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Kolorowe 
urządzenie wielofunkcyjne 

Xerox® ColorQube™
Urządzenie wielofunkcyjne 
9201/9202/9203
Kolor w każdym dokumencie. 
Codziennie. 
Bez ograniczeń.



Jedynie fi rma Xerox zapewnia tak tani 
kolor codziennie w każdym dokumencie. 
Spełnienie tej obietnicy stało się możliwe 
dzięki opatentowanej technologii druku 
stałoatramentowego. Od początku opracowana 
na potrzeby wysokowydajnego druku biurowego, 
nasza technologia druku stałoatramentowego 
doskonalona jest od ponad 18 lat. Druk 
stałoatramentowy jest prosty w użyciu, zapewnia 
wysoką jakość wydruku kolorowego, jest przyjazny 
dla środowiska oraz oferuje tanie drukowanie 
zarówno dla małych fi rm, jak i wielkich korporacji. 
Skorzystaj ze wszystkich korzyści wynikających 
z druku stałoatramentowego. ColorQube łączy 
w sobie zaawansowane funkcje, innowacyjne 
rozwiązania oraz niskie koszty produkcji 
dokumentów. Nastał czas stałego atramentu.

Pokoloruj swoje dokumenty. 
Codziennie. Taniej. 
Bez żadnych ograniczeń!
W świecie biznesu nic nie jest tylko czarno-białe. Dlatego potrzebny jest 
kolor - aby wyjaśnić, aby podkreślić, aby wyróżnić. I teraz, po raz pierwszy, cena 
wydruków kolorowych jest przystępna dla każdego biura. Ożyw swój biznes 
korzystając z urządzenia wielofunkcyjnego Xerox ColorQube™ 9200, uzyskując 
niezwykle niskie koszty druku kolorowego dla swojej grupy roboczej. Drukuj 
w kolorze. Codziennie. 



ColorQube™ 
9201/9202/9203 w
•  Szybkość drukowania do 85 str./min
•  Szybkość kopiowania do 50 str./min 
•  Wszechstronne narzędzia do 

skanowania i faksowania
•  Format papieru do SRA3
•  Maksymalna pojemność 

zasobników: 7 300 arkuszy
•  Xerox Extensible Interface 

Platform (EIP)

SZxGxW (z OCT): 
1 398 x 722 x 1 156 mm

Drukowanie/Kopiowanie/Skanowanie/Faksowanie/E-mail

SRA3

str./min kolor50

Finiszer 
biurowy

Urządzenie 
z tacą offsetową

Podajnik 
o dużej 
pojemności

Finiszer 
o dużej 
wydajności

Finiszer o dużej 
wydajności z modułem 
do tworzenia broszur

Moduł do 
składania typu 
Z-Fold/C-Fold

Inserter

1

2

5
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Urządzenie wielofunkcyjne 
ColorQube™ 9200 uzyskało 
szereg prestiżowych nagród, 
w tym wyróżnienie Wyjątkowe 
Osiągnięcie Roku w zakresie 
innowacji Buyers Laboratory 
Inc. (BLI), najwyższą nagrodę 
BERTL za najbardziej 
atrakcyjne cenowo urządzenie 
kolorowe oraz nagrodę za 
innowacje technologiczne 
Industry Analysts, Inc.1.



Najnowsze technologie IT
ColorQube 9200 spotka się z uznaniem działu 
IT ze względu na innowacyjne rozwiązania i 
wydajne oprogramowanie, które zmniejszają 
koszty obsługi i okresy przestojów.

•  Zredukuj liczbę interwencji działu 
IT. Funkcje takie jak prosty załadunek 
kostek atramentu, długa żywotność 
CRU, wbudowane instrukcje pomocy 
i podświetlana ścieżka papieru 
minimalizują ilość interwencji.

•  Zarządzaj wszystkimi urządzeniami. 
Korzystając z platformy Xerox CentreWare® 
Web, administratorzy działów IT mogą 
w prosty sposób instalować, konfi gurować, 
zarządzać, monitorować i raportować stan 
i awarie urządzeń za pośrednictwem sieci, 
niezależnie od producenta.

