
Xerox® C60/C70 kleurenprinter
Verbazingwekkende flexibiliteit en de kracht om meer te doen.

Xerox® C60/C70 kleurenprinter
Brochure
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Vanaf het eerste moment een 
flexibele en betaalbare oplossing.
Uw teams willen de flexibiliteit en productieve 
workflow van een multifunctionele machine. 
Uw grafische, creatieve en productieteams 
willen een nog betere kwaliteit en afwerking. 
De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt het 
beste van alles.

Met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter kunt u 
printen, kopiëren, faxen (optioneel) en scannen 
– inclusief scannen naar pc, USB of e-mail. Hij 
print zelfs vanaf vrijwel elke smartphone of 
tablet. Elk team wordt efficiënter met de Xerox® 
C60/C70 kleurenprinter.

Verwerf nieuwe opdrachten en voer 
hoogwaardig drukwerk intern uit.
• Print tot 60/70 pagina’s per minuut in kleur 

en tot 65/75 pagina’s per minuut in zwart-
wit. En met de eenvoudige installatie en 
geautomatiseerde workflows bent u korte 
doorlooptijden stijlvol de baas.

• Media-veelzijdigheid - zowel gecoat als 
ongecoat afdrukmateriaal tot 300 g/m².

• Inline afwerkmogelijkheden bieden een 
professionele afwerking met hechten, 
perforeren, vouwen en trimmen voor 
presentaties, brochures en rapporten.

• Met een keuze aan printservers kunt 
u uw kleurenbeheer verbeteren en 
arbeidsintensieve processen stroomlijnen.

• Met de flexibele mogelijkheden voor het 
printen van variabele data kunt u de nadruk 
leggen op gepersonaliseerde toepassingen 
voor direct mail.

Overtref verwachtingen.
De Xerox® C60/C70 kleurenprinter is 
ontworpen om het beste te brengen in 
digitaal printen. Wat u ook moet creëren, een 
brochure voor een klant, een boeiend voorstel 
of presentatie, een opvallende poster, of zelfs 
raamstickers of polyester borden, het resultaat 
is altijd verbluffend mooi.

Productiviteit, schaalbaarheid en  
professionele afdrukkwaliteit in één.
De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt een grote veelzijdigheid aan toepassingen 
en professionele afdrukkwaliteit en is flexibel genoeg om met uw onderneming  
mee te groeien. Het is een alles-in-één oplossing die in staat is in elke omgeving  
de productiviteit te verhogen.

Xerox® C60/C70 
kleurenprinter overzicht
• Snelheden: tot 60/70 ppm kleur  

en 65/75 ppm zwart-wit

• Single-pass scanner: tot  
200 afbeeldingen per minuut. (apm)

• Resolutie: 2400 x 2400 dpi

• Toner: Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA) toner met ultra low-melttechnologie

• Mediagewichten (maximaal): tot 
300 g/m² en tot 256 g/m² voor 
automatisch dubbelzijdig printen

• Mediaformaten: tot SRA3+/ 
330 x 488 mm
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Pak die productiviteit.
• Echte multitasking. Scan, print, kopieer, 

fax (optioneel) en routeer bestanden, alles 
tegelijk. Bekijk scans en faxbeelden eerst  
op het scherm en vermijd fouten.

• Bespaar tijd en stappen. De Xerox® C60/
C70 kleurenprinter biedt superieure scans en 
stelt u in staat de bestanden te verzenden 
waarheen u maar wilt. E-maillijsten, opslaan 
op de machine, verzenden naar een pc, 
server, USB of fax. Creëer in één eenvoudige 
stap een doorzoekbare PDF.

Breid uw mogelijkheden uit en 
verander de manier waarop uw 
organisatie werkzaamheden 
uitvoert met behulp van de kracht 
van Xerox® Workflowoplossingen.
• Xerox® ConnectKey® voor DocuShare®. 

Scan bestanden direct naar Xerox® 
DocuShare®-mappen. U kunt niet alleen 
bestanden opslaan en PDF’s maken, maar 
documenten ook automatisch converteren 
naar intelligente, gestructureerde gegevens 
met behulp van eenvoudige tools voor het 
benoemen en doorsturen van bestanden. 

