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Xerox ColorQube
9301 / 9302 / 9303
multifunctioneel systeem
Indrukwekkende kleur,
geweldige besparingen
®

®

®

Verminder kosten, vergroot
uw zakelijke impact.
Om succes te hebben, moet uw werk indrukwekkend zijn. En daarom zijn
kleurenprints een absolute must – zodat uw bedrijf zich onderscheid bij
uw klanten. Het Xerox ColorQube 9300 multifunctionele systeem stelt uw
bedrijf in staat om effectiever te werken, uitzonderlijke kleurenprints af te
leveren en aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.

Wat is het geheim van
betaalbare kleur?
Het antwoord is even eenvoudig als
de technologie: Xerox Solid Ink. Onze
gepatenteerde Vaste Inkt-technologie
is ontworpen voor high-performance
kleurenprinten en heeft bewezen betrouwbaar
en eenvoudig te zijn. Vaste Inkt is eenvoudig
in gebruik, levert ongelooﬂijke printkwaliteit,
produceert minder afval dan vergelijkbare
kleurenlasersystemen en biedt u de
mogelijkheid om voordelig kleurenprints af
te drukken. Het is tijd om uw bedrijf te laten
kennismaken met het voordeel van Vaste Inkt.

Prachtige kleur, grotere besparingen
Indrukwekkende kleur
®

Print elke dag kleur

De ColorQube 9300 serie helpt u om uw
documenten eruit te laten springen met
levendige, glanzende kleuren.

U kunt het zich nu veroorloven om de
kracht van kleur toe te voegen aan al uw
documenten met de ColorQube 9300 serie.

• Laat elk document eruit springen.
U kunt rekenen op mooie, warme kleuren,
print na print, zelfs op goedkoop of
gerecycled papier.

• Laag geprijsde kleurenpagina´s.
De ColorQube 9300 serie is aanzienlijk
rendabeler dan vergelijkbare
multifunctionele lasersystemen – en hoe
meer kleurenpagina's u print, des te meer
u bespaart.

• Voldoet aan uw verwachtingen.
Produceer een accurate weergave van
uw bedrijfslogo met door PANTONE®
goedgekeurde kleursimulaties.
• Flexibele printsnelheden.
Kies de perfecte combinatie van
beeldkwaliteit en printsnelheid voor
elke printsituatie met vier verschillende
instellingen: foto, verbeterd, standaard
en snelle kleur.

Colour By Words: intuïtieve
kleurverbetering
Met Colour By Words kunt u de kleur van
één object of gebied veranderen zonder
daarbij de rest van de pagina te beïnvloeden.
Selecteer eenvoudigweg de gewenste
kleuraanpassingen in een vervolgkeuzelijst en
uw print wordt automatisch aangepast. Colour
by Words is alleen verkrijgbaar in het Engels.

• Unieke prijsschema's leveren u grote
besparingen op. U hoeft geen dure
kleurentarieven meer te betalen voor een
beetje kleur. Met de ColorQube 9300 serie
betaalt u op basis van de hoeveelheid kleur
op de pagina. Uw tarief zal op de meeste
kleurenpagina´s aanzienlijk lager uitvallen.
• Kleur voor de prijs van zwart-wit.
Pagina´s met nuttige hoeveelheden
kleur, zoals uw bedrijfslogo, worden
tegen hetzelfde tarief gefactureerd als
zwart-witpagina´s.

De oorspronkelijke foto niet correct? Gebruik de
dropdown-lijst Colour By Words en kies “gele kleuren
een stuk geler” en “rode kleuren een stuk roder”.
Voor perfecte beeldresultaten.