•  Uzyskaj zdalny dostęp do ColorQube serii 
9200.Oprogramowanie Xerox CentreWare® 
Internet Services, oraz wbudowany 
w urządzenie serwer sieciowy ułatwiają 
instalację, klonowanie i zarządzanie 
siecią, oraz umożliwiają szybki dostęp do 
urządzenia i statusu zadań, informacji 
o rozliczeniu oraz wsparcia online.

•  Uprość zarządzanie sterownikami druku 
Xerox Global Print Driver™ i Mobile Express 
Driver™ eliminują potrzebę pobierania przez 
działy IT oraz użytkowników pracujących 
w wielu lokalizacjach sterowników dla 
każdego produktu. Te uniwersalne 
sterowniki i umożliwiają użytkownikom 
drukowanie za pomocą większości urządzeń 
- także tych wyprodukowanych przez innych 
producentów.

•  Proste, dokładne rozliczanie kosztów.
Smart eSolutions MeterAssistant™ zbiera 
i automatycznie wprowadza odczyty 
licznika, oszczędzając czas pracowników.

•  Działaj wielozadaniowo. Wielu 
użytkowników może w jednej chwili 
wykonywać różne zadania - skanowanie, 
kopiowanie, drukowanie, transmisja 
faksów i zarządzanie kolejką - zwiększy to 
wydajność Twojego biznesu.

Chroń swoje informacje dzięki 
zaawansowanym funkcjom 
bezpieczeństwa
Teraz możesz zmniejszyć zagrożenia 
bezpieczeństwa bez potrzeby poświęcania 
dodatkowego czasu i pracy.

•  Najnowocześniejsze standardy 
bezpieczeństwa. Urządzenie ColorQube 
9200 jest zgodne z najnowszymi 
standardami branżowymi w zakresie 
bezpieczeństwa sieci, obsługuje protokół 
IPSec szyfrujący treść dokumentów, 
SNMPv3, który w bezpieczny sposób 
przesyła informacje do użytkowników, 
oraz 802,1x, który w niezawodny sposób 
uwierzytelnia urządzenia sieciowe przed 
umożliwieniem dostępu do dokumentu. 
Dodatkowo, urządzenie zostało zgłoszone 
do certyfi kacji na zgodność z normą 
Common Criteria (ISO 15408).

•  IPv6. Protokół adresowania nowej generacji 
IPv6: poprawia bezpieczeństwo, przesyłanie 
i autokonfi gurację w twojej sieci.

•  Secure Access Unifi ed ID System. 
Ta opcjonalna funkcja umożliwia 
użytkownikowi logowanie się do urządzenia 
z wykorzystaniem karty identyfi kacyjnej.

•  Nadpisywanie obrazu. Skanowane 
dokumenty usuwane są całkowicie 
z urządzenia, co zabezpiecza przed 
nieupoważnionym dostępem do 
materiałów poufnych.

Inteligentne i zaawansowane
rozwiązania fi rmy Xerox

1
Dwa uniwersalne zasobniki na 550 arkuszy 
każdy, które mieszczą papier do formatu A3.

2
Podajnik 3 mieści łącznie 2 100 arkuszy
formatu A4.

3
Podajnik boczny na 100 arkuszy jest 
przystosowany do papieru o wymiarach 
do SRA3 i gramaturze do 220 g/m2.

4
Dla zespołów roboczych tworzących duże ilości 
dokumentów oferowane są dodatkowo: podajnik 
o dużej pojemności na 4 000 arkuszy w formacie 
A4 lub zestaw do podawania 2 000 arkuszy 
w formacie A3 albo A4 krótszą krawędzią.

5
Wbudowane fi lmy instruktażowe oferują 
użytkownikowi przejrzyste wskazówki i pomoc 
w szybkim rozwiązywaniu problemów.

