Impressora a Cores Xerox
ColorQube 8570

®

®

Adapta-se na perfeição a qualquer ambiente
• Velocidade de impressão rápida. Conclua os seus trabalhos
rapidamente – realizando até 40 ppm a cores e a preto e branco.
• Imprima quando estiver preparado. Tempo de saída da primeira
página de apenas 5 segundos.
• Fácil expansão. Adicione memória para conseguir mais
funcionalidades que permitem poupar tempo e expanda a
capacidade de papel para 2200 folhas.
• Correcção de cores intuitiva. A funcionalidade Colour By Words
permite-lhe seleccionar modificações de cores desejadas a partir
de uma simples lista pendente.

A impressora a cores ColorQube 8570 é uma
solução de impressão potente e amiga do
ambiente, simples de utilizar e altamente
produtiva com a vantagem de criar trabalhos
com uma cor superior.
Maior desempenho a cores, por menos
• Incrível detalhe e meios tons. A resolução de impressão 2400
FinePoint™ garante uma excepcional qualidade de impressão.
• Cor de qualidade superior em todas as circunstâncias. A tinta
sólida proporciona aos seus documentos cores ricas e vibrantes em
todos os suportes, incluindo papel reciclado.
• Vasto leque de suportes. Imprima em qualquer suporte, desde papel
comum a etiquetas, envelopes, cartolinas, cartões de visita
e papel brilhante.
• As cores que seriam de esperar. Simulações de tinta sólida
aprovados pela PANTONE® e a tecnologia de correcção de cores Xerox
proporcionam resultados que vão ao encontro das suas expectativas.
• A impressão a cores não implica perdas de tempo.
A ColorQube 8570 imprime a preto e branco e a cores à mesma
velocidade rápida.

• Dimensão reduzida. A ColorQube 8570 cabe em praticamente
qualquer espaço no seu local de trabalho, quer seja
na sua secretária ou num local central.
• Poupe em custos de transporte e espaço de armazenamento.
Em comparação com o toner, a embalagem de menores dimensões
da tinta sólida tem custos de transporte menores e é suficientemente
pequena para caber na gaveta de uma secretária.

O seu gabinete torna-se mais ecológico
• Menos desperdício e menos impacto. As embalagens da impressora
e dos sticks de tinta geram até menos 90% de resíduos, reduzem
exigências energéticas do ciclo de vida e ajudam-no a reduzir a
pegada ecológica, em comparação com as impressoras laser
idênticas.
• Definições do driver de impressão Earth Smart. O driver de
impressão fácil de utilizar permite-lhe escolher as definições de
impressão com maior consciência ecológica.
• Utilização inteligente. A funcionalidade Intelligent Ready aprende
os seus padrões de utilização optimizando o consumo de energia
e a produtividade.
• Software GreenPrint incluído. Utilize a ferramenta GreenPrint
standard para o ajudar a imprimir apenas as páginas que deseja
reduzindo assim a utilização de papel e tinta.

Xerox® ColorQube® 8570
Impressora a cores

ColorQube 8570N

Velocidade

ColorQube 8570DN

ColorQube 8570DT

Cores rápidas: Até 40 ppm; Standard: Até 30 ppm; Aperfeiçoado: Até 19 ppm

Cores e Preto-e-Branco

Ciclo de trabalho1

85 000 páginas / mês

AMPV

1

1.000 - 8 000

Alimentação de Papel
Entrada de papel

Standard

Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 folhas; Formatos seleccionáveis: 99 x 211 mm a 216 x 356 mm
Opcional

Bandeja 3: 525 folhas

Standard

Bandeja 4: 525 folhas

Opcional

Bandeja 5: 525 folhas

Opcional

Saída de papel

350 folhas

Impressão automática frente e verso

Opcional

Impressão

Tempo de saída da primeira página

Apenas 5 segundos a cores

Resolução (máx.)

