Drukarka kolorowa
Xerox ColorQube 8580
®

®

Większa wydajność druku kolorowego
• Niesamowite szczegóły i półtony. Rozdzielczość Xerox®
2400 FinePoint® zapewnia wyjątkową jakość druku.
• Zawsze nadzwyczajne kolory. Atrament stały pozwala otrzymać
bogatą paletę wyrazistych kolorów na wszystkich nośnikach, nawet
na papierze makulaturowym.
• Szeroka gama nośników. Możliwość drukowania na papierze
zwykłym, etykietach, kopertach, kartonie, wizytówkach i papierze
błyszczącym.

Firma Xerox kontynuuje swoją tradycję,
przedstawiając kolejne zaawansowane
urządzenie korzystające z technologii stałego
atramentu. Drukarka kolorowa ColorQube 8580
stanowi wydajne, bezproblemowe i produkujące
niewiele odpadów rozwiązanie charakteryzujące
się łatwą obsługą i zapewniające wysoką
produktywność, a także nadzwyczajne wydruki
kolorowe.
Bardziej ekologiczne biuro
• Mniej odpadów, mniejszy wpływ na środowisko. Niewielkie
opakowanie drukarki i wykorzystywanie kostek stałego atramentu to
nawet o 90% mniej odpadów, niższe zużycie energii w całym okresie
eksploatacji, a także mniejszy ślad węglowy w porównaniu do drukarek
laserowych.

• Kolory, których oczekujesz. Symulacje kolorów jednolitych
PANTONE® i korekta kolorów pozwalają uzyskać wynik zgodny
z oczekiwaniami za każdym razem.
• Więcej drukowania przez dłuższy czas. Wysoka wydajność
miesięczna (do 85 000 obrazów) oznacza, że otrzymujesz
niezawodną drukarkę kolorową, która wystarczy na wiele lat.
• Wydruki gotowe, gdy tego potrzebujesz. Czas wydruku pierwszej
strony to zaledwie 5 sekund, co oznacza, że praca drukowania zwykle
jest gotowa, zanim użytkownik podejdzie do drukarki.
• Precyzyjne wyniki za każdym razem. True Adobe® PostScript® 3™
oraz emulacja języków drukowania PCL 5c zapewniają zawsze
dokładne drukowanie zadań.
• Bez straty czasu na kolor. Drukarka ColorQube 8580 drukuje
dokumenty czarno-białe i kolorowe z tą samą prędkością.
• Intuicyjna korekta kolorów. Funkcja Colour By Words umożliwia
wybranie pożądanych kolorów z prostej listy rozwijanej.

Odpowiednie do każdego środowiska

• Ustawienia sterownika drukarki Earth Smart. Łatwy w użyciu
regulator w sterowniku drukarki umożliwia wybranie najbardziej
ekologicznych ustawień druku.

• Łatwe stosowanie rozszerzeń. W przypadku drukarki
ColorQube 8580 można łatwo zwiększyć ilość pamięci, aby korzystać
z funkcji oszczędzających czas, a także powiększyć pojemność papieru
do 2200 arkuszy.

• Optymalizacja zużycia energii. Rozwiązanie techniczne Intelligent
Ready zapamiętuje sposób użytkowania urządzenia przez pracowników
i przechodzi do trybu energooszczędnego, gdy użycie drukarki jest
mało prawdopodobne.

• Mały rozmiar. Drukarka ColorQube 8580 zmieści się niemal wszędzie:
może być umieszczona na biurku, jak i w lokalizacji centralnej w biurze
• Pełna elastyczność. Pełna zgodność ze środowiskiem Windows®,
Mac® i Linux®.

• Oprogramowanie GreenPrint w zestawie. Standardowe narzędzie
GreenPrint pomaga w drukowaniu tylko tych stron, które chcesz
wydrukować, tak aby zmniejszyć zużycie papieru i atramentu.

