i při malém množství 
barev. S tiskárnou ColorQube 8900 platíte na 
základě množství barev na stránce. U většiny 
barevných stránek se ceny výrazně sníží.

Ovládejte barvy pomocí slov: 
intuitivní vylepšení barev
S funkcí úpravy barev podle slov již nikdy 
nemusíte upravovat barvy na zdrojových 
datech. Můžete změnit barvu jednoho objektu 
nebo oblasti, aniž byste ovlivnili zbytek obrázku. 
Jednoduše si zvolíte požadované úpravy 
barev z rozbalovacího seznamu a výtisk bude 
automaticky upraven.

Originální fotografie nemá správné barvy? Použijte 
rozevírací seznam funkce Barvy pomocí slov a 
vyberte možnost „yellow colours a lot more yellow” 
(žluté odstíny mnohem žlutější) a „red colours a lot 
more red” (červené odstíny mnohem červenější). 
Perfektní výsledky.

Skvělé barvy, vysoké úspory



Chytřejší, rychlejší způsob práce
Dopřejte si bezkonkurenční pohodlí 
a nepřerušovaný provoz s tuhým inkoustem 
Xerox®, který byl navržen pro maximálně 
snadné použití.

•  Rychlé výtisky. Dokončujte úlohy o rychlosti 
44 str./min. barevně i černobíle s rychlostí 
vytištění první barevné stránky 8,5 sekundy. 
Standardem je i oboustranný tisk, který šetří 
papír.

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

•  Snadno rozšiřitelná. Po zvětšení kapacity 
papíru na 3 475 listů formátu A4 si můžete 
užívat možnosti delšího nepřerušeného tisku. 
Případně můžete přidat finišer na 650 listů 
a získat tak možnost sešívání až 50 listů 
a odkladač s odsazením.

•  Bezkazetová technologie. Získejte znovu 
cenné místo v kanceláři díky minimálním 
skladovacím nárokům tuhých inkoustů 
a jediné součásti podléhající pravidelné 
výměně.

•  Užitečné funkce pro snadnou obsluhu. 
Integrovaná video nápověda přímo na 
ovládacím panelu umožňuje snadné řešení 
problémů. 

•  Připravena vždy, když to potřebujete. 
Technologie Intelligent Ready se přizpůsobí 
pracovním návykům vaší pracovní skupiny, 
takže je připravena tisknout, když to 
potřebujete.

•  Spolehlivý provoz. Jednoduchá dráha média 
a minimum pohyblivých součástí umožňuje 
bezproblémový nepřetržitý chod tiskárny 
ColorQube 8900 i v těch nejnáročnějších 
prostředích. Dokonce dokáže diagnostikovat 
potenciální problémy a vyřešit je předem, 
čímž se omezuje údržba a servisní zásahy.

Efektivita ve vaší kanceláři
Pracujte rychleji díky funkcím a možnostem, 
které zlepšují způsob, jakým vytváříte a sdílíte 
kancelářské dokumenty.

•  Zpracování více úloh současně. Dosáhněte 
maximální efektivity společnosti a 
provádějte více úloh současně pomocí funkce 
souběžného zpracování.

•  Integrované pokročilé skenování. Snadný 
převod papírových dokumentů do digitálních 
souborů, které lze poté sdílet a archivovat. 
Optické rozpoznávání textu na zařízení vytváří 
prohledávatelné soubory, umožňující rychlé 
získání informací.

•  Omezte síťový provoz. Pokročilá komprese 
souborů snižuje velikosti souborů a zatížení 
sítě. Výsledkem je rychlejší ukládání 
i vyhledávání dokumentů.

•  Pohodlná práce přímo na zařízení. Díky 
funkcím skenování na standardní paměťové 
zařízení s rozhraním USB a tisku z něj máte 
informace na dosah.

•  Žádné překážky tisku. Funkce Print Around 
pozdrží úlohu vyžadující zdroje nebo zásah 
uživatele (jako jiný formát média) a vytiskne 
další úlohy ve frontě.

•  Výkonné možnosti faxování. Odesílejte 
a přijímejte faxy, aniž byste opustili pracovní 
stůl. Funkce LAN fax odesílá faxy přímo 
z aplikací ve vašem počítači pomocí tiskového 
ovladače a automaticky přeposílá příchozí 
faxy na e-mailovou adresu nebo do úložiště 
dokumentů.

