
Barevná tiskárna Xerox® 
ColorQube® 8870 

Skutečná úspora nákladů
•  Barevný tisk za cenu černobílého. S tiskárnou ColorQube 8870 

si můžete dovolit tisknout vaše dokumenty v barvách, které 
přitáhnou pozornost.

•  Výhoda objemu tisku. Díky bezkonkurenčně nízkým provozním 
nákladům se investice do tiskárny CQ 8870 vrátí již při objemu tisku na 
úrovni čtyř balíků papíru měsíčně. 

•  Uspořte náklady na dopravu a uložení spotřebního materiálu. 
V porovnání s tonerovými kazetami jsou kostky tuhého inkoustu 
dodávány v malém balení, což uspoří náklady na dopravu a také se 
kostky inkoustu vejdou snadno do zásuvky ve vašem pracovním stole.

•  Ušetřete za papír a inkoust. Získáte standardní oboustranný tisk a 
funkci tisku více stran na jeden list.

Více barevného tisku
•   Rychlý tisk. Vaše úlohy budou vytištěny rychle – stejnou rychlostí jako 

černobílý tisk, tj. 40 stran/minutu. 

•   Vždy skvělé barvy. Tuhý inkoust dodává tisku bohaté, živé barvy na 
všech druzích médií, včetně recyklovaného papíru.

•   Barvy, které očekáváte. Schválená simulace barev PANTONE® a 
technologie korekce barev Xerox umožňuje získat takové výsledky, které 
vždy splní vaše očekávání. 

•   Více tisku po delší dobu. Měsíční zatížení tiskárny je až 120 000 
stran a to znamená, že budete mít spolehlivou barevnou tiskárnu po 
mnoho let. 

•   Tiskněte, když jste připraveni.  Vytištění první strany během 5 sekund 
znamená, že většina úloh bude vytištěna než dojdete k tiskárně.

•   Snadno rozšiřitelná. Do tiskárny ColorQube 8870 je velmi snadné 
přidat paměť pro využívání více funkcí, které vám uspoří čas nebo 
rozšířit kapacitu zásobníků až na 2 200 listů.

•   Intuitivní korekce barev. Funkce Ovládání barevných korekcí slovy 
(Colour By Words) umožňuje jednoduše definovat požadované barevné 
úpravy.

•  Podporuje váš operační systém. Získejte plnou kompatibilitu s 
operačními systémy Windows, Mac a Linux. 

Barevná tiskárna ColorQube 8870 s technologií 
tuhého inkoustu znamená velké úspory při 
barevném tisku a to díky neuvěřitelně nízkým 
provozním nákladům. Získáte výkonné řešení 
tisku bez zbytečného plýtvání tonerem a s 
výjimečnou kvalitou a konzistencí barev.

Přátelské k životnímu prostředí
•  Méně odpadu, menší dopad na životní prostředí. Technologie 

tuhého inkoustu pomáhá uspořit až 90 % obalového materiálu, snižuje 
spotřebu energií během životnosti zařízení až o 30 % a také emise 
oxidu uhličitého jsou sníženy až o 30 % než u srovnatelných laserových 
tiskáren.

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

•  Optimalizace spotřeby elektrické energie. Technologie Intelligent 
Ready se naučí časový režim využívání tiskárny a podle toho přepíná 
zařízení do úsporného režimu v době, kdy je pravděpodobné, že tiskárnu 
nebude nikdo nevyužívat.

•  Dodáváno s programem GreenPrint. Používejte standardní nástroj 
GreenPrint pro tisk pouze těch stránek, které chcete a uspořte tak 
papír i inkoust.

•  Splňuje normu ENERGY STAR®. Tiskárna ColorQube 8870 plní 
nejpřísnější normu ENERGY STAR z hlediska úspory elektrické energie. 
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Rychlost

 ColorQube 8870DN

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

Pracovní cyklus 120 000 stran/měsíc

Podpora médií 
Vstup médií Standardně

Volitelně

Zásobník 1 (MPT): 100 listů, volitelné formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm

