DocuColor ® 250

kopiarko-drukarka

Znakomita wydajnoœæ.

Profesjonalny druk kolorowy.

DocuColor 250
®

Wydajnoœæ
Uniwersalny
interfejs urz¹dzenia!
• Du¿y, kolorowy ekran
dotykowy u³atwia obs³ugê
i programowanie urz¹dzenia.
• Klawiaturê mo¿na dostosowaæ
do funkcji najczêœciej u¿ywanych
przez u¿ytkownika, takich jak
skanowanie sieciowe lub
zapisane programy.
• Dziêki intuicyjnej obs³udze
interfejsu kopiowanie
i drukowanie jest teraz
jeszcze ³atwiejsze.

w najlepszej wersji

Oferuj¹c funkcje gwarantuj¹ce wysok¹ wydajnoœæ, urz¹dzenie
umo¿liwia wykonywanie wiêkszej liczby zadañ.
• Je¿eli szybkie wykonywanie zadañ jest najwa¿niejszym czynnikiem
w firmie, urz¹dzenie DocuColor 250 zapewni zdumiewaj¹c¹ wydajnoœæ
50 str./min (tryb kolorowy)/65 str./min (tryb czarno-bia³y).
• Pierwsza strona jest drukowana ju¿ po 7,1 s (tryb kolorowy)/4,3 s
(tryb czarno-bia³y) – bardzo u¿yteczna funkcja w przypadku
drukowania pojedynczych stron.
• Brak toneru? Nie ma powodu do zmartwienia. Nowy wk³ad
z tonerem mo¿na zainstalowaæ podczas drukowania – przerywanie
bie¿¹cego zadania nie jest konieczne.
• Mo¿na wybieraæ spoœród wielu zaawansowanych kontrolerów
zapewniaj¹cych maksymaln¹ wydajnoœæ.
• WyraŸne krawêdzie, wyj¹tkowo cienkie linie i szczegó³y widoczne
w ciemniejszych obszarach wydruków to zalety wynikaj¹ce
z zastosowania toneru zapewniaj¹cego wiêkszy po³ysk,
opracowanego z wykorzystaniem mechanizmu agregacji
emulsyjnej (EA, Emulsion Aggregation).

mechanizm zapobiegaj¹cy zwijaniu siê noœników
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Funkcje
1 Automatyczny podajnik dokumentów na 250 arkuszy z funkcj¹ druku dwustronnego
(DADF) u³atwia kopiowanie i skanowanie du¿ych iloœci dokumentów.

2 5 standardowych podajników o ³¹cznej pojemnoœci 3260 arkuszy! Ponadto ka¿dy
podajnik mo¿e obs³ugiwaæ noœniki niestandardowe. W poszczególnych podajnikach
mo¿na umieœciæ najczêœciej u¿ywane noœniki specjalne.

3 Opcjonalny podajnik o du¿ej pojemnoœci u¿ywany w przypadku czasoch³onnych zadañ.
Po za³adowaniu noœnika mo¿na uruchomiæ urz¹dzenie i pozostawiæ je bez nadzoru.

4 Wiêksza pojemnoœæ wk³adów z tonerem. Dwa wymienne modu³y SMart Kit™ z czarnym
tonerem umo¿liwiaj¹ ograniczenie do minimum interwencji i maksymalizacjê wydajnoœci
u¿ytkownika.

5 Opcjonalne finishery (na rysunku przedstawiono finisher profesjonalny) u³atwiaj¹
profesjonalne wykoñczanie dokumentów.

6 Krótka, prosta œcie¿ka przesuwu papieru zapobiega blokowaniu papieru oraz umo¿liwia
korzystanie z grubszych noœników i podwy¿szenie poziomu niezawodnoœci urz¹dzenia.
Centralny mechanizm podawania papieru umo¿liwia precyzyjne u³o¿enie obrazu na
arkuszu i zapobiega ukoœnemu przesuwaniu papieru.

7 System Trickle Charge Development – unikatowe rozwi¹zanie stosowane przez firmê
Xerox – zachowuje spójne parametry druku przez ca³y dzieñ. Sprawdzanie jakoœci
wydruków tu¿ przed ukoñczeniem zadania nigdy nie jest konieczne.

