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Varázslatos színek fekete-fehér 
áron.
A Phaser 8860 nyomtatóval és a 8860MFP 
többfunkciós nyomtatóval varázslatos színeket 
kap a fekete-fehérrel azonos alacsony áron. 

Színesre válthat az irodai dokumentumok napi 
nyomtatásában. A költségek miatt már nem kell 
aggódnia. Színes nyomtatás. Fekete-fehér áron. 
Ilyen egyszer� ez. Végre!

Az alacsony ár azonban mit sem érne, ha a színek 
min�sége nem felelne meg következetesen a 
legigényesebb elvárásoknak. Félre a gondokkal! 
A Phaser 8860 és a 8860MFP színei leny�göz�ek, 
rendíthetetlenül, oldalról oldalra. 

A kisebb és közepes méret�, nagy 
nyomtatásigény� munkacsoportoknak 
immár minden okuk megvan az örömre. 
Végre szabadjára engedhetik alkotókedvüket 
úgy, hogy közben optimális szinten tartják 
dokumentumkészítési ráfordításaikat. 

Ny�gözze le ügyfeleit! 
Színesben.

Színes technika a számok nyelvén
A Xerox szilárdtintás technológiája forradalmasította az irodai nyomtatást. 
Immár ragyogó színeket nyomtathat anélkül, hogy engedne a fekete-fehér 
nyomtatóknál megszokott gyorsaságból és egyszer� kezelhet�ségb�l. A szilárd 
tinta elhárítja az utolsó akadályt is a mindennapos színes nyomtatás el�l: a 
költségszempontot.

Ha a fekete-fehérrel azonos 
alacsony áron gyönyör� színekben 
is kinyomtathatja vállalata 
nyomtatványait, miért ne tenné ezt 
meg? 

Kulcsfontosságú dokumentumai 
színesben több árbevételt hoznak, 
segítenek az ügyfelek megtartásában, 
javítják a visszajelzéseket, és csökkentik 
a félreértéseket. A Phaser 8860 
nyomtató és a 8860MFP többfunkciós 
nyomtató most mindezt még 
könnyebbé és elérhet�bbé teszi.

Nagyobb nyomtatási mennyiség 
mellett különösen el�nyös. 

Havi átlagban négy vagy több csomag 
papír nyomtatásakor a Phaser 8860 
nyomtató és a 8860MFP többfunkciós 
nyomtató a színes nyomtatást minden 
eddiginél el�nyösebb áron biztosítják.

Phaser® 8860/8860MFP
nyomtató/többfunkciós nyomtató
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Még több színes 
lehet�ség A Xerox 
készülékek a szilárd 
tinta révén szélesebb 
színskála kinyomtatására 
alkalmasak, mint 
a legtöbb más 
lézereszköz. Bátran 
számíthat a szilárdtintás 
technológiára, ha 
szeretne „tökéletes” 
színekben, a legsimább 
átmenetekkel és a 
legszebb árnyalatokkal 
nyomtatni — például 
b�rszínt, égboltot és 
ehhez hasonló, nagyobb 
kihívást jelent� témákat.

Kiváló képmin�ség. 
Fotómin�ség� színekhez, 
vagy ha valóban mély 
benyomást szeretne 
elérni, kapcsoljon át 
a 2400 FinePoint™ 
nyomtatási felbontás 
módba. A szupergyors 
vázlat mód tökéletesen 
megfelel a mindennapos 
nyomtatásokhoz és 
próbanyomatokhoz. 

Nyomtassa ki 
hibátlanul els�re. 
A True Adobe® 
PostScript® 3™ és 
az automatikus 
színkiemel� eszközök 
segítségével a színigényes 
dokumentumokat 
is megbízhatóan 
és pontosan 
nyomtathatja ki.

Következetes színek. 
Egyetlen más technológia 
sem képes ilyen rendkívül 
egyenletes színmin�séget 
biztosítani — ami hosszú 
nyomtatási feladatok 
esetében vagy egyetlen 
oldal sokpéldányos 
nyomtatásánál fontos 
szempont. A szilárd tinta a 
nyomtatótól függetlenül is 
következetes szính�séget 
biztosít. Ez például 
azt jelenti, hogy a 
� ókirodában kinyomtatott 
dokumentumok pontosan 
úgy néznek majd ki, mint 
amelyeket a vállalat 
központjában nyomtattak.

