
Xerox® ColorQube® 8570 
Barevná tiskárna

Optimální zařízení pro každé prostředí
•  Vysoká rychlost tisku. Rychlé zpracování úloh – až 40 str./min 

barevně i černobíle. 

•  Tiskněte, když jste připraveni.  Díky výstupu první stránky již za 
5 sekund obdržíte dokončenou tiskovou úlohu již v okamžiku, kdy 
přijdete k tiskárně. 

•  Intuitivní korekce barev. Funkce Ovládání barevných korekcí slovy 
umožňuje jednoduše definovat požadované barevné úpravy.

•  Malé rozměry. Tiskárna ColorQube 8570 se na vašem pracovišti 
vejde takřka všude, ať již na váš stůl nebo na centrální místo.

•  Naprostá flexibilita. Získejte plnou kompatibilitu v prostředích se 
systémy Windows, Mac a Linux.  

•  Ušetřete náklady na dopravu a skladovací prostory. Ve srovnání 
s laserovými tiskárnami má spotřební materiál technologie tuhého 
inkoustu minimální rozměry.

Vaše ekologičtější kancelář
•  Méně odpadu, méně dopadu. Obal pro tiskárnu a kostky tuhého 

inkoustu vám pomáhají produkovat až o 90 % méně odpadu, snížit 
energetické požadavky po dobu životnosti a omezit produkci uhlíku 
oproti srovnatelným laserovým tiskárnám. 

•  Funkce EarthSmart. Je součástí tiskoévho ovladače a umožňuje 
použít taková nastavení tisku, která jsou nejohleduplnější k životnímu 
prostředí.

•  Optimalizujte spotřebu energie. Technologie Intelligent Ready 
se naučí pracovním zvykům vaší pracovní skupiny a přepíná se do 
úsporného režimu, když je méně pravděpodobné, že tiskárnu budete 
potřebovat.

•  Přibalený software GreenPrint. Standardně dodávaný nástroj 
GreenPrint vám pomůže tisknout pouze stránky, které chcete, čímž 
snížíte spotřebu médií i inkoustu.

•  Splňuje požadavky programu ENERGY STAR®. Tiskárna ColorQube 
8570 splňuje přísné požadavky programu ENERGY STAR ohledně 

udržitelnosti.  

Barevná tiskárna ColorQube 8570 je výkonné, 
zařízení s technologií tuhého inkoustu, které 
nabízí jednoduchost a vysokou produktivitu s 
výhodou špičkového barevného tisku.

Kvalitní barevný výstup s nižšími náklady
•   Neuvěřitelné detaily a polotóny. Rozlišení tisku 2400 FinePoint™ 

zaručuje výjimečnou kvalitu tisku. 

•   Vždy špičkové barvy. Tuhý inkoust poskytuje vašim dokumentům 
syté, živé barvy na všech médiích, včetně recyklovaného papíru, bez 
degradace v průběhu času. 

•   Široká škála podporovaných médií. Tiskněte na cokoli, od běžného 
papíru, přes štítky, obálky a kartón, až po vizitky a strukturovaná 
média.

•   Barvy, které očekáváte. Simulace barev  PANTONE® a možnost 
korekce barev poskytují výsledky, které vždy splní vaše očekávání. 

•   Stále přesné výsledky. Originální tiskový jazyk Adobe® PostScript® 
3™ a emulace jazyka PCL 5c zaručují konzistentní tisk vašich úloh.

•   Barevný tisk bez časové ztráty. Zařízení ColorQube 8570 tiskne 
černobíle i barevně stejně vysokou rychlostí. 

•   Více tisku po delší dobu. Vysoké měsíční zatížení až 85 000 stran 
znamená, že získáte spolehlivou barevnou tiskárnu, která vám vydrží 
po mnoho let.  
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Správa zařízení 
Internetové služby Xerox CentreWare®, Web, rozhraní WebJet 
Admin, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®, PrintingScout®

Tiskové ovladače

Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® verze 10.5 
a vyšší, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x 
Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, 
Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, 
ovladač Xerox Global Print Driver®, ovladač Xerox Mobile 
Express DriverTM, tiskové ovladače Walk-Up®

Zabezpečení
SSLv3, IPsec, 802.1x, , HTTPS, IPPS, ověřování SMTP, filtrování 
IP adres, zabezpečení přepisováním pevného disku, přepisování 
obrazu, funkce Audit log, volitelné bezdrátové připojení: 
802.11 b, g

Podpora médií
Zásobník 1: 60 – 220 g/m²; zásobníky 2 – 5: 60–220 g/m²; typy 
médií: běžný papír, průhledné fólie, obálky, štítky, uživatelské 
formáty médií, děrovaná média, karty/desky