Laat uw bedrijf proﬁteren van
geavanceerd gebruiksgemak
Een slimmere, snellere manier
om te werken
Ervaar het ongekende gemak en de
ongekende uptime van Xerox Solid Ink, dat is
ontwikkeld voor een optimaal gebruiksgemak.
• Kopieer- en printsnelheden tot 55 ppm in
kleur en 60 ppm in zwart-wit. Verhoog de
printproductiviteit nog verder met snelheden
tot 85 ppm in de mode snelle kleur voor
concepten of voor documenten die niet lang
mee hoeven te gaan.
• Eenvoudig inkt plaatsen. Elke inktstick
heeft een unieke vorm, zodat deze erg
eenvoudig te plaatsen zijn. En de inkt kan op
elk moment worden bijgevuld, zelfs als de
machine in gebruik is.
• Printen zonder onderbreking. De
ColorQube 9300 serie biedt ruimte voor
voldoende inktsticks om meer dan 55.000
pagina's van elke kleur te printen voordat
bijvullen noodzakelijk is.
• Cartridgeloze technologie. Bespaar
kostbare kantoorruimte dankzij de minimale
opslagruimte die vereist is voor de compacte
verpakking van vaste inkt en het enkele
vervangbare onderdeel van vaste inkt.
• Handige functies op de machine zelf.
Ingebouwde helpvideo's bieden snelle
probleemoplossingen op het voorpaneel.
Bovendien maakt het verlichte papierpad
de machine toegankelijker.
• Klaar wanneer u dat bent. De
Intelligent Ready-technologie leert de
gebruikspatronen van uw werkgroep, zodat
de machine klaar voor gebruik is als u hem
nodig hebt.
• Betrouwbare werking. Dankzij een
eenvoudig papierpad en een minimum
aan bewegende onderdelen blijft de
ColorQube 9300 serie draaien in de
moeilijkste omgevingen. Deze kan zelfs
mogelijke problemen diagnosticeren en van
tevoren oplossen, waarmee onderhoud en
telefoontjes naar de helpdesk afnemen.

Efﬁciëntie op uw kantoor
Werk sneller met functies en mogelijkheden
die een verbetering bieden voor de manier
waarop u zakelijke documenten maakt en
deelt.
• Multitasking. Werk zo efﬁciënt mogelijk en
handel meerdere taken tegelijkertijd af met
simultane verwerking.
• Ingebouwde geavanceerde scanfuncties.
Zet papierendocumenten eenvoudig om
naar digitale bestanden die probleemloos
kunnen worden gedeeld of gearchiveerd.
Met on-box OCR wordt een op tekst
doorzoekbaar bestand gemaakt zodat
informatie snel kan worden teruggevonden.
• Verminder netwerkverkeer. Met
geavanceerde bestandscompressiemethoden worden de bestandsgrootte en
netwerkbelasting verminderd, zodat u sneller
kunt leveren.
• Het gemak van bediening op de machine
zelf. Scan naar en print vanaf standaard
USB-geheugen, zodat u informatie altijd
binnen handbereik hebt.
• Printen zonder haperingen. Met de functie
Print Around wordt een opdracht waarvoor
speciaal materiaal vereist is, zoals een
andere papiergrootte, vastgehouden en
wordt de volgende opdracht in de wachtrij
alvast geprint.
• Krachtige faxmogelijkheden. Verzend
en ontvang faxen zonder uw bureau te
hoeven verlaten. LAN-fax verzendt faxen
direct vanuit programma's op uw PC met
behulp van een printerdriver en inkomende
faxen worden automatisch doorgestuurd
naar een e-mailadres of opslagplaats voor
documenten.
• Op maat gemaakt voor uw behoeften.
Xerox Extensible Interface Platform® maakt
gepersonaliseerde en vereenvoudigde
menu’s en workﬂows mogelijk die voldoen
aan uw unieke bedrijfsbehoeften. Gebruik
uw bestaande databases en systemen en
behaal een hogere ROI.

Xerox Mobile Print-oplossing
Wij bieden de mobiele medewerkers
van vandaag de dag de vrijheid om
printopdrachten te verzenden vanaf elk
apparaat dat over e-mail beschikt.
Simpel. Er is geen software die op het
mobiele apparaat moet worden geladen,
er hoeft niet te worden gezocht naar
online printerinformatie en er hoeft
geen tijd te worden verspild aan het
zoeken naar het juiste programma. Deze
oplossing werkt met elk apparaat dat
over e-mail beschikt. En bovendien zijn
mobiele medewerkers niet afhankelijk van
administratief ondersteuningspersoneel
voor hun printopdrachten.
Handig. Of gebruikers nu onderweg
zijn of op verschillende locaties werken,
ze kunnen MS Ofﬁce-documenten
printen, waaronder MS Word, Excel® en
PowerPoint®, evenals PDF’s.
Veilig. Mobiele medewerkers kunnen
direct vanaf hun mobiele apparaat
printen en documenten met een
beveiligde bevestigingscode ophalen
bij een Xerox multifunctioneel systeem.
Mobiele medewerkers zijn niet langer
afhankelijk van anderen om gevoelige
documenten te printen en hoeven niet
het risico te nemen om prints in de
uitvoerlade te laten liggen.

Als u wilt printen, selecteert u
eenvoudigweg Mobile Print op de
machine, voert u uw bevestigingscode
in en selecteert u het document en de
uitvoerinstellingen rechtstreeks op het
multifunctionele systeem.

Elke Vaste inkt-stick heeft een unieke
vorm, zodat ze eenvoudig in de juiste
sleuf te plaatsen zijn. Het plaatsen van
inkt is snel, eenvoudig en schoon.