6
Trzy opcjonalne fi niszery. Możesz wybrać proste 
funkcje, takie jak zszywanie i dziurkowanie, 
lub zaawansowane, umożliwiające tworzenie 
broszur paginowanych, zszywanych 
grzbietowo i składanych na pół oraz broszur 
składanych metodą Z-fold lub C-fold.

4

3



Precyzyjny kolor
Kolory mają głębię, są błyszczące i doskonałe 
dla wszystkich dokumentów biurowych, 
dla których "właściwy" kolor ma zasadnicze 
znaczenie. 

• Wspaniale wyglądające dokumenty, 
niezależnie od nośnika. Polegaj na 
nasyconym, intensywnym kolorze nawet 
na tanim lub przyjaznym dla środowiska 
papierze z makulatury.

•  Łagodne przejścia i półtony. Uzyskaj 
korzyść z szerokiego zakresu kolorów.

•  Wyjątkowo jednolity kolor. Spójność jest 
szczególnie ważna w przypadku drukowania 
większych nakładów.

•  Wbudowane tablice korekcji kolorów 
PANTONE®. Uzyskaj szybkie i proste 
dopasowanie koloru PANTONE wiernie 
odwzorowujące ważne kolory fi rmowe – 
na przykład barwy w Twoim logo.

Zaawansowany kolor
Urządzenie ColorQube 9200 wyposażone 
jest w rozwiązania zapewniające rozwiązania 
zapewniające bogactwo koloru, który spełni 
Twoje oczekiwania.

•  Technologia Xerox Color Correction. 
Popraw wydruk, dostosuj jakość koloru 
i zapisz ustawienia drukowania do 
ponownego użycia.

•  Obsługa Adobe® PostScript® 3™, PCL® 
5c i PCL® 6. Dokładne drukowanie nawet 
złożonych grafi k.

•  Wybierz wygodne połączenie 
odpowiedniej jakości obrazu i szybkości 
drukowania. Dostępne są cztery różne 
ustawienia: fotografi a, podwyższona jakość, 
standard oraz szybki kolor.

Przełom w drukowaniu 
kolorowym
Dodaj odrobinę koloru za znacząco niższą 
cenę. Dzięki ColorQube serii 9200 możesz 
wyróżnić każdy dokument. Bez przekraczania 
budżetu.

•  Niskie ceny za wydruk kolorowy. 
ColorQube 9200 jest modelem bardziej 
ekonomicznym niż porównywalne laserowe 
urządzenia wielofunkcyjne.

•  Unikalne plany cenowe. Płać cenę 
adekwatną do pokrycia strony. Nie musisz 
płacić za pełen kolor, jeśli strona zawiera 
jedynie symboliczne, barwne elementy.

•  Im więcej stron w kolorze drukujesz, 
tym więcej oszczędzasz. Strony 
z niewielką ilością koloru kosztują tyle 
samo, co strony czarno-białe. W przypadku 
większości wydruków kolorowych ich cena 
znacząco spadnie.

Wyjątkowy kolor za wyjątkową cenę



Przyśpiesz, uprość 
i pracuj sprawniej
Unikalne cechy stałego atramentu 
maksymalizują wygodę i wydajność pracy.

•  Kostki stałego atramentu fi rmy Xerox 
nie wymagają specjalnej kasety. Dla 
wygody użytkownika, każda z kostek 
atramentu w postaci stałej ma unikalny 
kształt ułatwiający załadunek do 
urządzenia, w dowolnym momencie - bez 
konieczności wyłączania maszyny.

•  Zwiększ wydajności drukowania. 
Uzyskaj prędkości do 85 str./min 
w trybie szybkiego koloru do drukowania 
dokumentów wewnętrznych.

•  Szybkość kopiowania do 50 str./min. 
Pracuj szybko i intensywnie.

•  Możliwość wydajnego drukowania. 
ColorQube 9200 zawiera kostki 
atramentu pozwalające na 
wydrukowanie aż do 55 000 stron. 