Professzionális 
min�ség� színillesztés.
Ha fontos a színek 
pontossága, a beépített 
PANTONE® spot-színek 
korrekciós táblázatai 
gyors és egyszer� 
PANTONE színillesztést 
tesznek lehet�vé. 
H�en reprodukálhatja 
a fontos vállalati 
színeket — például a 
vállalati emblémában.

Díjnyertes technológia. 
A Xerox szilárd tintája 
bevezetése óta több 
mint 50 jelent�s díjat 
kapott, ami az iparági 
szakemberek egyértelm� 
elismerését jelzi. 



A környezetet is kíméli a Xerox 
színes tintája
  Mindezt a Xerox szilárd tintája, ez a 
kazettamentes és minimális csomagolást 
igényl� irodai színes megoldás teszi lehet�vé. 
Ez az egyszer� kombináció kevesebb energiát 
fogyaszt a gyártás során, minimális hulladékot 
termel, és kisebb helyigénye révén kevesebb 
kamiont jelent az utakon — tehát szállítási 
költséget takarít meg és kíméli a környezetet. 

Fontos dokumentumaik nyomtatásához 
Phaser 8860 nyomtatót vagy 8860MFP 
többfunkciós nyomtatót használó 
munkacsoportok most az élre törhetnek üzleti 
környezetük könyörtelen versenyében, ráadásul 
mindezt környezetkímél� módon tehetik meg.

Legyen hát környezetbarát a Xerox szilárd 
tintájával — ezzel az egyszer�, megbízható, 
teljes színskálájú irodai megoldással.

Így könny� zöldnek lenni
Üdvözöljük a szilárd tinták világában — ahol a fekete-fehérrel 
azonos árú tiszta, élénk szín csak a kezdet. Itt minden szín — 
a ciánkék, bíbor, sárga és a fekete — környezetbaráttá vált. 

118 kg. kontra 11 kg hulladék

Ne csak a tintára gondoljon. A szilárd 
tinta el�nyei nem merülnek ki a 
takarékosságban és a színmin�ségben.

144 000 kinyomtatott oldallal számolva 
egy tipikus kazetta-alapú festékb�l 
megdöbbent� mennyiség� hulladék 
keletkezik — 118 kg! A Xerox szilárd tinta 
ezzel szemben csupán 11 kg hulladékot 
termel — kevesebb, mint tizedannyit!

Vesz�dségmentes újratöltés. 

A Xerox szilárdtinta használata maga a 
kényelem. Minden szín egyéni formájú, 
így nem is lehet rossz helyre tölteni. 
Mivel a szilárd tinta kifogyás el�tt is 
utántölthet�, nincs többé tintafeltöltés 
miatti állásid�.

Phaser® 8860/8860MFP
nyomtató/többfunkciós nyomtató



A szilárd tinta 
egyszer�en — szilárd. 
A lézernyomtatók 
kazettáival ellentétben 
biztonságosan kezelhet�, 
és nincs semmi, ami 
szétszóródna, kifolyna 
vagy foltot hagyna a 
ruhán. Ez nem maszatoló, 
színes megoldás: 
100%-osan pormentes. 

Egyetlen kellék 
van: a tinta. Ennyi. 
Nincs ormótlan 
nyomtatókazetta, 
beéget�, beéget�olaj 
vagy leképez�egység, 
ami egy tipikus 
lézernyomtatóhoz 
kell. Az egyetlen 
további cseretartozék 
a karbantartó görg�, 
amely oldalak tízezreit 
képes kiszolgálni, és a 
gép élettartama során 
csak néhány alkalommal 
szorul cserére.

Hatékony 
papírhasználat. 
A szokásos funkciók, 
például az automatikus 
kétoldalas nyomtatás és 
a több oldal egy lapra 
funkció több adatot 
képes felvinni egy 
lapra, így kíméli idejét, 
pénzét és a fákat.