Ještě snadnější obsluha, produktivita pro vaši společnost

Řešení Xerox® Mobile Print 
Nabízíme současným mobilním 
pracovníkům svobodu odesílání tiskových 
úloh z libovolného zařízení s podporou 
e-mailu.

Jednoduché. Do mobilního zařízení není 
třeba instalovat žádný software, nemusíte 
vyhledávat informace o tiskárnách online 
nebo plýtvat časem při hledání správné 
aplikace. Toto řešení funguje s libovolným 
zařízením s podporou e-mailu. Navíc pro 
svou funkci nevyžaduje žádné další lidské 
zdroje.

Pohodlné. Ať již cestujete nebo pracujete 
ve více kancelářích, můžete tisknout 
dokumenty MS Office včetně aplikací 
MS Word, Excel® a PowerPoint® a také 
soubory PDF.

Bezpečné. Mobilní pracovníci mohou 
tisknout přímo ze svého mobilního zařízení 
a po zadání bezpečného ověřovacího 
kódu získávat dokumenty na multifunkční 
tiskárně s podporou technologie 
Xerox EIP. Mobilní pracovníci již nemusí 
spoléhat na ostatní při tisku citlivých 
dokumentů nebo riskovat ponechání 
výtisků ve výstupním zásobníku.

Každá kostka tuhého inkoustu má jiný 
tvar a vejde se pouze do správného slotu, 
takže doplňování inkoustu je rychlé, 
jednoduché, bezpečné a čisté.

Pokud chcete tisknout, stačí vybrat 
na zařízení funkci Mobile Print, zadat 
potvrzovací kód a vybrat dokument a 
nastavení výstupu přímo na ovládacím 
panelu.



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.  
Tiskárna ColorQube® 8900 vyprodukuje 
během používání o 90 % méně odpadu 
než srovnatelné laserové zařízení.

Podpořte úsilí vaší firmy v oblasti udržitelného 
rozvoje a současně zlepšete její image pomocí 
barevného tisku.

•  Méně odpadu. Kostky tuhého inkoustu 
nepoužívají kazety a obalový materiál toneru, 
čímž generují až o 90 % méně tiskového 
odpadu oproti srovnatelným laserovým 
zařízením.

•  Méně spotřebního materiálu. Čisticí 
jednotka s dlouhou životností s průměrnou 
výtěžností 30 000 výtisků je jediná 
vyměnitelná součást a lze ji recyklovat 
prostřednictvím programu Xerox® Green 
World Alliance (více informací najdete na 
stránkách www.xerox.com/gwa).

•  Splňuje normu ENERGY STAR®. Tiskárna 
ColorQube 8900 plní nejpřísnější normu 
ENERGY STAR z hlediska úspory elektrické 
energie.

•  Netoxický a nešpinící. Tuhý inkoust Xerox® 
nabízí bezpečnou manipulaci a při vkládání 
do zařízení nezanechává skvrny.

•  Biologicky odvozený inkoust. Tuhý inkoust 
Xerox® byl certifikován pro 30 % obsah 
biologicky odvozených obnovitelných 
materiálů Národní asociací výrobců tiskových 
inkoustů (National Association of Printing Ink 
Manufacturers, NAPIM).

•  Tiskněte zodpovědně. Získejte stejně syté 
výtisky i na recyklovaných médiích. Navíc vám 
nastavení ovladače Earth Smart umožňují 
vybrat výchozí nastavení, jako je tisk na 
obě strany, která podporují úspory papíru 
i energie.

•  Prokázaná přední pozice v oblasti 
udržitelného rozvoje. Dlouhodobé zaměření 
společnosti Xerox® na udržitelný rozvoj 
a ochranu životního prostředí vedl k odvedení 
více než devíti set tisíc kilogramů odpadu 
ze skládek díky programu vrácení produktu 
a recyklace. Společnost Xerox® rovněž nabízí 
média ohleduplná k životnímu prostředí, jako 
jsou recyklovaná média s až 100 % podílem 
recyklovaného obsahu, a papír, který dodržuje 
mezinárodně uznávané normy pro udržitelné 
lesní hospodářství (více na stránkách  
xerox.com/environment).

Design ohleduplný k životnímu prostředí

Celkové množství vyprodukovaného 
odpadu při tisku 4 000 stran měsíčně po 
dobu 4 let.

