
Έγχρωμος εκτυπωτής  
Xerox® ColorQube® 8580

Το κατάλληλο μηχάνημα  
για οποιοδήποτε περιβάλλον
•  Επιλέξτε την αποδοτικότητα. Προσθέστε περισσότερη μνήμη για να 

έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από δυνατότητες ασφάλειας και 
εξοικονόμησης χρόνου, επιλέγοντας από δύο κιτ παραγωγικότητας. 

•  Εκτυπώστε όταν είστε έτοιμοι. Με χρόνο εμφάνισης πρώτης 
σελίδας μόλις 5 δευτερολέπτων.

•  Εύκολη επεκτασιμότητα. Με την προσθήκη επιπλέον δίσκων 
υλικών, η συνολική χωρητικότητα για υλικά αυξάνεται στα 2.200 
φύλλα προκειμένου να εξυπηρετούνται οι περίοδοι με μεγάλο φόρτο 
εργασίας και εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης διάφορων 
προελεύσεων δίσκου ανάλογα με τις πολύμορφες ανάγκες εκτύπωσης 
στο γραφείο.

•  Έξυπνη διόρθωση χρωμάτων. Η λειτουργία Colour By Words σας 
επιτρέπει να επιλέγετε τις επιθυμητές τροποποιήσεις χρωμάτων από 
μια απλή αναπτυσσόμενη λίστα.

•  Μικρό μέγεθος με προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi. Ο ColorQube 
8580 χωράει σχεδόν σε κάθε περιοχή του χώρου εργασίας, στο 
γραφείο σας ή σε κεντρική θέση. Επιπλέον, με το προαιρετικό Wi-Fi, 
μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο γραφείο.

•  Εξοικονομήστε κόστος εκτύπωσης και χώρο αποθήκευσης.  
Σε σύγκριση με το γραφίτη, η μικρότερη συσκευασία της στερεάς 
μελάνης κοστίζει λιγότερο για την αποστολή και είναι αρκετά μικρή 
για να χωράει στο συρτάρι του γραφείου.

•  Apple® AirPrint. Απλοποιήστε την εκτύπωση email, φωτογραφιών 
και σημαντικών εγγράφων γραφείου απευθείας από τα προϊόντα 
Apple που διαθέτετε, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε 
προγράμματα οδήγησης.

•  Με πιστοποίηση Mopria®. Η πιστοποίηση Mopria απλοποιεί την 
εμπειρία της εκτύπωσης εν κινήσει για tablet και smartphone σε 
πολλές συσκευές εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
ColorQube 8580.

Πιο πράσινο γραφείο
•  Λιγότερα κατάλοιπα, μικρότερος αντίκτυπος στο περιβάλλον.  

Η συσκευασία για τον εκτυπωτή και τις ράβδους στερεάς μελάνης 
συμβάλουν στη μείωση των απορριμμάτων κατά 90%, στη μείωση 
της ενεργειακής απαίτησης κατά τον κύκλο ζωής και στην 
εξασφάλιση μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε σύγκριση 
με ανάλογους εκτυπωτές laser. 

•  Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart. Εύχρηστος 
μετρητής του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης που σας 
επιτρέπει να επιλέγετε ρυθμίσεις εκτύπωσης που είναι πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον.

•  Έξυπνη λειτουργία. Η λειτουργία Intelligent Ready απομνημονεύει 
τις συνήθειες χρήσης για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
ενέργειας και της παραγωγικότητας.

•  Ενσωματωμένο λογισμικό GreenPrint. Χρησιμοποιήστε το 
στάνταρ εργαλείο GreenPrint για να εκτυπώνετε μόνο τις σελίδες που 
θέλετε, ώστε να μειώσετε την κατανάλωση χαρτιού και μελάνης.

•  Ο προαιρετικός Προσαρμογέας Xerox® Wireless Print Solutions συνδέει 
εύκολα και χωρίς προβλήματα τον εκτυπωτή ή τον πολυλειτουργικό 
εκτυπωτή Xerox® σε σύγχρονες ροές εργασίας υπολογιστών και 
κινητών συσκευών, ανεξάρτητα από το περιβάλλον γραφείου σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.
com/WPSA.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής ColorQube 8580 είναι 
μια ισχυρή και φιλική προς το περιβάλλον 
εκτυπωτική λύση, απλή και εξαιρετικά 
αποδοτική, με το πλεονέκτημα της ανώτερης 
ποιότητας έγχρωμων αποτελεσμάτων.