• Maak het persoonlijk met XMPie®. 
Met variabele data printing software van 
industrieleider XMPie kunt u uitbreiden naar 
hoogwaardige variabele toepassingen, met 
gemak maar zonder veel kosten

• Xerox® Scan to PC Desktop®. Sla een brug 
tussen Microsoft® Office® documenten, 
PDF’s en papier. Met Scan to PC Desktop 
kunt u scanmenu’s op uw Xerox® C60/C70 
kleurenprinter rechtstreeks vanaf uw desktop 
aanpassen. Ga voor meer informatie naar 
www.xerox.com/scantopcdesktop

• Xerox® Mobile Print Solution. Xerox heeft 
alle opties voor beveiligd, accuraat printen 
vanaf elk mobiel apparaat van Apple® iOS®, 
Android™ en BlackBerry®. Ga voor meer 
informatie naar  
www.xerox.com/mobileprint

Veilig en betrouwbaar.
• Certificering van het volledige systeem 

conform Common Criteria (ISO 15408) 
op EAL3. Dit zorgt ervoor dat de Xerox® 
C60/C70 kleurenprinter voldoet aan de 
strengste beveiligingseisen.

• Secure Print. Houd documenten privé door 
printopdrachten in de wachtrij te laten staan 
totdat de gebruiker het wachtwoord invoert. 

• Met wachtwoord beveiligde PDF’s. Deze 
functie vereist een wachtwoord om een 
gevoelige scan te openen en bekijken. 

• Standaard 256-bit en FIPS 140-2 
versleuteling. De ultieme beveiliging voor 
uw gegevens – Image Overwrite. Wist 
afbeeldingen op de machine automatisch.

Controleer kosten en houd 
ze eenvoudig bij.
• Xerox® Standard Accounting. Dit is 

standaardsoftware die lokaal op de 
machine aanwezig is. Het biedt u superieure 
accountingfuncties waarmee u het gebruik 
van machines kunt bijhouden, analyseren en 
beperken. Zo kunt u nagaan waar de kosten 
vandaan komen, zodat u ze kunt beheersen.

Verander – en werk simpeler, slimmer.
Eenvoud leidt tot productiviteit. De Xerox® C60/C70 kleurenprinter vereenvoudigt 
het proces van opslaan, bewerken en bewaren van documenten – alle tools die u 
nodig hebt om kwaliteitswerk efficiënter uit te voeren.



Xerox® C60/C70 kleurenprinter: 0.6 
punt font Xerox® MicroFont afgebeeld 
met een pin.

We hebben een toonaangevende 
printresolutie (2400 x 2400 dpi) 
en de unieke eigenschappen van 
Xerox® EA-toner gecombineerd met 
ultra low-melttechnologie. Met als 
gevolg verbluffend fijne details en een 
offsetachtige afwerking met levendige 
kleuren. Dit maakt ook buitengewoon 
goede prestaties mogelijk op nieuwe 
substraten zoals Xerox® NeverTear, 
digitaal bedrukte kunststoffen, polyesters 
en meer.
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Innovatie is standaard.
• Levendige kleuren en ongelofelijke fijne 

details. Met onze 2400 x 2400 dpi resolutie 
zijn onze afbeeldingen rijk van kleur met 
gestoken tekst, zodat uw output altijd  
indruk maakt. 

• Uitmuntende afdrukkwaliteit. Onze 
Xerox® Emulsion Aggregation (EA) low-
melt-tonertechnologie heeft zijn wortels in 
de chemie, waardoor de kleine, consistente 
deeltjes voor een geweldige kwaliteit  
zorgen met vloeiende overgangen  
en een offsetachtige afwerking.

• Houd uw opdrachten gaande. Alle printers 
hebben componenten die uiteindelijk 
versleten raken, maar met Xerox® Smart 
Kit® Customer Replaceable Units kunt u 
doorwerken zonder een monteur te moeten 
laten komen. U vervangt een onderdeel 
door simpelweg het nieuwe op zijn plaats 
te schuiven en houdt zo uw productie 
draaiende. Smart Kits omvatten drum rolls, 
fuser, ladingscorotrons en een afvalfles  
voor toner.

Het is uw imago. Laat uw 
creativiteit de vrije loop.
• Stem bedrijfskleuren, logo’s en 

offsetpersen af. De Xerox® C60/C70  
kleurenprinter biedt een licentie van 
PANTONE® voor afstemming van 
steunkleuren met het PANTONE MATCHING 
SYSTEM®, PANTONE GOE™ en PANTONE 
PLUS. De printer is bovendien Fogra-
gecertificeerd voor de overeenkomst  
met kleuren-offsetpersen en IDEAlliance 
Digital Press-gecertificeerd volgens de 
GRACoL®-specificaties.