8 Rozdzielczoœæ 2400 dpi umo¿liwia uzyskanie idealnej przejrzystoœci obrazu zarówno
w przypadku drukowania, jak i kopiowania. Ponadto urz¹dzenie jest wyposa¿one
w zespó³ czyszcz¹cy korotronu ³aduj¹cego, umo¿liwiaj¹cy zachowanie wysokiego
poziomu jakoœci obrazu.

DocuColor ® 250

Skalowanie
zgodnie
z wymaganiami
u¿ytkownika
Kopiarko-drukarka DocuColor 250 jest tak uniwersalna,
¿e mo¿e byæ przystosowana do pracy w okreœlonym
œrodowisku.
• Dostêpne s¹ opcjonalne kontrolery klasy œwiatowej
zapewniaj¹ce wyj¹tkow¹ szybkoœci drukowania, dostêp do
narzêdzi do zarz¹dzania kolorami i niezwyk³¹ jakoœæ obrazu.
Nale¿y wybraæ kontroler zgodny z organizacj¹ pracy
w danym œrodowisku.

Sortowanie
i uk³adanie

Zszywanie

Dziurkowanie

Falcowanie

Broszura

• Je¿eli konieczne jest wydrukowanie lub skopiowanie
znacznej iloœci dokumentów, wystarczy zainstalowaæ
podajnik o du¿ej pojemnoœci umo¿liwiaj¹cy maksymalne
zwiêkszenie liczby arkuszy w zasobnikach wejœciowych.
• Proces samodzielnego projektowania publikacji mo¿na
przekszta³ciæ w proces produkcyjny, instaluj¹c fantastyczne
finishery firmy Xerox:

Zaawansowany finisher: zszywanie wielopozycyjne
i dziurkowanie (50 arkuszy) oraz uk³adanie (maks.
3000 arkuszy).
Profesjonalny finisher: tworzenie broszur zszywanych
zeszytowo i sk³adanych w literê V oraz zszywanie
i dziurkowanie.

Pomaluj
swój œwiat cudownymi
kolorami
Trudno jest znaleŸæ farby piêkniejsze ni¿ kolory
Xerox. Korzystaj¹c z narzêdzi edycyjnych firmy
Xerox, mo¿na zawsze uzyskaæ wydruki
przekraczaj¹ce oczekiwania.
• Do zalet urz¹dzenia mo¿na zaliczyæ wyj¹tkowo ostre
wydruki oraz kopiowanie z rozdzielczoœci¹
2400 x 2400 dpi. Wysoka rozdzielczoœæ umo¿liwia
doskona³e powielanie cienkich linii i szczegó³ów
w ciemniejszych obszarach wydruków.
• W przypadku zadañ wymagaj¹cych zwiêkszonego
po³ysku mo¿na skorzystaæ z trybu Enhanced Gloss,
który umo¿liwia uzyskanie wyj¹tkowo atrakcyjnych
wydruków. Mo¿na równie¿ wybraæ poziom
intensywnoœci po³ysku dla ka¿dego zadania.
• Precyzyjna kalibracja systemu drukowania
i kopiowania gwarantuje uzyskanie profesjonalnych
kolorowych wydruków.
• Korzystaj¹c z opcji profilowania, mo¿na emulowaæ
ró¿ne urz¹dzenia wyjœciowe. W ten sposób mo¿na
sprawdziæ wygl¹d dokumentu na ka¿dym etapie
procesu drukowania. Takie rozwi¹zanie u³atwia
wykonanie wydruków próbnych i eliminacjê b³êdów
w fazie produkcyjnej.
• Dokumenty mo¿na drukowaæ
z powodzeniem na
ró¿nych noœnikach
(maks. 300 g/m2).