Tuhý inkoust
8,6 kg

Laserový tisk
101,2 kg



Absolutní kontrola na dosah ruky. 
Špičkové rozhraní 7palcové barevné dotykové obrazovky nabízí 
jasné ikony, intuitivní nabídky a integrovaná videa s nápovědou, 
díky kterým máte krok po kroku k dispozici jednoduchý postup 
řešení potíží.

Ještě více možností 
Změňte způsob, jakým vaše společnost 
pracuje, a to díky výkonným řešením 
Xerox® Workflow Solutions. Řešení 
Xerox® Workflow Solutions využívají 
platformu ® EIP a nabízí nástroje 
ke zvýšení produktivity dostupné 
prostřednictvím rozhraní barevné 
dotykové obrazovky. Podstatné je 
zjednodušení vašeho pracovního postupu, 
které začíná využíváním řešení Xerox® 
Workflow Solutions přímo tam, kde je 
zapotřebí.

Následuje několik málo z řady řešení, které 
lze u tiskárny ColorQube 8900 využívat 
a zvýšit tak produktivitu vaší kanceláře:

•  Nuance ScanFlowStore™ je intuitivní 
aplikace pro skenování a uchovávání, 
která umožňuje skenováním přímo 
z tiskárny ColorQube 8900 snadno 
vytvářet digitální archivy.

•  Xerox® Secure Access Unified ID System 
umožňuje integraci tiskárny ColorQube 
8900 ve vašem systému ověřování. 
Uživatelé odešlou dokumenty na 
centrální tiskový server a následně 
se mohou na kterékoli multifunkční 
tiskárně v síti jednoduše přihlásit 
projetím magnetické či bezkontaktní 
identifikační karty, nebo zadat svůj kód 
PIN. Úlohu pak lze bezpečně vytisknout.

•  Equitrac Office® umožňuje jednoduchý 
přístup k zařízení a službám, osobním 
tiskovým frontám pro maximální 
zajištění bezpečnosti a mobility 
dokumentů a vytváření pravidel pro 
efektivní a úsporný tisk.

Další informace o řešení Xerox® Workflow 
Solutions naleznete na adrese  
xerox.com/software-solutions.

Ulehčení práce oddělení IT
Usnadněte práci vašemu oddělení IT 
díky zařízení navrženému pro jednoduché 
zprovoznění a správu.

•  Omezte množství hovorů s oddělením 
IT. Minimalizujte zásahy díky inovativním 
funkcím, jako jsou jednoduché doplňování 
inkoustu, jediná vyměnitelná součást 
s dlouhou životností a integrovaná videa 
s nápovědou.

•  Zjednodušte instalaci ovladačů. Odstraňte 
pro pracovníky oddělení IT a mobilní 
pracovníky nutnost stahování jednotlivých 
tiskových ovladačů pro každý produkt. 
Ovladače Xerox® Global Print Driver® 
a Mobile Express Driver® jsou skutečně 
univerzální a umožňují uživatelům tisknout 
na většině zařízení – dokonce i na těch od 
jiných výrobců.

•  Jednou nakonfigurujte a rozšiřte 
po celém parku zařízení. Odstraňte 
nutnost konfigurovat každé zařízení zvlášť. 
Konfigurace zařízení lze klonovat a rozšířit do 
všech ostatních tiskáren ColorQube 8900.

•  Flexibilní kontrola nákladů. Jednoduše 
přiřaďte práva uživatelů pro tisk na 
základě denní doby, typu úlohy a aplikací 
prostřednictvím intuitivního rozhraní.

•  Spravujte každé zařízení. Pomocí 
webového nástroje Xerox® CentreWare® 
mohou správci IT jednoduše instalovat, 
konfigurovat, spravovat, monitorovat 
a vytvářet zprávy o tiskárnách 
a multifunkčních zařízeních po síti, 
bez ohledu na výrobce.

•  Jednoduché a přesné účtování a 
doplňování spotřebního materiálu. 
Automatické shromažďování a odesílání 
stavů počítadel pomocí nástroje Smart 
eSolutions MeterAssistant®.

Špičkové zabezpečení
Minimalizujte rizika ochranou zranitelných 
míst a kritických obchodních informací.