•  Wbudowane fi lmy instruktażowe. 
Możliwość uzyskania pomocy wyświetlanej 
na panelu sterowania, a podświetlona droga 
papieru pozwala na łatwe usuwanie zacięć. 

•  Budowa urządzenia opartego o technologię 
stałego atramentu pozwala zredukować do 
jednego liczbę wymienialnych elementów 
serwisowych. Dzięki temu nie musisz martwić 
się o poszczególne, osobne części i elementy.

•  Żadnych przestojów spowalniających 
drukowanie. Funkcja "oczekiwania 
na wydruk" zatrzymuje wykonywanie 
zadań, które wymagają określonych 
zasobów (takich jak inny format strony) 
i drukuje kolejne zadanie z kolejki. 

Skuteczny sposób 
zarządzania dokumentami
Organizuj, archiwizuj i udostępniaj dokumenty 
z łatwością, dzięki zaawansowanym 
funkcjom skanowania i faksowania.

•  Zoptymalizowana kompresja pliku.
Skanowanie pliki mają niewielki rozmiar, 
zapewniający szybkie przesłanie 
i zmniejszenie obciążenia sieci.

•  Skanowanie do poczty email.
Wysyła pliki na pocztę email odbiorców 
bezpośrednio z panelu sterowania.

•  Skanowanie sieciowe. Wygodne szablony 
ułatwiają wysyłanie zeskanowanych 
obrazów do preferowanych miejsc 
takich jak osobiste foldery sieciowe lub 
system zarządzania dokumentami.

•  Skanowanie do skrzynek.Wysyła pliki 
elektroniczne na dysk twardy urządzenia 
i umożliwia ich łatwe wyszukiwanie.

•  PDF z możliwością wyszukiwania tekstu.
Konwersja dokumentów papierowych do 
plików PDF z możliwością wyszukiwania, 
co ułatwia archiwizację, organizację 
i wyszukiwanie dokumentów.

•  Pełna zgodność z innymi biurowymi 
rozwiązaniami fi rmy Xerox. 
Dodaj wydajne oprogramowane Xerox 
SMARTsend™ służące do sterowania 
zaawansowanym obiegiem dokumentów.

•  Duża wydajność faksowania. Wysyłaj 
faksy z pulpitu, przez Internet lub za 
pośrednictwem serwera faksów.

Prostota i codzienna łatwość użytkowania 

Skrojony na miarę Twoich potrzeb 
w zakresie dokumentów
Xerox Extensible Interface Platform™ umożliwia personalizację 
i uproszczenie przepływu dokumentów zgodnie z unikalnymi 
wymaganiami Twojej fi rmy. Korzystając ze standardowych 
narzędzi do tworzenia stron internetowych, Twoi pracownicy 
mogą tworzyć dostosowane do wymagań aplikacje serwerowe, 
do których użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp po dotknięciu 
ekranu. Aplikacje Extensible Interface Platform pozwalają 
wykorzystywać istniejące bazy danych i systemy oferując większy 
zwrot z inwestycji. Rozwiązania programistyczne fi rm Equitrac, 
iXware, Nuance, X-Solutions oraz innych oferują zaawansowane 
zarządzanie drukiem, szacowanie kosztów, faksowanie 
i możliwości skanowania. Dalsze informacje dostępne są na 
witrynie internetowej www.xerox.com/eipinfo.

Każda kostka atramentu w postaci 
stałej ma unikalny kształt, pasujący do 
właściwego otworu, co czyni załadunek 
atramentu szybkim, prostym i czystym.



Wzbogacając swoje wydruki o kolor, 
pozwól ColorQube 9200 wspierać Cię w 
tworzeniu miejsca pracy bardziej przyjaznego 
dla środowiska naturalnego.

•  Kostki stałego atramentu fi rmy Xerox 
nie wymagają kasety. Uniknięcie dużej 
ilości opakowań z tonerem oznacza mniejsze 
zużycie zasobów oraz energii. Rezultaty? 
90 procent mniej odpadów w biurze oraz 
mniejszy wskaźnik emisji związków węgla 
(carbon footprint) w cyklu życia produktu*.