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

Zásobník 3: 525 listů; volitelné formáty: 99 × 211 mm až 216 × 356 mm

Zásobník 4: 525 listů; volitelné formáty: 99 × 211 mm až 216 × 356 mm

Zásobník 5: 525 listů; volitelné formáty: 99 × 211 mm až 216 × 356 mm

Výstup médií                        350 listů

Automatický oboustranný tisk Standardně

Tisk  
Výstup první strany 5 sekund barevně

Rozlišení (max.) až 2400 dpi FinePoint™

Paměť (stand./max.) 512 MB/2 GB

Procesor 1 GHz

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

PDL Original Adobe® PostScript® 3™, PCL® emulace 5c, PDF*

Funkce tisku Standardně Funkce barvy podle slov, kompletování v paměti RAM, chytrý oboustranný tisk, ovladače Earth Smart, obousměrné tiskové ovladače, tisk brožur, 
vodoznaky, tisk více stran na jeden list, stav pevného inkoustu, grafické znázornění množství inkoustu, tisk pouze černým inkoustem

Volitelně Sada pro zvýšení produktivity (doplní: pevný disk, osobní/osobní uložený/zabezpečený/zkušební/uložený tisk, rozšířená možnost ukládání písem/
formulářů, přepsání dat na pevném disku, kompletování sad na pevném disku)

Záruka Dva roky v místě instalace

* Vyžaduje pevný disk

Správa zařízení 
Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
WebJet Admin Interface, 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, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile 
Express Driver®, tiskové ovladače Walk-Up®

Zabezpečení
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, identifikace SMTP, 
filtrování IP adres, zabezpečení přepsání dat na disku, 
přepsání povrchu disku, Audit log; volitelně bezdrátové 
připojení: 802.11 b, g

Podpora médií
Zásobník 1: 60-220 g/m2; zásobník 2-5: 60-220 g/m2. Typy 
médií: běžný kancelářský papír, průhledné fólie, obálky, 
samolepicí štítky, lesklý papír, papír volitelných formátů, 
děrovaná média, pohlednice

Provozní prostředí
Teplota: provozní: 10° až 32° C; relativní vlhkost: za provozu: 
10% až 80%; hladiny akustického hluku: při tisku: méně než 
59 dBA, v režimu Standby: méně než 31 dBA 

Požadavky na napájení 
Napájení: 100-240 V, 50-60 Hz; spotřeba elektrické energie: 
průměrně: 252 W; v režimu Standby: 107 W; v režimu 
Sleep: 47 W

Rozměry (š × h × v)
406 × 521x 368 mm; hmotnost: 27,4 kg; zásobník na 525 
listů: 394 × 508 × 127 mm; hmotnost: 5,2 kg; stojan s 
odkládací zásuvkou: 502 × 686 × 356 mm; hmotnost: 28,8 kg

Rozměry obalu (š × h × v)
559 × 673 × 540 mm; hmotnost: 34 kg; zásobník na 525 listů: 
508 × 616 × 267 mm; hmotnost: 5,2 kg; stojan s odkládací 
zásuvkou: 650 × 854 × 508 mm; hmotnost: 34,9 kg

Co je součástí dodávky
•  Barevná tiskárna ColorQube 8870 
•  Sada barevných inkoustů plus startovací sada pevných 

inkoustů, kostka od každé barvy (celková výtěžnost 3 000 
každou barvou1)

•  Software a CD dokumentací (stručná instalační příručka, 
stručná uživatelská příručka, uživatelská příručka, příručka 
administrátora)

•  Napájecí kabel

Certifikace
Certifikace dle UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, 
FCC Part 15 Class A, směrnice o nízkém napětí 2006/95/
EC, EN 60950-1, 2. vydání, směrnice EMC 2004/108/EC, 
EN 55024, směrnice ROHS 2002/95/EC, norma 508, plní 
normu ENERGY STAR®, GOST EN55022 třída A

Spotřební materiál
Originální tuhý inkoust Xerox
6 kostek azurové: 17 300 stran1 108R00958 
6 kostek purpurové: 17 300 stran1 108R00959 
6 kostek žluté: 17 300 stran1 108R00960 
6 kostek černé: 16 700 stran1 108R00961

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

Volitelné příslušenství
Sada pro zvýšní produktivity s pevným diskem 097S04141 
512 MB paměti 097S03635 
Zásobník na 525 listů 097S04142 
Stojan s úložnou zásuvkou 097S03636 
Adaptér bezdrátové sítě 
– pro Evropu 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  Průměrné strany. Uváděná výtěžnost při tisku na formát A4 gramáže 75 g/m2. 
Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže, orientace 
a režimu tisku.
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