Καλύτερες επιδόσεις χρωμάτων, για λιγότερο κόστος
•   Απίστευτες λεπτομέρειες και ενδιάμεσοι τόνοι. Η ανάλυση εκτύπωσης  

2400 FinePoint™ διασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. 
•   Πάντα χρώμα ανώτερης ποιότητας. Η στερεά μελάνη εξασφαλίζει 

έγγραφα με πλούσια, ζωντανά χρώματα σε όλα τα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου του ανακυκλωμένου χαρτιού. 

•   Μεγάλη σειρά υλικών. Εκτυπώστε σε διάφορα εκτυπωτικά υλικά, 
από απλό χαρτί μέχρι ετικέτες, φακέλους, χαρτόνι και 
επαγγελματικές κάρτες.

•   Τα χρώματα που περιμένετε. Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων 
εγκεκριμένες από την PANTONE® και τεχνολογία διόρθωσης 
χρωμάτων της Xerox, για αποτελέσματα που ανταποκρίνονται  
στις προσδοκίες σας.  

•   Δεν χάνετε χρόνο για έγχρωμη εκτύπωση. Ο ColorQube 8580 
εκτυπώνει ασπρόμαυρα και έγχρωμα έγγραφα με την ίδια γρήγορη 
ταχύτητα. 
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Διαχείριση συσκευής 
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,  
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Xerox® PhaserSMART®, 
Xerox® PrintingScout®

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® έκδοση 
10.5 και νεώτερη, 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®, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Walk-Up® 

Ασφάλεια
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, έλεγχος ταυτότητας SMTP, 
εφαρμογή φίλτρων IP, αρχείο καταγραφής ελέγχων (Audit log)

Χειρισμός μέσων
Δίσκος 1: 60-220 gsm. Δίσκοι 2-5: 60-220 gsm. Τύποι υλικού: 
απλό χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες, χαρτί εξειδικευμένου 
μεγέθους, διάτρητο, κάρτες/εξώφυλλα

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Λειτουργίας: 10° έως 32°C. Σχετική υγρασία: 
Λειτουργίας: 10% έως 80%; Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: 
λιγότερο από 59 dBA, Σε αναμονή: λιγότερο από 31 dBA 

Ηλεκτρικά στοιχεία 
Ισχύς: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Κατανάλωση ισχύος: Μέση:  
252 W, Σε αναμονή: 104 W, Σε λειτουργία αδράνειας: 45 W

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
8580N, DN: 406 x 521 x 368 mm. Βάρος: 27,4 kg. Τροφοδότης 
525 φύλλων: 394 x 508 x 127 mm. Βάρος: 5,2 kg. Βάση 
συστήματος με συρτάρι αποθήκευσης: 502 x 686 x 356 mm. 
Βάρος: 28,8 kg

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ)
8580N, DN: 559 x 673 x 540 mm. Βάρος: 34 kg. Τροφοδότης 
525 φύλλων: 508 x 616 x 267 mm. Βάρος: 5,2 kg. Βάση 
συστήματος με συρτάρι αποθήκευσης: 650 x 854 x 508 mm. 
Βάρος: 34,9 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας
•  Έγχρωμος εκτυπωτής ColorQube 8580
•  Πακέτο στερεάς μελάνης Solid Ink Rainbow Pack και 

προτοποθετημένη ράβδος έναρξης για κάθε χρώμα (συνολική 
απόδοση: 3.000 σελίδες ανά χρώμα1)

•  CD λογισμικού και τεκμηρίωσης (με οδηγό γρήγορης 
εγκατάστασης, οδηγό γρήγορης χρήσης, εγχειρίδιο χρήσης, 
οδηγό για διαχειριστή συστήματος)

•  Καλώδιο τροφοδοσίας

Πιστοποιήσεις
Πιστοποίηση κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, 
FCC Part 15 Class A, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK, EN 
60950-1, 2η Έκδοση, Οδηγία EMC 2004/108/EK, EN 55024, 
Οδηγία ROHS 2002/95/EK, συμβατότητα με 508, GOST 
EN55022 Class A, συμμόρφωση με TAA (σύνθεση Y),  
ENERGY STAR® (συνθέσεις DN), με πιστοποίηση Mopria 