Szybkoœæ, kolor, cena –

zdumiewaj¹ce

Jeœli potrzebujesz szybkiej, kolorowej drukarki o doskona³ej jakoœci obrazu za przystêpn¹ cenê,
nie musisz szukaæ d³u¿ej. Kopiarko-drukarka DocuColor 250 spe³nia wszystkie te wymagania.
Jest to w³aœciwe rozwi¹zanie w œrodowiskach, w których wykonuje siê wiele wydruków
kolorowych. To skalowalne rozwi¹zanie oferuje narzêdzia umo¿liwiaj¹ce uzyskanie oczekiwanych
rezultatów w zakresie wydruków kolorowych przeznaczone zarówno dla artystów grafików,
jak i dzia³ów odpowiedzialnych za przygotowanie wydruków.

Odkryj mo¿liwoœci urz¹dzenia DocuColor 250
Wymagaj¹ce
œrodowiska biurowe

Centralne dzia³y ds.
reprodukcji

Drukarskie punkty
us³ugowe

Uwzglêdniaj¹c szybkoœæ
przetwarzania wydruków oraz
doskona³¹ jakoœæ raportów,
prezentacji, papieru firmowego
i biuletynów, jest to idealne
rozwi¹zanie w przypadku
grup roboczych wykonuj¹cych
wiele zadañ.

Krótki czas wykonania kopii
i wydruków oraz mo¿liwoœæ
wyboru opcji przep³ywu zadañ
drukowania to cechy
umo¿liwiaj¹ce stosowanie
tego urz¹dzenia w centralnych
dzia³ach odpowiedzialnych za
reprodukcjê dokumentów,
w których szybkoœæ
wykonywania zadañ jest
najwa¿niejszym czynnikiem.

Urz¹dzenie jest równie¿
doskonale przystosowane
do pracy w œrodowisku
drukarskich punktów
us³ugowych, poniewa¿
jest ³atwe w u¿yciu, tanie
w zakupie i eksploatacji oraz
ma niewielkie wymiary.

Projektanci

Drukarnie

Doskona³e, precyzyjnie
odzwierciedlone kolory
oraz wyj¹tkowe narzêdzia
do zarz¹dzania kolorami
i wykonywania wydruków
próbnych to zalety urz¹dzenia
cenione przez osoby
projektuj¹ce dokumenty
zawieraj¹ce du¿¹ iloœæ grafiki.

Szybkie przygotowanie
wydruków o wysokiej jakoœci
i u³atwiona integracja
z istniej¹cymi procesami
poligraficznymi to zalety
gwarantuj¹ce doskona³e
rezultaty w przypadku
korzystania z urz¹dzenia
w drukarniach.

DocuColor ® 250
Zadzwoñ ju¿ dzisiaj. Aby uzyskać więcej informacji lub

szczegółowe specyfikacje produktu, zadzwoń do
lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy
Xerox lub odwiedź naszą stronę pod adresem

Wygodny
zszywacz

Panel informacyjnosteruj¹cy

www.xerox.com/office.

Jednostka podstawowa
z 5 podajnikami standardowymi
Standardowa taca wyjœciowa
Podajnik o du¿ej pojemnoœci na
2000 arkuszy

Zaawansowany
finisher

Taca wyjœciowa do
kompletowania

Profesjonalny finisher

DocuColor 250
Szybkoœæ
(tryb kolorowy/czarno-bia³y)

maks. 50/65 str./min
maks. 200 000 str./miesi¹c

Wytrzyma³oœæ
Obs³uga papieru
Podawanie papieru

Podajnik rêczny na 250 arkuszy, dwa podajniki papieru A3 na 500 arkuszy, podajnik papieru A4 na 870 arkuszy,
podajnik papieru A4 na 1140 arkuszy (³¹cznie 3260 arkuszy)

Standard

Podajnik o du¿ej pojemnoœci na 2000 arkuszy

Opcjonalnie
Odbiór papieru

Opcjonalnie

Standardowa taca wyjœciowa (SCT)
Taca wyjœciowa do kompletowania (OCT)
Zaawansowany finisher: podajnik górny na 500 arkuszy, podajnik uk³adarki na 3000 arkuszy, dziurkowanie i zszywanie wielopozycyjne
Profesjonalny finisher: podajnik górny na 500 arkuszy, podajnik uk³adarki na 1500 arkuszy, dziurkowanie, zszywanie wielopozycyjne,
sk³adanie broszur w literê V i zszywanie zeszytowe