Milieubewust ontwerp
Geef de inspanningen van uw bedrijf op het
gebied van duurzaamheid een boost, terwijl
u tegelijkertijd het imago van uw bedrijf
verbetert met kleur.
• Minder afval. Solid Ink-sticks hebben geen
cartridge en verpakking, waardoor deze
tot 90% minder afval produceren dan
vergelijkbare lasersystemen.
• Minder verbruiksartikelen. De Cleaning
Unit met lange levensduur – met een
gemiddelde opbrengst van 330.000
prints – is het enige vervangbare onderdeel
en kan worden gerecycled via het
Xerox Green World Alliance-programma
(ga naar www.xerox.com/gwa voor
meer informatie).
• Voldoet aan ENERGY STAR®. De
ColorQube 9300 serie voldoet aan de
strenge eisen van ENERGY STAR voor
energieverbruik.
• Niet giftig en geen vlekken. Xerox Solid
Ink is veilig in gebruik en veroorzaakt geen
vlekken bij plaatsing in de machine.

• Print verantwoordelijk. Verkrijg
dezelfde levendige prints op gerecycled
papier. Bovendien stellen de Earth
Smart-driverinstellingen u in staat om
standaardinstellingen te selecteren,
zoals dubbelzijdig afdrukken, die een
verantwoordelijk gebruik stimuleren.
• Aangetoond leiderschap in
duurzaamheid. Dankzij de voortdurende
focus op duurzaamheid van Xerox heeft
meer dan 1 miljard kilo aan afval een
andere bestemming gekregen via ons
productinlever- en recyclingprogramma.
Xerox biedt ook milieuvriendelijke keuzes
voor papier en media waarmee u kunt
kiezen voor gerecyclede media met tot
100% gerecycled materiaal en papier dat
voldoet aan internationaal erkende normen
voor duurzaam bosbeheer (ga naar
www.xerox.com/environment voor
meer informatie).

Afval van Solid Ink
versus afval van een
laser
Solid Ink zonder cartridge is
een waar verbruiksartikel; geen
lege tonercartridges meer om
weg te gooien of te recyclen. De
ColorQube® 9300 serie produceert
tijdens gebruik 90 procent minder
afval dan een vergelijkbaar
laserapparaat.

Solid Ink
18 kg

Laser
151 kg

Totale hoeveelheid afval afkomstig van
het printen van 12.500 pagina’s per
maand over 4 jaar.

Als het aankomt op IT en beveiliging,
maakt Xerox zijn belofte waar
Rust voor de IT-afdeling

Ultramoderne beveiliging

Geef uw IT-afdeling eens rust met een
machine die eenvoudig te installeren en te
beheren is.

Minimaliseer risico's door kwetsbare
toegangspunten en kritieke bedrijfsgegevens
te beschermen.

• Verminder de telefoontjes naar de IT.
Breng het ingrijpen van de IT-afdeling op
een minimum dankzij innovatieve functies
als eenvoudig inkt plaatsen, een enkele
vervangbare onderdeel met een lange
levensduur, ingebouwde helpvideo's en een
verlicht papierpad.

• Wis gevoelige informatie. Met de functie
image overwrite worden gegevens die
zijn opgeslagen op de harde schijf van
het ColorQube 9300 systeem elektronisch
gewist.

• Vereenvoudig de installatie van drivers.
Zorg dat IT-medewerkers en mobiele
gebruikers niet langer afzonderlijke
printerdrivers hoeven te installeren voor
elk product. De Xerox Global Print Driver®
en Mobile Express Driver® zijn echt
universeel en gebruikers kunnen op vrijwel
elke machine printen – zelfs op machine's
van andere fabrikanten.
• Conﬁgureer eenmaal, installeer het
op alle machine's. Machine's hoeven
niet langer afzonderlijk te worden
geconﬁgureerd. Machineconﬁguraties
kunnen worden gekloond en verspreid
naar alle andere machine's uit de
ColorQube 9300 serie.
• Beheer elke machine. IT-beheerders
kunnen printers en multifunctionele
machine's op het gehele netwerk
eenvoudig installeren, conﬁgureren,
beheren, bewaken en erover rapporteren,
onafhankelijk van de fabrikant – met behulp
van Xerox CentreWare® Web.
• Eenvoudige, accurate facturering en
voorraadaanvulling. Verzamel en verzend
tellerstanden automatisch met
Smart eSolutions MeterAssistant®.