Αναλώσιμα
Αυθεντική στερεά μελάνη Xerox® 
2 ράβδοι, κυανό: 4.400 σελίδες1 108R00931
2 ράβδοι, ματζέντα: 4.400 σελίδες1 108R00932
2 ράβδοι, κίτρινο: 4.400 σελίδες1 108R00933
2 ράβδοι, μαύρο: 4.300 σελίδες1 108R00934
4 ράβδοι, μαύρο: 8.600 σελίδες1 108R00935

Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Κιτ συντήρησης: <10.000 σελίδες2 109R00784
Κιτ συντήρησης: <30.000 σελίδες2 109R00783
Δίσκος υπολειμμάτων 109R00754

Βοηθητικός εξοπλισμός
Αναβάθμιση από N σε DN 097S04673
Κιτ παραγωγικότητας με κάρτα SSD των 32 GB 097S04674 
Κιτ παραγωγικότητας με μνήμη 2 GB 097S04672
Δίσκος χαρτιού 525 φύλλων 097S04142
Βάση συστήματος με συρτάρι αποθήκευσης 097S03636
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
–Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη3 097S03741
–Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097S03742

1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 
24711. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη 
λειτουργία εκτύπωσης.

2  Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση σελίδες μεγέθους A4 και 
βάρους 75 gsm. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, το βάρος, 
τον προσανατολισμό των υλικών και τις συνήθειες χρήσης.

3 Απαιτείται τοπικός προσαρμογέας για Δανία και Ελβετία.

 
Ταχύτητα
έγχρωμη και ασπρόμαυρη

ColorQube 8580N ColorQube 8580DN

Fast Colour: μέχρι 51 σελ./λεπτό; Standard: μέχρι 30 σελ./λεπτό; Enhanced: μέχρι 19 σελ./λεπτό; Υψηλή ανάλυση: Έως και 6 σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας1 85.000 σελίδες/μήνα

AMPV2 1.000-8.000

Χειρισμός χαρτιού 
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ

Δίσκος 3: 525 φύλλα

Δίσκος 4: 525 φύλλα

Δίσκος 5: 525 φύλλα

Δίσκος 1 (MPT): 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Δίσκος 2: 525 φύλλα. Επιλέξιμα μεγέθη: 99 x 211 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Έξοδος χαρτιού 350 φύλλα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Προαιρετικά Στάνταρ

Εκτύπωση
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 5 δευτερόλεπτα έγχρωμη

Ανάλυση (μέγ.) Μέχρι Xerox® 2400 FinePoint®

Μνήμη (στάνταρ / μέγ.) 1 GB / 2 GB

Επεξεργαστής 1 GHz

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

Μορφές αρχείων PDL και Direct Print True Adobe® PostScript® 3™, προσομοίωση PCL® 5c, Direct PDF3, JPEG, TIFF και PNG

Λειτουργίες εκτύπωσης Στάνταρ Colour By Words, μνήμη RAM για σελιδοποίηση, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, αμφίδρομα προγράμματα 
οδήγησης , εκτύπωση booklet, υδατογραφήματα, εκτύπωση N-Up, μετρητής μελάνης γραφικών, μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία

Προαιρετικά Kιτ παραγωγικότητας (προσθέτει μνήμη SSD), προσωπική εκτύπωση/ προσωπική αποθηκευμένη εκτύπωση/ ασφαλή εκτύπωση/ εκτύπωση δοκιμίου/ 
αποθηκευμένη εκτύπωση, εκτύπωση με, επέκταση αποθήκευσης γραμματοσειρών/φορμών, Κρυπτογράφηση δεδομένων AES 256 bit, σελιδοποίηση

Κιτ παραγωγικότητας (αυξάνει τη μνήμη RAM στα 2 GB), επέκταση των δυνατοτήτων ασφαλούς εκτύπωσης και σελιδοποίησης εργασιών εκτύπωσης

Εκτύπωση εν κινήσει και εφαρμογές Στάνταρ: Apple® AirPrint™, με πιστοποίηση Mopria®

Δωρεάν λήψεις: Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™
Προαιρετικά: Προσαρμογέας Xerox® Wireless Print Solutions (περιλαμβάνει Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 και Mopria®. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/WPSA)

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.
2 Μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης – Η αναμενόμενη μηνιαία παραγωγή εκτύπωσης.
3 Απαιτείται το κιτ παραγωγικότητας με SSD των 32 GB.

Xerox® ColorQube® 8580 Έγχρωμος εκτυπωτής
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