• Echte Adobe® PostScript® 3™ certificering 
en de meest recente Adobe PDF Print 
Engine (APPE). Deze functies plus de 
superhoge snelheden betekenen dat  
uw creativiteit nooit beperkt wordt.

Totale controle, net wanneer u daar 
de meeste behoefte aan heeft
• Simple Image Quality Adjustment 

(SIQA). Gebruik deze toolkit voor snelle 
aanpassing van de registratie en  
uniforme kleurdensiteit.

• Instellingen aanpassen. Met aangepaste 
papierinstellingen kunt u naargelang van 
de behoefte unieke papierprofielen creëren, 
opslaan, en oproepen. 

Maak reclame voor uw imago  
en onderscheid u van de massa.
Benchmark afdrukkwaliteit die u verwacht. Werkelijk oogstrelende resultaten. 



Afwerktoepassingen

Sorteren en  
sets maken

Nieten Perforatie-eenheid Boekje Drieluik

Z-vouw In drieën vouwen Z-vouwen van A3
Voorkant 
schoonsnijden

Vierkante vouw

Afwerkopties

4 75 6

4   Staffelopvangbak of Eenvoudige opvangbak: 500 vel staffelen. 

5   BR Finisher1: biedt u geavanceerde afwerkfuncties voor een geweldige prijs: staffelen, 
perforeren, nieten (1, 2, 4 nieten) plus stapelen van 3.000 vellen en een module voor  
C/Z-vouwen. 

6    BR Booklet Maker Finisher1: biedt alle geavanceerde afwerkmogelijkheden van de BR Finisher 
met extra mogelijkheden voor het maken van katernen.

7   Handmatig nietapparaat: nieten van maximaal 50 vellen van 90 g/m².

8 9 10

8   GBC® AdvancedPunch™2: maak zelf professioneel ingebonden documenten door afdrukken, 
perforeren en setvorming te combineren in één handige stap. 

9   Light Production Finishers3: deze veelzijdige afwerkopties maken gecoate boekjes, brochures 
en gevouwen mailers mogelijk, evenals stapelen, nieten en perforeren. Verder bevatten ze een 
invoerlade voor tussenbladen. Kies tussen een Light Production Finisher, een Light Production 
Finisher met Booklet Maker of een Light Production Finisher met Booklet Maker en vouweenheid. 

10   Xerox® SquareFold® Trimmer Module2: voegt functies toe aan de Light Production Finisher 
met katernmodule zoals vierkante vouw en schoonsnijden voor katernen.

1 Verticale transportkit vereist
2 Interfacemodule en Light Production Finisher vereist
3 Interfacemodule vereist. 

Invoeropties

1

1   Hoge capaciteitslade: voegt  
2.000 vel A4 (tot 200 g/m²) toe.

2

2   Oversized hogecapaciteitslade: 
voegt 2.000 vel toe in formaten tot 
330 x 488 mm en gewichten tot  
300 g/m². Opbergkast inbegrepen.

3

3   Twee oversized 
hogecapaciteitslades: voegt 
4.000 vel toe in formaten tot 330 x 
488 mm en gewichten tot 300 g/m².
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Perfect af te stemmen op uw behoeften, wat de 
aard en omvang van uw werkzaamheden ook zijn.



Xerox® Integrated Servers
Vertrouw op superieure kleuren en workflows van hoge kwaliteit.

Xerox® geïntegreerde kleurenserver voor  
de Xerox® C60/C70 kleurenprinter

De ideale controller voor de kantoortoepassingen 
van nu; u zult aangenaam verrast zijn door 
de ongeëvenaarde eenvoud en waarde met 
een vertrouwd aanraakscherm. Ga voor meer 
informatie naar  
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 Print Server  
Powered by Fiery®

Fantastische kleuren met workflow-programma´s 
waarmee u de volledig controle hebt. Ga voor meer 
informatie naar  
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow Integrated printserver 
voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter

Alle voordelen van Xerox productieworkflows, 
in een compact, waarde-georiënteerd pakket. 
Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® External Server
Krachtige server met kleurenhulpprogramma’s, workflowfuncties, en hoge snelheden, allemaal binnen handbereik. Ultieme controle en consistentie.