• Apple® AirPrint. Uproszczone drukowanie wiadomości e-mail, zdjęć
i ważnych dokumentów biurowych bezpośrednio z produktów Apple,
bez konieczności instalowania sterowników.
• Certyfikat Mopria™. Certyfikat Mopria upraszcza drukowanie mobilne
z tabletów i smartfonów na wielu urządzeniach drukujących, w tym na
drukarce ColorQube 8580.

Drukarka kolorowa Xerox ColorQube 8580
®

®

ColorQube 8580N

Prędkość

ColorQube 8580DN

Szybki kolor: Do 51 str./min; Standardowo: Do 30 str./min; Tryb ulepszony: Do 19 str./min; Wysoka rozdzielczość: Do 6 str./min

Wydruki kolorowe i czarno-białe

Wydajność miesięczna

85 000 obrazów

Obsługa papieru

Taca 1 (wielofunkcyjna): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 2: 525 arkuszy; rozmiary wybierane: 3,9 x 8,3 cala do 8,5 x 14 cali / 99 x 211 mm do 216 x 356 mm
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Wejście papieru

Standardowo

Taca 3: 525 arkuszy

Opcjonalnie

Taca 4: 525 arkuszy

Opcjonalnie

Taca 5: 525 arkuszy

Opcjonalnie

Miejsce na wydruki

350 arkuszy

Automatyczne drukowanie
dwustronne

Opcjonalnie

Druk

Standardowo

Czas wydruku pierwszej strony

Minimum 5 sekund w kolorze

Rozdzielczość (maks.)

Do Xerox® 2400 FinePoint®

Pamięć (standardowo / maks.)

1 GB / 2 GB

Procesor

1 GHz

Łączność

Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 2.0, IPv6

Języki opisu strony

True Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL® 5c, Direct PDF2, JPEG, TIFF i PNG

Funkcje drukowania

Standardowo
Opcjonalnie

Colour By Words, układanie w pamięci RAM, inteligentny druk dwustronny, ustawienia sterownika Earth Smart, sterowniki dwukierunkowe, drukowanie broszury,
znaki wodne, drukowanie kilku obrazów na jednym arkuszu, graficzny miernik poziomu atramentu, druk tylko w czerni
Zestaw zwiększający produktywność (dodatkowa pamięć SSD), druk osobisty/osobisty zapisany/zabezpieczony/próbny/zapisany, drukowanie z, większa ilość
pamięci na czcionki/formularze, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, układanie

Drukowanie z urządzeń mobilnych

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, certyfikat Mopria™

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja w miejscu użytkowania

Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
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Wymaga zestawu zwiększającego produktywność z dyskiem SSD o pojemności 32 GB.
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Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, interfejs administracyjny WebJet, Tivoli, Bonjour, Xerox®
PhaserSMART®, Xerox® PrintingScout®
Sterowniki druku
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® w wersji
10.5 i nowszej, 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®,
Walk-Up®
Zabezpieczenia
SSLv3, IPsec, 802.1X, HTTPS, IPPS, uwierzytelnianie SMTP,
filtrowanie adresów IP, 256-bitowe szyfrowanie danych AES,
nadpisywanie obrazu, dziennik kontroli; Opcjonalna komunikacja
bezprzewodowa: 802.11 b, g
Obsługa nośników
Taca 1: Nośniki o gramaturze 60–220 g/m2; Tace 2-5: Nośniki
o gramaturze 60–220 g/m2; Typy nośników: Papier zwykły, folie,
koperty, etykiety, papier błyszczący, papier o niestandardowym
rozmiarze, dziurkowany, karton, papier okładkowy
Warunki pracy
Temperatura: Praca: 50° do 90°F / 10° do 32°C; Wilgotność
względna: Praca: 10% do 80%; Natężenie hałasu: Drukowanie:
mniej niż 59 dBA, Tryb gotowości: mniej niż 31 dBA
Parametry elektryczne
Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz; Zużycie energii: Średnio: 252 W;
Tryb gotowości: 104 W; Tryb uśpienia: 45 W