• Houd documenten veilig. Zorg dat uw
gegevens veilig blijven met AES 256-bits
codering volgens de huidige FIPS 140-2
eisen en vereis een wachtwoord voor het
openen en bekijken van een gevoelig
document door te scannen naar een
met een wachtwoord beveiligde PDF.
• Voorkom onbevoegde toegang. Beperk
het gebruik door gebruikersnamen en
wachtwoorden te valideren met Network
Veriﬁcatie. U kunt ook gebruikmaken van
de opties van Xerox Smart Card Veriﬁcatie
die werken met identiﬁcatie op basis van
kaarten om de machine te beschermen
tegen onbevoegde gebruikers.
• Bescherming van begin tot einde.
Garandeer de veiligheid van de machine
met de certiﬁcering van volledig systeem
volgens Common Criteria (ISO 15408)
(aangevraagd). En met het proactieve
responssysteem van Xerox worden snel
updates geleverd als er mogelijke zwakke
plekken zijn geconstateerd.

Xerox Workﬂow-oplossingen
maken uw kantoor productiever
Verander de manier waarop uw
organisatie essentiële werkzaamheden
uitvoert met behulp van de kracht van
Xerox Workﬂow-oplossingen. Wanneer
mensen efﬁciënt werken, in minder
tijd en met minder stappen, gaat
de productiviteit omhoog. De stress
vermindert. En fouten verminderen
ook. Of uw team nu uit slechts een
paar mensen of een grote werkgroep
bestaat, Xerox biedt een breed scala aan
multifunctionele systemen die ﬂexibiliteit
en geavanceerde kopieer-, print-, scanen faxfuncties bieden en dat allemaal
op één machine. Alles draait om het
stroomlijnen van uw workﬂow en dit
kunt u bereiken door Xerox Workﬂowoplossingen op uw machine te gebruiken.
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Twee universele lades voor 550 vel kunnen
papierformaten tot A3 bevatten.
2

Lade 3 kan 2.100 vel A4-papier bevatten.

6

Met drie afwerkingsopties kunt u kiezen tussen
basisfuncties als nieten en perforeren, en
geavanceerde functies als boekjes in zadelsteek en in
C- en Z-vorm gevouwen brochures.

3

De handmatige lade voor 100 vel kan papier tot
SRA3 en gewichten tot 220 g/m2 verwerken.

Ofﬁce
Finisher

4

Voor werkgroepen die grote volumes verwerken,
kunt u een A4 hogecapaciteitslade voor 4.000 vel
toevoegen. Met behulp van een optionele kit kunt
u er tot 2.000 vel A3 in plaatsen.
5

Ingebouwde helpvideo's bieden stapsgewijze
instructies voor snelle probleemoplossing direct op
het aanraakscherm.

Printen / kopiëren / scannen /
faxen / e-mailen

ColorQube® 9301/9302/9303
Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•

Printsnelheden tot 85 ppm
Kopieersnelheden tot 60 ppm
Krachtige scan- en faxoplossingen
Papierformaat tot SRA3
Maximale papiercapaciteit: 7.300 vel
Xerox Workﬂow-oplossingen

SRA3

55

ppm kleur

BxDxH
(met opvangbak met gestaffelde uitleg):
1398 x 722 x 1156 mm

High Volume
Finisher

High-Volume
Finisher met
Booklet Maker

ColorQube® 9301 / 9302 / 9303
ColorQube 9301

ColorQube 9302

ColorQube 9303

Snelheid
Kopiëren / printen

Tot 38 ppm kleur / 50 ppm zwart-wit

Tot 45 ppm kleur / 55 ppm zwart-wit

Tot 55 ppm kleur / 60 ppm zwart-wit

Flexibele printsnelheden

Van 31-60 ppm kleur /
Van 32-85 ppm zwart-wit

Van 35-70 ppm kleur /
Van 36-85 ppm zwart-wit

Van 38-85 ppm kleur /
Van 38-85 ppm zwart-wit

Duty cycle1

150.000 pagina’s/maand

225.000 pagina’s/maand

300.000 pagina’s/maand

Gemiddelde
maandelijkse
printvolume2

15.000/75.000 pagina’s

Systeemgeheugen
Mediadoorvoer
Papierinvoer

Harde schijf van 160 GB, 1 GB systeemgeheugen plus 1 GB paginageheugen (EPC), processor van 1,5 GHz
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 100 vel; laden 1–2: 550 vel elk; formaat: afwijkende formaten: A5 tot A3; lade 3: 2.100 vel; formaat: A4;

Standaard

Lade voor handmatige invoer: 100 vel; formaat: afwijkende formaten: 104 x 210 tot 320 x 457 mm; mediagewicht: alle invoerlades 60 tot 220 g/m2