A A
Vóór

Transparantverwerking

Na

Vóór

Steunkleur in callouts

Na

PANTONE 158

De Adobe PDF Print Engine (APPE) is de gouden 
standaard voor het verwerken van PDF-
bestanden. Hiermee maakt u PDF-bestanden 
die met minimale interventie razendsnel in uw 
afdrukomgeving kunnen worden verwerkt. Geen 
transparantieproblemen meer. Geen problemen 
meer om kleuren op elkaar afgestemd te krijgen. 
In plaats daarvan krijgt u te maken met kortere 
doorlooptijden, nauwkeuriger resultaten en meer 
klanten die bij u terugkomen.Xerox® EX C60/C70 NX printserver  

Powered by Fiery® 

Dankzij de Fiery-technologie kunt u uw winst 
verhogen door het leveren van indrukwekkend 
drukwerk met levendige beelden en kleuren die 
de verwachtingen van uw klanten overtreffen.  
Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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Printservers die bij elke workflow passen.
Xerox biedt een keur aan printservers, dus u vindt er altijd één die bij u past.



Maak indruk op ze.
Met de Xerox C60/C70 kleurenprinter kunt 
u de zaken groots aanpakken. Druk borden, 
identiteitsbewijzen, raamstickers, etiketten, 
polyester kunststoffen en nog veel meer.  
Geef uw bijzondere evenementen extra  
cachet met levendige kleuren, hoge  
beeldkwaliteit en PoS materiaal. 

Onze speciale polyester EA low-melttoner 
versmelt de uitvoer met de kunststof door middel 
van een eigen chemisch bindingsproces voor 
een verbluffende beeldkwaliteit op speciale 
substraten waaronder kunststof en nog veel meer. 
Onze EA-toner, inclusief Premium NeverTear, is 
water-, olie-, vet- en scheurbestendig. 

Productieprinten met bedrijfsworkflows voor een betaalbare prijs. 
Afdrukkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, productiviteit, ondersteuning voor verschillende media, invoer- en afwerkopties en workflowoplossingen  
van wereldklasse zijn binnen uw handbereik. Extra mogelijkheden voor kleurenprinten en minder kosten met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter.

Dalton
CLOTHIER S

San Francisco

BESPOKE TAILOR

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN 

kb’s

Xerox® NeverTear raamposters
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Maak veelbelovende nieuwe toepassingen – 
eenvoudig inline afgewerkt.
De industrie wordt op zijn kop gezet door nieuwe toepassingen en nieuwe 
manieren om kleur, media en afwerking te gebruiken. De fantastische 
afdrukkwaliteit, een brede ondersteuning van verschillende media, flexibele 
afwerkmogelijkheden, het modulaire ontwerp en de serveropties van de Xerox® C60/
C70 kleurenprinter, maken deze tot de perfecte machine om nieuwe activiteiten te 
ontplooien door meer toepassingen intern te houden.

• Brochures – maak eenvoudig professionele, 
kleurrijke brochures met inline vouwen  
en squarefold-schoonsnijden voor een  
betere productiviteit.

• Presentaties/nieuwsbrieven – inline 
nieten en perforeren zorgen ervoor dat 
het produceren van presentaties en 
nieuwsbrieven snel en eenvoudig verloopt.

• Handleidingen en rapporten – ingevoegde 
tabbladen houden de jaarverslagen en 
financiële rapporten op orde, terwijl met 
nieten en geavanceerd GBC AdvancedPunch-
perforeren de pagina’s op hun plaats blijven.

• Posters – met het uitgebreide assortiment 
aan media kunt u oogstrelende posters 
maken op stevig gecoate media – tot SRA3+.

• Speciale media en fototoepassingen – 
onberispelijke kleuren en een professionele 
afdrukkwaliteit zorgen ervoor dat uw  
klanten naar u blijven komen voor  
de nieuwste fototoepassingen.
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Overzicht
• Tot 60/70 ppm in kleur en 65/75 ppm in zwart-wit
• Resolutie: 2400 x 2400 x 1 dpi (true dots per inch)1

• Mediagewichten: tot 300 g/m²
• Mediaformaten: tot SRA3+
• Gemiddeld volume: 15.000 tot 70.000 per maand
• Duty Cycle2: 300.000

Technologie
• Printen, faxen (optioneel), kopiëren, scannen, voorbeeld 

bekijken, e-mailen
• Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens  

het printen.
• Geavanceerde registratietechnologie voor een  

betere controle
• Simple Image Quality Adjustments (SIQA) on-board 

printer-aanraakpaneel
• Voortreffelijke schoon en weer registratie van +/- 1,2 mm
• Aangepaste papierinstellingen en papiercatalogus
• Xerox® EA low-melttoner 
• Xerox® Smart Kit® vervangbare eenheden voor toners, 

drums, fusers, ladingscorotrons, afvalcontainers, nietjes

Grafische vormgeving
• Fogra-gecertificeerd, IDEAlliance Digital Press System-

gecertificeerd, PANTONE Matching System®, PANTONE 
GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine1