Újrahasznosított papír 
is jöhet. A szilárd tintával 
nem kell „speciális” 
újrahasznosított 
papírt használnia. 
Nyomtathat bármilyen 
újrahasznosított 
anyagra – vagy szinte 
bármilyen hordozóra. 
Élénk, jó min�ség� 
színeket kap. Ráadásul 
a szilárd tintával 
készült nyomatok 
teljes mértékben 
újrahasznosíthatók.

Nyomtasson többet. 
A szilárd tinta leképezési 
folyamata rendkívül 
hatékony, normál 
nyomtatás során a tinta 
szinte 100%-a a papírra 
kerül. Szilárd tintával 
nem marad a nyomtatás 
után festék és el�hívó 
a hulladékgy�jt�ben. 

Xeroxszal a szekrények 
felszabadításáért. 
A szilárd tintás csomagok 
eléggé kicsik ahhoz, 
hogy íróasztala � ókjában 
tárolja �ket. Nincs többé 
szükség rá, hogy egész 
szekrényt tartson fenn a 
nyomtatókellékeknek.



Minden szempontból könnyebb
Ez a két irodagép megkönnyíti életét — akkor 
is, ha csak egy teherbíró és megbízható 
nyomtatóra, és akkor is, ha a többfunkciós 
„irodai kombájn” többletszolgáltatásaira 
van szüksége. Biztos lehet benne, hogy 
viszonyítási alappá vált termelékenysége 
mellett a nyomtató minden egyes lehet�sége, 
funkciója és megoldása azt a célt szolgálja, 
hogy munkatársai elégedetten és hatékonyan 
nyújthassák a bennük rejl� legjobb 
teljesítményt.

A maximális mérték� kényelem és a 
világszínvonalú megbízhatóság együtt 
teszi rendkívülivé a Phaser 8860 színes 
nyomtatót és a Phaser 8860MFP többfunkciós 
nyomtatót. A papírút egyenes és gyakorlatilag 
elakadásmentes, és a gép sokkal kevesebb 
mozgó alkatrészt tartalmaz, ami csökkenti a 
hibalehet�ségeket, és megnöveli a megbízható, 
kitartó termelékenységet igényl� felhasználók 
elégedettségét. 

Megbízható örömgépek
Egyaránt kímélik a költségvetést és a környezetet. 
A Phaser 8860 nyomtató és a 8860MFP többfunkciós nyomtató 
teljesítménye és komfortszintje az igényes munkacsoportokat is kielégíti.

Sebességre optimalizálva

Ezek a gépek szupergyors, percenként 
30 oldalas fekete-fehér és színes 
nyomtatásra készültek. 

A szilárd tinta színoptimalizált felépítése 
és a gyors vezérl� még egy fontos 
el�nyt kínál: az els� oldal 5 másodperc 
alatt kijön a gépb�l. Nem semmi, de 
majdnem!

Tovább nyomtathat egy menetben. 

A 100 lapos tálca az egyedi 
adathordozók és méretek széles skáláját 
támogatja. Az alapfelszerelésként adott 
hatalmas, 525 lapos tálca tovább b�víti a 
gép kapacitását. Nagy sorozatok 
nyomtatásához egy vagy két további 
525 lapos tálcával akár 1 675 lapra 
növelhet� a gép kapacitása.

Phaser® 8860/8860MFP
nyomtató/többfunkciós nyomtató



Er�, izom. A 750 MHz-
es processzor és 
512 MB memória 
(1 GB-ig b�víthet�) 
a legintenzívebb 
projektekhez is elegend�. 
Havi 120 000 oldal — 
vagyis 240 rizsma — 
határig bírják az iramot, 
ha kell.

Nemcsak izmosak, 
de okosak is. 
A PrintingScout® 
technológia � gyelemmel 
kíséri a nyomtatási 
projekteket. Probléma 
esetén felugró üzenetben 
javasol megoldást. 
Szükség esetén az 
internetes támogatási 
rendszer is gyors 
segítséget nyújt.

Intelligens készenlét. 
A nyomtatók � gyelik a 
használati el�zményeket, 
és automatikusan 
bemelegítenek a szokásos 
munkakezdet el�tt.