Provozní prostředí
Teplota: V provozu: 10 až 32 ºC; relativní vlhkost: V provozu: 10 
až 80 %; hladiny akustického tlaku: při tisku: méně než 59 dBA, v 
pohotovostním režimu: méně než 31 dBA 

Požadavky na napájení 
Napájení: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; spotřeba: průměrná:  
252 W, v pohotovostním režimu: 104 W; v režimu spánku: 45 W

Rozměry (š × h × v)
8570DN: 406 × 521 × 368 mm; hmotnost: 27,4 kg;  
Podavač s kapacitou 525 listů: 394 × 508 × 127 mm;  
hmotnost: 5,2 kg;  
Vozík se zásuvkou: 502 × 686 × 356 mm; Hmotnost: 28,8 kg

Rozměry balení (š × h × v)
8570DN: 559 × 673 × 540 mm; hmotnost: 34 kg;  
Podavač s kapacitou 525 listů: 508 × 616 × 267 mm;  
hmotnost: 5,2 kg;  
Vozík se zásuvkou: 650 × 854 × 508 mm; Hmotnost: 34,9 kg

Co je součástí dodávky
•  Barevná tiskárna ColorQube 8570
•  Sada tuhých inkoustů Rainbow Pack a předem vložené 

startovací kostky inkoustu všech barev (celková kapacita = 
3 000 stran pro každou barvu1)

•  Disk CD se softwarem a dokumentací (se stručnou instalační 
příručkou, stručnou uživatelskou příručkou, uživatelskou 
příručkou a příručkou pro správce systému)

•  Napájecí kabel

Certifikace
Certifikace dle UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, FCC 
část 15 třída A, směrnice 2006/95/ES o nízkonapěťových 
zařízeních, EN 60950-1, 2. vydání, směrnice 2004/108/ES o 
elektromagnetické kompatibilitě, EN 55024, směrnice ROHS 
2002/95/ES, shoda s normou 508, splňuje požadavky programu 
ENERGY STAR®, GOST EN55022 třída A, shoda s normou TAA 
(konfigurace Y) 

Spotřební materiál

Originální tuhý inkoust Xerox
2 kostky – azurová: 4 400 stran1 108R00936
2 kostky – purpurová: 4 400 stran1 108R00937
2 kostky – žlutá: 4 400 stran1 108R00938
2 kostky – černá: 4 300 stran1 108R00939
4 kostky – černá: 8 600 stran1 108R00940

Položky pravidelné údržby
Údržbová sada: <10 000 stran2 109R00784
Údržbová sada: <30 000 stran2 109R00783
Odpadní nádobka 109R00754

Volitelné příslušenství
Rozšíření z verze N na DN 097S04144 
Sada pro zvýšení produktivity s pevným diskem 097S04141 
512 MB paměti 097S03635 
Zásobník médií s kapacitou 525 listů 097S04142 
Vozík se zásuvkou 097S03636 
Adaptér bezdrátové sítě  
– evropská redukce napájení 097S03741 

1  Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 
24711. Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí a režimu tisku.

2  Přibližný počet stran. Uváděná výtěžnost při použití médií formátu A4 s gramáží 
75 g/m². Výtěžnost se liší dle typu média, formátu, gramáže, orientace a vzorců 
používání.

Pouze 8570 DN a  
DT

 
Rychlost

ColorQube 8570_AN ColorQube 8570_ADN

Až 40 str./min barevně / 40 str./min černobíle

Pracovní zátěž až 85 000 stran/měsíc

Podpora médií 
Vstup médií Standardní

Zásobník 3: 525 listů

Zásobník 4: 525 listů

Zásobník 5: 525 listů

Zásobník 1 (víceúčelový): 100 listů; uživatelské formáty: 76 mm × 127 mm až 216 mm × 356 mm

Zásobník 2: 525 listů; volitelné formáty: 99 mm × 211 mm až 216 mm × 356 mm

Volitelné

Volitelné

Volitelné

Výstup médií                        350 listů

Automatický oboustranný tisk Volitelné Standardní

Tisk  
Výstup první strany Již za 5 sekund (barevný tisk)

Rozlišení (max.) Až 2400 FinePoint™

Paměť (stand./max.) 512 MB/2 GB

Procesor 1 GHz

Připojení 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6

Jazyky popisu stránky Skutečný Adobe® PostScript® 3™, emulace jazyka PCL® 5c, PDF

Funkce tisku Standardní ovladače s obousměrnou komunikací, tisk brožur*, vodoznaky, tisk více stran na list, grafický ukazatel inkoustu, tisk pouze černě

Volitelné Sada pro zvýšení produktivity (přidává: pevný disk, osobní / uložený / zabezpečený / kontrolní / uložený tisk, tisk s, rozšířené úložiště písem/formulářů, 
přepisování pevného disku)

Záruka  2 roky v místě instalace
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