Geïntegreerde scanner
• Single-pass dubbelzijdige  

automatische originelendoorvoer
• Kleurenscanner
• Scannen naar diverse uitvoeropties
• Capaciteit voor 250 vel
• Tot 200 apm (kleur en zwart-wit)
• Originelen tot A3-formaat met een gewicht van  

38-200 g/m²

Productiviteit/afdruksnelheden
Xerox® C60/C70 kleurenprinter afdruksnelheden in kleur
• A4

 – 60/70 ppm (60-105 g/m²) ongecoat
 – 43/50 ppm (106-176 g/m²) ongecoat,  

(106-150 g/m²) gecoat
 – 30/35 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(151-300 g/m²) gecoat
• A3

 – 30/35 ppm (60-105 g/m²) ongecoat
 – 21/25 ppm (106-176 g/m²) ongecoat,  

(106-150 g/m²) gecoat
 – 14/17 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(151-300 g/m²) gecoat
• SRA3

 – 27/30 ppm (60-105 g/m²) ongecoat
 – 19/19 ppm (106-176 g/m²) ongecoat,  

(106-150 g/m²) gecoat
 – 12/12 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(151-300 g/m²) gecoat
Xerox® C60/C70 kleurenprinter zwart-wit 
afdruksnelheden
• A4 

 – 65/75 ppm (60-176 g/m²) ongecoat
 – 43/50 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, beeldzijde 

omhoog (106-176 g/m²) gecoat
 – 30/35 ppm (177-300 g/m²) gecoat

• A3
 – 33/37 ppm (60-176 g/m²) ongecoat, beeldzijde 

omhoog
 – 21/25 ppm (177-300 g/m²) ongecoat,  

(106-176 g/m²) gecoat
 – 14/17 ppm (177-300 g/m²) gecoat

• SRA3
 – 29/33 ppm (60-176 g/m²) ongecoat
 – 19/19 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, beeldzijde 

omhoog (106-176 g/m²) gecoat

 – 12/12 ppm (177-300 g/m²) gecoat

Papier
Flexibiliteit/gewicht
• Interne laden:

Lades 1 en 2: 60-256 g/m²
Lades 3 en 4: 64-220 g/m²

 – Lade 1: 500 vel SRA3
 – Lade 2: 500 vel A3
 – Lade 3: 870 vel A4
 – Lade 4: 1.140 vel A4

• Handmatige invoer 250 vel tot 300 g/m² ongecoat en 
gecoat, tot 330 x 482 mm

• Optioneel 2.000 vel HCF en OHCF (één lade: 2.000 vel  
of twee laden: 4.000 vel)

Capaciteit en verwerking (A4)
• 3.260 vel standaard via vier interne laden en lade voor 

handmatige invoer
• Maximale papiercapaciteit: 7.260 vel via standaardladen 

and twee oversized hogecapaciteitsladen (optioneel)
• Dubbelzijdig afdrukken:

 – 256 g/m² automatisch dubbelzijdig 
 – 300 g/m² handmatig dubbelzijdig printen voor  

alle afdrukmaterialen uit de handmatige invoer  
en optionele oversized hogecapaciteitslade

Invoer- en afwerkopties 
Hogecapaciteitslade (HCF)
• A4 (2.000 vel tot 220 g/m²)
Eén lade of twee oversized hogecapaciteitsladen (OHCF)
• 60-300 g/m² ongecoat 
• 106-300 g/m² gecoat
• 1 lade OHCF: 182 x 250 mm (B5) tot 330 x 488 mm 

(SRA3) 
 2 laden OHCF: 102 x 152 mm tot 330 x 488 mm (SRA3)