Kopiowanie
Pamiêæ do sortowania

256 MB plus dysk twardy 80 GB
Tylko 7,8 sekundy (tryb kolorowy) / 4,3 sekundy (tryb czarno-bia³y)

Czas otrzymania pierwszej kopii/wydruku

2400 x 2400 dpi

Rozdzielczoœæ kopiowania
Funkcje kopiowania

Pomniejszanie/powiêkszanie (25% – 400%), tryb zwiêkszonego po³ysku, kopiowanie/dwustronne kopiowanie ksi¹¿ek, ró¿ne formaty orygina³ów, obracanie
obrazów, wymazywanie krawêdzi, negatywy/obrazy lustrzane, przesuniêcie obrazu, produkcja broszur, wydruk wielu stron na jednym arkuszu, adnotacje
i numerowanie, ok³adki, tryb drukowania plakatu, powielanie obrazów, kompilacja zadañ, usuwanie/edycja

Drukowanie
Rozdzielczoœæ drukowania
Skanowanie
Rozdzielczoœæ skanowania
Inne opcje

SPECYFIKACJE
Szybkoœæ
Czas nagrzewania
Wyjœcie z trybu uœpienia: ok. 150 sekund
Wyjœcie z trybu oszczêdzania energii: ok. 30 sekund
Szybkoœæ skanowania z podajnika DADF (A4):
50 str./min (tryb kolorowy)
80 str./min (tryb czarno-bia³y)
Szybkoœæ zale¿nie od noœnika (A4 LEF)
Rodzaj
Tryb
str./min kolor/cz.-bia³y
Zwyk³y papier
Zwyk³y
50 / 65
Zwyk³y papier
Zwiêkszony po³ysk 25 / nie dot.
Karton 1
25 / 65
105 – 176 g/m2
105 – 176 g/m2
Zwiêkszony po³ysk 16 / nie dot.
177 – 300 g/m2
Karton 2
16 / 40
Folia
Folia
16 / 40
Obs³uga noœników
Podajniki 1 – 2: 500 arkuszy w ka¿dym
Formaty: formaty niestandardowe do formatu A3
Podajnik 3: 870 arkuszy w ka¿dym, format: A4
Podajnik 4: 1140 arkuszy w ka¿dym, format: A4
Podajnik 1 – 4: Gramatury: 64 do 220 g/m2

2400 x 2400 dpi
200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Zestaw interfejsu zewnêtrznego, wyœwietlacz, wygodny zszywacz

Podajnik rêczny (nr 5): 250 arkuszy
Formaty: formaty niestandardowe do formatu SRA3
Maksymalny gwarantowany rozmiar obrazu:
drukowanie – 317 x 480 mm
kopiowanie – 97 x 432 mm
Gramatury: maks. 300 g/m2
Materia³y eksploatacyjne
Uk³ady wymienialne SMart Kit™
Wk³ady z tonerem (1 b³êkitny, 1 purpurowy, 1 ¿ó³ty, 2 czarne),
wk³ady z bêbnem (b³êkitny, purpurowy, ¿ó³ty, czarny), korotron
³aduj¹cy, modu³ utrwalaj¹cy, pojemnik na zu¿yty toner, wk³ady
do zszywacza i finishera.

Papier i noœniki
specjalne Xerox
Firma Xerox oferuje najszerszy
wybór rodzajów papieru i noœników
specjalnych umo¿liwiaj¹cych
optymalne wykorzystanie funkcji kopiarko-drukarki Xerox
DocuColor 250 i tworzenie nowych rodzajów us³ug. Je¿eli
konieczne jest utworzenie i wydrukowanie niestandardowego
biuletynu, broszury, folii, etykiety, karty identyfikacyjnej lub
trwa³ego dokumentu, papier i noœniki specjalne Xerox to najlepsze
rozwi¹zanie.

Podstawowe specyfikacje
Parametry elektryczne
20 A (115 V), 10 A (220/240 V)
Wymiary
Najmniejsze wymiary (szer. x g³êb. x wys.):
1653,6 mm x 921 mm x 1372 mm
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