•  Mazání citlivých informací. Funkce 
přepisování pevného disku elektronicky 
maže obrazová data uložená na pevném 
disku tiskárny ColorQube 8900.

•  Bezpečné uchovávání dokumentů. 
Zajistěte ochranu vašich dat pomocí 
256bitového šifrování s použitím standardu 
FIPS 140-2 a vyžadováním hesla k 
otevření a prohlížení citlivého dokumentu 
naskenováním do heslem chráněného 
souboru PDF.

•  Zabraňte neautorizovanému přístupu. 
Omezte používání ověřováním uživatelských 
jmen a hesel pomocí ověřování uživatele 
v síti. Navíc volitelné ověřování čipových 
karet Xerox® Smart Card Authentication 
vyžaduje identifikaci pomocí karty pro 
ochranu zařízení před neoprávněnými 
uživateli.

•  Všezahrnující ochrana. Zajistěte 
zabezpečení zařízení pomocí certifikace 
(probíhá) celého systému Common 
Criteria (ISO 15408). S proaktivním 
systémem odezvy Xerox®  jsou poskytovány 
rychlé aktualizace, kdykoli jsou nalezena 
potenciálně zranitelná místa.

Když jde o IT a zabezpečení, společnost  
Xerox poskytne, co je potřeba



1     
Oboustranný automatický podavač předloh 
s kapacitou 50 listů podporuje uživatelské formáty 
médií od 148 x 210 mm po 216 x 356 mm.

2     
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů podporuje 
uživatelské formáty médií od 76 x 127 mm po 
216 x 356 mm.

3     
Standardní zásobník médií s kapacitou 525 listů 
podporuje formáty médií od 148 x 210 mm po 
216 x 356 mm.

4     
Vyberte si 2 dodatečné zásobníky médií s 
kapacitou 525 listů podporující formáty médií od 
148 x 210 mm po 216 x 356 mm (volitelné).

5     
Pro velké pracovní skupiny přidejte velkokapacitní 
podavač s kapacitou 1 800 listů formátu A4 
(volitelný).

6     
Standardní sešívačka umožňuje sešití až 20 listů 
o síle 75 g/m2.

7     
Finišer na 650 listů nabízí možnost sešívání až 50 listů 
a odkladač s odsazením (volitelně).
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Možnosti tiskárny ColorQube® 8900

Standardní konfigurace tiskárny 
ColorQube 8900

•  oboustranný automatický podavač 
předloh s kapacitou 50 listů

•  víceúčelový zásobník s kapacitou 
100 listů

•  zásobník médií s kapacitou 
525 listů

•  celková kapacita médií 625 listů

•  sešívačka

2 další zásobníky

•  přidání dvou zásobníků s kapacitou 
525 listů

•  celková kapacita médií 1 675 listů

Velkokapacitní podavač

•  přidání kapacity 1 800 listů

•  celková kapacita médií 3 475 listů

Finišer na 650 listů

•  přidání možnosti sešívání 50 listů a 
odkladače s odsazením



Rychlost tisku
ColorQube® 8900X

Až 44 str./min černobíle a barevně

Pracovní cyklus Až 120 000 stran/měsíc1

Podpora médií 
Vstup papíru Standardní Duplexní automatický dokumentový podavač: 50 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Víceúčelový zásobník (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 2: 525 listů, formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Volitelné 2 další zásobníky: 525 listů každý, formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Vysokokapacitní podavač:1 800 listů, formát: A4

Celková kapacita (std. / max) 625 / 3 475 listů

Výstup papíru (std. / max) 350 listů / 950 listů

Standardní finišer Externí sešívačka: Až 20 listů o síle 75 g/m2

Volitelné Finišer na 650 listů: Sešívání až 50 listů, odkladač s odsazením

Tisk Vytištění první stránky Již za 8,5 sekund barevně

Rozlišení tisku Až 2400 dpi FinePoint™

Procesor / paměť 1,33 GHz / 1 GB

Jazyky PDL PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně externí bezdrátové připojení

Tiskové funkce Funkce Print Around, Barva pomocí slov, sada vzorků, inteligentní oboustranný tisk, bezpečný tisk, automatický oboustranný tisk, vlastní velikost 
stránky, tisk z USB, software GreenPrint, automatická korekce barev, vlastní korekce barev, shoda kombinace barev

