Impressora laser

XEROX C60/C70 WP series
Velocidade

até 60/70 ppm em formato A4, a cores, cores especiais e cores ﬂuorescentes

toner especial

ouro | prata
branco| transparente | Fluorescente

Alimentação de Papel

Bandeja 5 (bypass): 250 folhas
Formato personalizado: de 102 x 152 mm a 330 x 482 mm
Bandeja 1: 500 folhas
Formato personalizado: de 182 x 250 mm a 320 x 450 mm (SRA3)
Bandeja 2: 500 folhas
Formato personalizado: de 182 x 250 mm a 297 x 432 mm (A3)
Bandeja 3-4: 870/1140 folhas
Formato: 210 x 297 mm (A4)

XEROX C60/C70 WP series

Para obter informações detalhadas sobre bandejas adicionais (opcional) de velocidade por po e amanho de mídia, consulte Brochura Xerox® Colour C60 / C70

Gestão de Papel

Bandeja 5 (bypass): 64 - 300 g/m²
Bandeja 1-4: 64 - 220 g/m²

Frente e Verso

Automá a de até 220 g/m² - Manual até 300 g/m²

Resolução de Impressão

2400x2400 dpi

Especiﬁcações de hardware 2GB RAM / 80 GB HDD
Conec vidade

Interface Ethernet 10 MBTX / seg, 100 MBTX / seg, 1000 MBTX / seg (opcional)

Linguagem PDL (obrigatório)

True Adobe® PostScript® 3™

DFE (obrigatório - standard)
Driver de Impressão

Tecnologia

RIP So

are BiancoDigitale WPs Gestor em ambiente Windows / Mac OS

Windows® XP e versão posteriores (32-64 bits) - Mac OS 10.4 e superior
Capacidade de carregar papel e toner com o disposi
Simples Ajustar a qualidade da imagem (SIQA) 2

o em operação
Bianco Digitale ® WP Series
POWERED BY

Dimensões

Altura: 1391,5 mm - Largura: 1574 mm - Profundidade da Unidade: 787 mm

Requisitos Elétricos

Impressora: 220-240 VAC / 50/60 Hz

Kit Toner Especial

Impressora Laser com «kit» de substituição fácil
» Cores padrão (CMYK)
» Cores Fluorescentes
» Ouro | Prata | Branco|Transparente
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Duvidas? Fale Conosco!

geral@i-colours.com

Dominar a Criatividade

Impressão sobreposta e acabamento - Menu - Gadget - Cartões de visita - Adesivos transparentes - Flyers - Papel e Cartolinas negros - Papel carta etc ...

Novas Oportunidades Cria vas
A impressora a Laser Xerox C60 / C70WPs BiancoDigitale Powered by I-COLOURS permite a impressão de cores ouro
especial, prata, transparente e branco, bem como ﬂuorescente cor e fora do espaço de cor tradicional, graças ao kit
especial patenteado subs tuí el pelo u lador.
Estas caracterís as fazem deste equipamento um produto único no mercado a permi
criação de trabalhos
especiais e é enobrecedor de impressões tradicionais, que a produção de material gráﬁco requer a u lação de
cores metálicas do mesmo transparente ou branco num único passo.
O Kit único permite produzir impressões com cores nunca antes vistas, com tons não podem ser reproduzidos com
cores tradicionais, também pode ser usado na impressão sobreposta para o acabamento ou impressão direta e,
além disso, com a caracterís a de brilhar com sua própria luz ou quando submee dà luz negra.
A ampla gama de suportes de impressão e as especiﬁcações inalteradas em relação ao equipamento de série,
tornando-o ideal em todos os ambientes onde a produção de impressões de qualidade e alto valor agregado é uma
prerroga a essencial.
Xerox C60 / C70 Wps ... Mul funções de Oportunidades

SIMPLICIDADE
Plug and Play
Além do Kit de Cor Padrão (CMYK) mais dois kits com cores especiais intercambiáveisentre si e subs tuí el pelo
operador, numa operação simples, não são necessárias habilidades especíﬁcas e é feito em cinco minutos, sem
desligar e ligar o equipamento.
RIP so are dediccado e o mado para a gestão das diferentes conﬁgurações e a escolha dos canais de cores
especiais a serem impressas e da gestão de perﬁl de cores pode controlar o consumo de impressão exato.
Interface simples e intui a, compaatel com ambientes de Windows e OSX.
RIP BiancoDigitale WPs management special e KIT BiancoDigitale Special e BiancoDigitale Fluo...