F� a biztonság. 
A beépített biztonsági 
eszközök adatai 
védelmér�l is 
gondoskodnak. A 
biztonságos nyomtatás 
a PIN-kód megadásáig 
visszatartja a nyomatot, a 
merevlemezes meghajtó 
felülírása pedig minden 
feladat után vagy 
kérésre elektronikusan 
megsemmisíti az 
adatokat. 

Minden egyben, minden 
téren. A Phaser 8860MFP 
teljesít�képes nyomtatási, 
másolási, szkennelési és 
faxolási lehet�ségeivel 
több dolgozó többre 
képes. Egymásra sem kell 
várniuk, mert a funkciók 
egyidej�leg érhet�k 
el: nyomtatás vagy fax 
fogadása közben lehet 
szkennelni, vagy ha 
gyorsan kell egy másolat, 
megszakítható az aktuális 
nyomtatási feladat. 

A pofon egyszer�, a 
szkennelés szintén. 
A szkennelés ugyanolyan 
egyszer�, mint a 
másolás — semmi 
többletmunkával nem 
jár. Papírdokumentumait 
könnyen és gyorsan 
digitalizálhatja. A 
fájlokat a szkenner 
teljesít�képes beépített 
eszközeivel rendezheti, 
szerkesztheti és 
terjesztheti. Szkennelhet 
egyenesen az asztalra, 
vagy nyilvános- és 
magánmappába.



Phaser® 8860/8860MFP

Ha további információra lenne szüksége, forduljon a helyi Xerox márkaképviselethez, vagy látogasson el 
weboldalunkra: www.xerox.hu 
1  Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.
2  Becsült oldalszám. Az értékek megállapításául az A4-es méret�, 75 g/m2 tömeg� lap szolgál. A kihozatal az adathordozó típusától, méretét�l, tömegét�l, elhelyezését�l és a használati 

szokásoktól függ.

© 2008 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorosítani. A XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, 
PrintingScout®, Walk-Up®, FinePoint és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más márkanév 
az illet� gyártó tulajdonát képezi. El�fordulhat, hogy a nyomtató által létrehozott PANTONE-színek nem egyeznek a PANTONE által azonosított szabványokkal. A pontos színárnyalatokat 
illet�en tekintse át a PANTONE aktuális kiadványait. A PANTONE és a Pantone, Inc. egyéb védjegyei a Pantone, Inc tulajdonát képezik. A PCL® a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. Mint 
ENERGY STAR partner, a Xerox Corporation megállapította, hogy ezek a termékek kielégítik az ENERGY STAR energiahatékonysági irányelveket. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR jelölés 
az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A jelen tájékoztatóban szerepl� információ értesítés nélküli módosítás tárgyát képezheti. 11/08 610P729140E 886BR-01KF

 
Sebesség

8860N 8860MFP/D

Akár 30 old./perc színesben, 30 old./perc fekete-fehérben

Terhelhet�ség 120 000 kép / hó

Papírkezelés
Papírbemenet 
alapkiépítésben

1. tálca: 100 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm — 216 x 356 mm
2. tálca: 525 lap; Választható méretek: 140 x 216 mm — 216 x 356 mm

opcionális
3. tálca: 525 lap; Választható méretek: 140 x 216 mm — 216 x 356 mm
4. tálca: 525 lap; Választható méretek: 140 x 216 mm — 216 x 356 mm

Dokumentumkezel� - Automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 50 lap

Papírkimenet 250 lap

Kétoldalas nyomtatás Alapkiépítésben

Másolás
Els� oldal elkészítési ideje - 15 másodperc színesben / 15 másodperc fekete-fehérben

Felbontás (max.) - 600 x 600 dpi

Másolási funkciók - Könyvmásolás, füzetkészítés, leválogatás, fed�lapok, 
kép középre igazítása, képváltás, több oldal egy lapra, 

kicsinyítés/nagyítás, képismétlés, szín jelszavas védelme

Nyomtatás
Els� oldal elkészítési ideje 5 másodperc színesben 6 másodperc színesben

Felbontás (max.) Max. 2400 FinePoint™

Memória (alap / max.) 256 MB / 1 GB 512 MB / 1 GB

Processzor / PDL 750 MHz-es processzor / True Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c emuláció