Até 2400 FinePoint™

Memória (std/máx)

512 MB / 2 GB

Processador

1 GHz

Conectividade

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

Linguagens de descrição da página
(PDL)
Funções de impressão

Standard

True Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 5c, PDF3

Standard

Colour By Words, Separação RAM, Duplex Inteligente4, Definições de Driver Earth Smart, Drivers Bidireccionais, impressão de folhetos4, marcas de água,
várias páginas numa folha, indicador de tinta gráfico, Run black

Opcional

Kit de produtividade (adiciona: Disco rígido, Impressão Pessoal/Gravada pessoal/Segura/Provas/Gravada, Imprimir com,
Armazenamento Ampliado de tipos de letra/formulários, Substituição no disco rígido, separação no disco rígido)

Garantia

Um ano de garantia nas instalações5

1
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
2
Volume Médio de Impressão Mensal - Rendimento de impressão mensal regular previsto.
3
Necessita do Kit de Produtividade com disco rígido
4
Apenas configurações DN e DT.
5

Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência “PagePack” não possuem garantia. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Gestão do Equipamento
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet
Admin Interface, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®, PrintingScout®

Características eléctricas
Alimentação: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; Consumo de energia:
Médio: 252 W; Em espera: 104 W; Modo de Descanso: 45 W

Drivers de impressão
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versão 10.5
e posteriores, 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®,
drivers da impressora Walk-Up®

Dimensões (LxPxA)
8570N, DN: 406 x 521 x 368 mm; Peso: 27,4 kg; 8570DT: 406 x
521 x 495 mm; Peso: 32,6 kg; Alimentador para 525 folhas: 394
x 508 x 127 mm; Peso: 5,2 kg; Carrinho do sistema com gaveta
de arrumação: 502 x 686 x 356 mm; Peso: 28,8 kg

Segurança
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, Autenticação SMTP, Filtragem
IP, Protecção contra eliminação do disco rígido, Sobreposição de
imagem, Características de segurança;
Sem-fios opcional: 802.11 b, g
Alimentação de suportes
Bandeja 1: 60 – 220 g/m2; Bandejas 2 – 5: 60 – 220 g/m2; Tipos de
suportes: Papel comum, transparências, envelopes, etiquetas, papel
brilhante, papel de formato personalizado, perfurado, papel de
transferência/capas
Ambiente de funcionamento
Temperatura: Em funcionamento: 10º a 32º C; Humidade relativa:
Em funcionamento: 10% a 80%; Níveis de potência sonora:
A imprimir: menos de 59 dBA, Em espera: menos de 31 dBA

Dimensões da embalagem (LxPxA)
8570N, DN: 559 x 673 x 540 mm; Peso: 34 kg; 8570DT: 606 x
730 x 940 mm; Peso: 58 kg; Alimentador para 525 folhas: 508 x
616 x 267 mm; Peso: 5,2 kg; Carrinho do sistema com gaveta de
arrumação: 650 x 854 x 508 mm; Peso: 34,9 kg
Conteúdo da embalagem
• Impressora a cores ColorQube 8570
• Embalagem Rainbow de tinta sólida mais um stick inicial
pré-carregado de cada cor (capacidade total: 3000 páginas
por cor1)
• S oftware e CD de Documentação (com Guia de Instalação
Rápida, Guia de Utilização Rápida, Manual do Utilizador,
Guia do Administrador do Sistema)
•C
 abo de alimentação
Certificações
Certificado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª
Edição, FCC Parte 15 Classe A, Directiva 2006/95/EC de Baixa
Tensão, EN 60950-1, 2ª Edição, Directiva EMC 2004/108/EC,
EN 55024, Directiva ROHS 2002/95/EC, Conformidade com
508, GOST EN55022 Classe A, Conformidade com TAA
(configuração Y)

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
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Consumíveis
Tinta sólida Xerox genuína
2 Sticks Ciano: 4400 páginas1108R00931
2 Sticks Magenta: 4400 páginas1108R00932
2 Sticks Amarelo: 4400 páginas1108R00933
2 Sticks Preto:
4300 páginas1108R00934
4 Sticks Preto:
8600 páginas1108R00935
Elementos de Manutenção de Rotina
Kit de manutenção: <10 000 páginas2109R00784
Kit de manutenção: <30 000 páginas2109R00783
Bandeja de resíduos
109R00754
Opções
Actualização de N para DN
Kit de produtividade com disco rígido
Memória de 512 MB
Bandeja de papel para 525 folhas
Carrinho do sistema com gaveta de arrumação
Adaptador de rede sem-fios
–Conversor de corrente europeu3
–Conversor de corrente para o RU

097S04144
097S04141
097S03635
097S04142
097S03636
097S03741
097S03742

 édia de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com a norma
M
ISO/IEC 24711. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo
de impressão.
2
Páginas aproximadas. Rendimento declarado baseado em páginas de formato A4
de 75 g/m2. O rendimento varia em função do tipo, formato, gramagem, orientação e
padrões de utilização do suporte.
3
Necessário adaptador local para a Dinamarca e Suíça.
1