• 256 g/m² automatisch dubbelzijdig
• 300 g/m² enkelzijdig en handmatig dubbelzijdig voor alle 

afdrukmaterialen
• Module voor één of twee laden: 2.000 vel/4.000 vel
• Ondersteuning voor kleine media meegeleverd bij twee 

laden OHCF
• Invoerlade voor enveloppen en kleine media
Staffelopvangbak of eenvoudige opvangbak 
• Stapelen van 500 vel 
BR Finisher 
• Lade voor 3.000 vel stapelen en toplade voor 500 vel
• Staffelen
• 2/4 gaten
• Nieten 50 vel (voor, achter, twee of vier posities)
• Module voor C-/Z-vouwen (optioneel)
BR Booklet Maker Finisher 
• Lade voor 1.500 vel stapelen en toplade voor 500 vel
• Staffelen
• 2/3 gaten
• Nieten 50 vel (voor, achter, twee of vier posities)
• Boekjes maken en nieten
• V-vouwen
• Module voor C-/Z-vouwen (optioneel)
• Katernmodule voor dubbelvouwen en rughechten van 

maximaal 15 ongecoate vellen, 7 vellen van  
106-176 g/m² gecoat, 5 vellen van 177-220 g/m² gecoat

Light Production Finisher
• Bovenste opvangbak 500 vel, uitlegstation 3.000 vel
• Perforeren en nieten/hechten op meerdere posities, 

quad/4 nietjes
• Nieten tot 100 vel
• 200 vel inlegbladen voor voorgedrukte en volledig 

aflopende bladen
Light Production Finisher met Booklet Maker – bevat 
alle kenmerken van de Light Production Finisher plus:
• Dubbel gevouwen of geniet boekje tot 25 vel  

(100 opgemaakte pagina’s 75 g/m² media)

Light Production Finisher met Booklet Maker en  
Folder – bevat alle functies van de Light Production 
Finisher en Booklet Maker plus:
• Vouwmodule voor A3/Z-vouwen, A4/in drieën vouwen  

en Z-vouwen.
GBC AdvancedPunch™3

• Perforatorconfiguraties beschikbaar in A4.
• Diverse onderling verwisselbare stanssets beschikbaar
Xerox® SquareFold® Trimmer Module3

• Vierkante vouw tot 25 vel
• Schoonsnijden tussen 2-20 mm in stappen van 0,1 mm
• Papiergewichten 64-300 g/ m² gecoat en ongecoat
Handmatig nietapparaat
• Nieten/hechten tot 50 vel van 90 g/m² 

Xerox® geïntegreerde  
kleurenserver (DMP)
Hardwarespecificaties (gelijk of beter)
• 320 GB harde schijf, 4 GB RAM
• Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
• Ethernet-interface (10 MBTX/s, 100 MBTX/s,  

1.000 MBTX/s optioneel)
Ondersteunde clientomgevingen
Ga voor gedetailleerde specificaties naar  
www.xerox.com/C60-C70Specs
Printertalen en gegevensindelingen
• PDF, XPS®, PCL® 6-emulatie, HP-GL2 (directe indiening), 

TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (optioneel)
Scannen 
• Scannen naar e-mail, naar map, naar pc, naar mailbox 

(persoonlijk en openbaar), Scannen naar USB, FTP, SMB, 
Desk, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, miniatuurvoorbeeld

Beveiliging
• Standaard beveiligd afdrukken, verificatie met LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, met toegangscode beveiligde 
PDF, FIPS 140-2 codering, met S/MIME gecodeerde 
e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail via SSL, 
beeldoverschrijving (Direct, Gepland, Op verzoek), 
gegevenscodering voor harde schijf, IPv6 Ready, 256-bit 
codering, Common Criteria-gecertificeerd

Overige opties
• Common Access Card Enablement-kit, accountingopties, 

Xerox Extensible Interface Platform® Enabled, Foreign 
Device Interface

• Mobiel printen vanaf een smartphone

Extra printserveropties
• Xerox® EXi C60/C70 E300 printserver  

Powered by Fiery®

• Xerox® FreeFlow geïntegreerde printserver  
voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter*

• Xerox® EX C60/C70 NX printserver Powered by Fiery®

Elektriciteitseisen
• Printer: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Optionele invoer/afwerking:

 – Elke module heeft 220-240 VAC, 50/60 Hz, 10 A 
vermogen nodig

Printerafmetingen
• Hoogte: 1.391,5 mm
• Breedte: 1.574 mm
• Diepte: 787 mm 

 

1 Afhankelijk van de geselecteerde printserver/controller
2  Duty Cycle: maximale volumecapaciteit die in een willekeurige 

maand wordt verwacht. Naar verwachting wordt dit volume niet 
regelmatig gehaald.

3  Vereist Light Production Finisher met Booklet Maker en 
interfacemodule

Xerox® C60/C70 kleurenprinter

 www.xerox.com