Csatlakozási lehet�ségek 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Nyomtatási funkciók
Egyedi méret� papírok, Xerox telepít�, Intelligens, Füzetnyomtatás, Intelligens 

tálcák, Távnyomtatás, Feladatellen�rzés, Nyomtató környezet, Fekete üzem

Termelékenységnövel� 
készlet
(merevlemezzel)

Opcionális Személyes/személyes mentett/biztonságos/
próba/mentett nyomtatás, (merevlemezzel) 

nyomtatás ezzel, b�vített karakter/�rlap tárolás, 
leválogatás, merevlemezes meghajtó felülírása

Szkenner
Szkennelési célhelyek -

Szkennelés PC-re/Mac-re, szkennelés TWAIN 
alkalmazásba, Szkennelés e-mailbe PC-vel, szkennelés 
asztalra, szkennelés nyilvános vagy magánmappába

Scan to PC Desktop® - Scan to PC Desktop, Professional Small Business Edition

Fax
Faxolási funkciók -

33.6 kbps Super Group 3, 200 egyén / 100 csoport 
Gyorstárcsázás, faxolás több címre, faxbiztonság

Garancia Egy év, kiszállással

Kellékek
Eredeti XEROX® szilárd tinta 
6 ciánkék rúd: 14 000 oldalra1 108R00817
6 bíbor rúd: 14 000 oldalra1 108R00818 
6 sárga rúd: 14 000 oldalra1 108R00819 
6 fekete rúd: 14 000 oldalra1 108R00820

Opciók
Termelékenységi készlet 
merevlemezzel (8860) 097S03856
525 lapos adagoló (8860) 097S03667 
525 lapos adagoló (8860MFP) 097S03381 
512 MB memória 097S03382 
Rendszerkocsi 097S03318 
Vezeték nélküli hálózati csatoló 097S03740
Scan to PC Desktop (8860MFP) 

TMK csomagok
Karbantartókészlet <30,000 oldal2 113R00736

Gépfelügyelet 
Xerox® CentreWare® nyomtatófelügyelet Microsoft, 
Novell és UNIX rendszerekhez, Xerox CentreWare® IS 
beágyazott webkiszolgáló, CentreWare Web, Xerox NDPS 
átjáró, használatelemz� eszköz, kon� gurációs kártya, 
PrintingScout®, MaiLinX e-mailes értesít�, PhaserSMART®

Nyomtató-illeszt�programok
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 
9.x/X version 10.2 és újabb, Novell NetWare® 5.x/6.5 
(csak NDPS), UNIX/Linux (lásd az interneten), 
Xerox Walk-Up® nyomtató-illeszt�programok 

Biztonság
802.1x protokoll* 
(EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Hordozók kezelése
1. tálca: 60 – 220 g/m2

2. – 4. tálca: 60 – 120 g/m2

Automatikus duplex dokuadagoló: 60 – 120 g/m2

Hordozótípusok: fóliák, borítékok, címkék, 
fényes papír, egyedi méret� papír

Üzemeltetési környezet
H�mérséklet: Tárolási: -30 – +60 °C; 
Üzemi: 10 – 32 °C 
Relatív páratartalom: Tárolási: 10% – 95%; 
Üzemi: 10 – 80%
Zajteljesítmény-szintek: üzemi: 
54 dBA, készenléti: 33 dBA 

Villamossági adatok 
Tápfeszültség: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz; 
Teljesítményfelvétel: átlagosan: 230 W / max: 1500 
WENERGY STAR® min�sített (S kon� guráció)

Méretek (Sz x Mé x Ma)
Phaser 8860: 406 x 533,4 x 368 mm; Tömeg: 28 kg.; 
Phaser 8860MFP: 532 x 665 x 620 mm; Tömeg: 43 kg; 
Kiegészít� adagoló: 135 mm; Tömeg: 7,3 kg; 
Opcionális kocsi: 500 x 670 x 360 mm
Tanúsítványok
Min�sítések: UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1.kiadás, 
FCC 15. rész A osztály, alacsony feszültség� elektromos 
berendezésekr�l szóló 73/23/EEC irányelv, EN 60950-1 
elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EE3 irányelv, 
EN55022 A osztály, EN 55024, 2002/95/EC ROHS irányelv