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
8580N/DN: 16 x 20,5 x 14,5 cala / 406 x 521 x 368 mm;
Waga: 60,5 funta / 27,4 kg; 8580DT: 16 x 20,5 x 19,5 cala
/ 406 x 521 x 495 mm; Waga: 72 funty / 32,6 kg; Podajnik
na 525 arkuszy: 15,5 x 20 x 5 cali / 394 x 508 x 127 mm;
Waga: 11,5 funta / 5,2 kg; Stojak z szufladą: 19,75 x 27 x 14 cali
/ 502 x 686 x 356 mm; Waga: 63,5 funta / 28,8 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)
8580N/DN: 22 x 26,5 x 21,3 cala / 559 x 673 x 540 mm;
Waga: 75 funtów / 34 kg; 8580DT: 23,9 x 28,7 x 37 cali /
606 x 730 x 940 mm; Waga: 127 funtów / 58 kg; Podajnik
na 525 arkuszy: 20 x 24,3 x 10,5 cala / 508 x 616 x 267 mm;
Waga: 11,5 funta / 5,2 kg; Stojak z szufladą: 25,6 x 33,6 x 20 cali
/ 650 x 854 x 508 mm; Waga: 76,9 funta / 34,9 kg
Zawartość opakowania
• Drukarka kolorowa ColorQube 8580
• Atrament stały Rainbow Pack i dodatkowo pakiet startowy dla
każdego koloru (łączna wydajność = 3000 stron na kolor1)
• Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (zawierająca
Skróconą instrukcję instalacji, Skróconą instrukcję obsługi,
Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu)
• Kabel zasilający
Atesty
Certyfikat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2., FCC część
15 klasa A, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE,
EN 60950-1, wydanie 2., dyrektywa EMC 2004/108/WE,
EN 55024, dyrektywa ROHS 2002/95/WE, zgodność
z przepisami 508, GOST EN55022 klasa A, zgodność
ze standardem TAA (konfiguracja Y), ENERGY STAR®
(konfiguracja DN i DT), certyfikat Mopria

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office
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Materiały eksploatacyjne
Nr katalogowy
Oryginalny stały atrament firmy Xerox®
2 kostki koloru nibieskozielonego: 4400 stron1108R00936
2 kostki koloru purpurowego: 4400 stron1108R00937
2 kostki koloru żółtego: 4400 stron1108R00938
2 kostki koloru czarnego: 4300 stron1108R00939
4 kostki koloru czarnego: 8600 stron1108R00940
Elementy do rutynowej konserwacji
Zestaw konserwacyjny: <10 000 stron2109R00784
Zestaw konserwacyjny: <30 000 stron2109R00783
Pojemnik na odpady
109R00754
Wyposażenie opcjonalne
Rozbudowa konfiguracji N do DN
097S04673
Zestaw zwiększający produktywność
z dyskiem SSD o pojemności 32 GB
097S04674
Zestaw zwiększający produktywność
z pamięcią o pojemności 2 GB
097S04672
Taca na 525 arkuszy papieru
097S04142
Stojak z szufladą
097S03636
Karta sieci bezprzewodowej
– Zasilacz - Ameryka Północna (110 V)
097S03740
– Zasilacz - Europa (220 V)
097S03741
– Zasilacz - Wielka Brytania (220 V)
097S03742
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 rzeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność
P
zgodna z normą ISO/IEC 24711. Wydajność różni się w zależności od
obrazu, pokrycia i trybu drukowania
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Szacowana liczba stron. Wydajność deklarowana w przypadku
papieru Letter/A4 o gramaturze 20 funtów (75 g/m2). Wydajność
zależy od typu nośnika, jego rozmiaru, gramatury, orientacji
i sposobu użytkowania urządzenia.