Optioneel

Hogecapaciteitslade (HCF): 4.000 vel; formaat: A4
HCF-kits (HCF vereist): 2.000 vel A3 Short Edge-kit of 2.000 vel A4 Short Edge-kit
Opvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT)

Afwerkingsopties

Ofﬁce Finisher: 250 vel bovenuitvoer, 2.000 vel stapeluitvoer, 50 vel nieten op meerdere posities, 2- of 4-gaats perforeren (optioneel)
High Volume Finisher: 250 vel bovenuitvoer, 3.000 vel stapeluitvoer, 100 vel nieten op meerdere posities, 2- of 4-gaats perforeren (optioneel)
High Volume Finisher met Booklet Maker: 250 vel bovenuitvoer, 3.000 vel stapeluitvoer, 100 vel nieten op meerdere posities, nieten, boekjes maken met
zadelsteek, V-vouwen, 2- of 4-gaats perforeren (optioneel)
Z- / C-vouweenheid met HVF met Booklet Maker: voegt Z- en C-vouwen op A4-formaat toe
Post-process inserter met HVF en HVF met Booklet Maker: voegt voorgedrukte inlegbladen toe
Losse nieteenheid

Printen
Eerste pagina verschijnt binnen

7,2 seconden

Resolutie (max.)

600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL 6-emulatie, PDF, XPS

Printertalen
Aansluitingen

10/100/1000 Base-T Ethernet, High Speed USB Direct Print

Printfuncties

Printen vanaf USB, automatisch dubbelzijdig, beveiligd printen, uitgesteld printen, instellingen voor Earth Smart, taakherkenning, voorbeeldset, boekjes
maken, omslagbladselectie, scheidingsvellen en uitzonderingspagina's, papierselectie op eigenschap, N-up, watermerken, bannervellen, aanpassen aan
nieuw papierformaat, scheidingsvellen tussen transparanten, selectie uitvoerlade, beeldkwaliteit, driverinstellingen opslaan en oproepen, verkleinen/
vergoten, gespiegeld beeld, bi-directionele status, schaling, afdekbladen, printen naar fax (optionele fax-kit vereist), afbeelding roteren, opdrachtbewaking

Kopiëren
Eerste pagina verschijnt binnen

8,2 seconden

Resolutie (max.)

600 x 600 dpi

Kopieerfuncties

Automatisch dubbelzijdig, automatisch verkleinen en vergroten, kleurenaanraakscherm, elektronisch voorsorteren, automatische ladeselectie, opdracht
opbouwen, negatief en gespiegeld beeld, boekjes maken, Multi-up, invoegen van omslagen en tussenbladen, voorbeeldset, boeken kopiëren, randen wissen,
steunkleur, beeldherhaling, originelen van verschillende afmetingen, beeld verschuiven, geprogrammeerde opdrachten opslaan en oproepen, annotatie,
onderbreking van grote opdrachten, transparanten, Bates stamping

Scannen
Scansnelheid (met DAOD)

60 ppm kleur / 84 ppm zwart-wit
Scannen naar netwerk, scannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar SMB of FTP, op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, linearised PDF, JPEG,
TIFF, scannen naar USB-geheugen

Scanfuncties

Scan to PC Desktop®, SMARTsend, verscheidene Xerox Alliance Partner-oplossingen

Scanopties

Faxen
Beveiliging

Accounting
1

Standaard

Internetfax, serverfax

Optioneel

Walk-up PSTN-fax (opties voor één of twee lijnen) met LAN-fax en doorsturen van faxen, verscheidene Xerox Alliance Partner-oplossingen

Standaard

Beveiligd printen, veriﬁcatie met NDS/LDAP/Kerberos/SMB, Image Overwirte, met wachtwoord beveiligde PDF, 256-bits codering harde schijf,
FIPS 140-2 codering, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Common Criteria gecertiﬁceerd3

Optioneel

Xerox Secure Access Uniﬁed ID System®, USB-kaartlezer, Common Access Card (U.S.)
Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), aanvullende opties voor netwerkaccounting via oplossingen van Xerox Business
Alliance Partners, Foreign Device Interface (optioneel)

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald; 2 Te verwachten maandelijkse uitvoer die geregeld wordt gehaald; 3 Certiﬁcering is aangevraagd

®

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/ofﬁce
©2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX® en XEROX and Design®, CentreWare®, ColorQube®, Global Print Driver®, Meter
Assistant® en Mobile Express Driver® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. Productinformatie en/of speciﬁcaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. 05/11
Q93BR-01DA