Kopírování Okopírování první stránky Již 16 s barevně / 16 s černobíle

Rozlišení kopírování Až 600 x 600 dpi

Funkce kopírování Porovnání, zmenšení/zvětšení, kopírování do schránky, anotace, automatické potlačení pozadí, kopírování pomocí ID karty, kopírování knih, mazání 
okrajů, více stran na list, předlohy různého formátu, vytváření úlohy, přerušení úlohy, dopředný program, vytváření brožur, číslování metodou Bates 
Stamping

Fax Volitelně Vestavěný fax2, fax v síti LAN, internetový fax, fax na serveru 

Skenování Cíle skenovaného obrazu Skenování do e-mailu, skenování na USB, skenování do složky, skenování domů, skenování do schránky, skenování na internetový fax

Funkce skenování Až 600 x 600 dpi, formáty souborů: JPEG, PDF, linearizované PDF, PDF s možností vyhledávání, XPS, XPS s možností vyhledávání, TIFF, 
vícestránkové TIFF

Účtování Standardní Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), další volitelné doplňky síťového účtování v rámci partnerských řešení 
Xerox® Alliance

 Volitelné Rozhraní pro připojení zařízení jiných výrobců

Zabezpečení 802.1X, IPsec, bezpečný tisk, bezpečný fax, SNMP v3, IPv6, zabezpečený HTTP (SSL/TLS), LDAP (SASL), ověřování v síti, zabezpečení portu USB, 
protokol auditů, Xerox® Secure Access Unified ID System®, podpora Common Access Card, filtrování IP, šifrování FIPS140-2, 256bitové šifrování 
pevného disku, přepis obrazu (na vyžádání, plánované nebo okamžité), ověřovací test softwaru, POP3 přes SSL, certifikace (probíhá) Common Criteria

Záruka Roční záruka opravy u zákazníka, volitelně exkluzivní čtyřleté plné servisní zabezpečení společnosti Xerox®

1Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.; 2Je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení 
Internetové služby CentreWare®, web CentreWare, Smart 
eSolutions®. rozhraní WebJet Admin, Tivoli, Apple® Bonjour, 
upozornění e-mailem na nízkou hladinu spotř. materiálu, 
proaktivní správa spotř. materiálu

Tiskové ovladače
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 
a vyšší, 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®

Manipulace s médii
Duplexní automatický dokumentový podavač: 60 až  
120 g/m2; MPT: 100 listů; 60 až 220 g/m2; Volitelné formáty: 
76 x 127 mm až 216 x 356 mm; Dodatečné zásobníky na 
525 listů 2-5: 60 až 220 g/m2; Vysokokapacitní podavač na 
1 800 listů: 60 až 122 g/m2; Typy médií: Lehká, běžná, lehký 
karton, karton, děrovaná, hlavičková, recyklovaná, předtištěná, 
průhledná, štítky, obálky. Úplný seznam naleznete na adrese  
www.xerox.com

Certifikace
FCC část 15, třída A, FCC část 68, označení CE platné dle 
směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES,  
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání

Spotřební materiál
Originální tuhý inkoust Xerox®

6 kostek azurové: 16 900 stran* 108R01022
6 kostek purpurové: 16 900 stran* 108R01023
6 kostek žluté: 16 900 stran* 108R01024
6 kostek černé: 18 000 stran* 108R01025
Náhradní kazeta do externí sešívačky 108R00823
Náhradní kazeta do sešívačky finišeru 008R12964 
Náhradní svorky 008R12941

Položky běžné údržby
Čisticí jednotka (standardní kapacita):  
10 000 stran 109R00784
Čiticí jednotka (rozšířená kapacita):  
30 000 stran* 109R00783

Možnosti
Zásobník s kapacitou 525 listů 097S04383
Vysokokapacitní podavač na 1 800 listů 097S04382
Stojan s úložnou zásuvkou 097S04388
Finišer na 650 listů 097S04324
Rozhraní pro připojení cizích zařízení 097S04408
Sada pro upgrade faxu 097S04389
Adaptér bezdrátové sítě

– Konvertor napájení pro Evropu 097S03741

*  Průměrný počet normovaných stran. Deklarovaný objem podle normy  
ISO/IEC 24711.  
Celkový objem se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/office.
©2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být žádným způsobem reprodukován bez písemného svolení 
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