•  Myśl globalnie. Działaj lokalnie. 
Opakowania kostek atramentu wytwarzane 
są z makulatury i mogą zostać ponownie 
przetworzone.

•  Jest to jedyny element wymieniany przez 
użytkownika. Jednostka czyszcząca o dużej 
żywotności, pozwalająca na wykonanie do 
200 000 wydruków, może zostać poddana 
recyklingowi za pośrednictwem programu 
Xerox Green World Alliance (aby uzyskać 
dodatkowe informacje, wejdź na stronę 
www.xerox.com/gwa).

•  Zgodność z Energy Star®. Certyfi kat Energy 
Star® został uzyskany dzięki zmniejszeniu 
poziomu zużycia energii.

•  Drukuj odpowiedzialnie. Uzyskaj 
wspaniały kolor na papierze 
pochodzącym z makulatury oraz 
standardowe dwustronne drukowanie 
i kopiowanie. Ewentualnie całkowicie 
zrezygnuj z wykorzystania papieru 
korzystając z potężnych funkcji skanowania i 
elektronicznego zarządzania dokumentami.

•  Technologia inteligentnej gotowości. 
Zmniejszaj zużycie energii bez czekania 
na wydruk. Urządzenie dostosowuje się do 
Twojej grupy roboczej i przechodzi w stan 
niskiego poboru energii, kiedy jest mniej 
potrzebne. 

•  Brak odpadów, atrament stały 
jest bezpieczny. Nie zostawia śladów, 
nie jest toksyczny. 

•  Firma Xerox od wielu lat tworzy 
innowacje przyjazne dla środowiska. 
Doprowadziliśmy do zmniejszenia odpadów 
na składowiskach o prawie 1 mld ton 
dzięki naszym programom Product Take-
Back i Recycling Programme (aby uzyskać 
dodatkowe informacje odwiedź stronę www.
xerox.com/environment).

* w oparciu o wyniki przeprowadzonych przez fi rmę Xerox i zweryfi kowanych 
badań dotyczących oceny długości cyklu życia urządzenia na atrament stały 
i porównywalnego urządzenia laserowego.

Zapomnij o wkładach z tonerem i 
zbędnych opakowaniach. Wspieraj ochronę 
środowiska.

Porównanie ilości 
odpadów przy druku 
stałoatramentowym 
i laserowym
Kostki atramentu w postaci stałej 
nie wymagają kasety; nie pozostają 
po nich żadne zużyte elementy, 
które trzeba poddać utylizacji 
lub recyklingowi. ColorQube™ 
9200 wytwarza 90 procent mniej 
odpadów w czasie użytkowania niż 
porównywalne urządzenie laserowe.

Drukarka 
stałoatramentowa

40 kg

Laserowa
370 kg

Całkowita masa odpadów 
przy drukowaniu 22 000 stron 
miesięcznie przez 4 lata.



Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do nas lub odwiedź witrynę www.xerox.com/offi ce 
1 Nagroda za Wyjątkowe Osiągnięcie Roku w zakresie innowacji (Pick of the Year for Outstanding Achievement in Innovation), Buyers Laboratory, Inc, czerwiec 2009, pierwsza 

nagroda BERTL za najbardziej atrakcyjną cenowo drukarkę kolorową, BERTL, czerwiec 2009, nagroda za za innowację technologiczną, Industry Analysts, Inc, maj 2009
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ColorQube 9201 ColorQube 9202 ColorQube 9203

Szybkość
Drukowanie/kopiowanie

do 38 str./min w trybie kolorowym /
do 50 str./min w trybie czarno-białym

do 45 str./min w trybie kolorowym /
do 50 str./min w trybie czarno-białym

do 50 str./min w trybie kolorowym /
do 50 str./min w trybie czarno-białym

Elastyczne szybkości drukowania od 30 do 60 str./min kolor / 
od 38 do 85 str./min druk czarno-biały

od 35 do 70 str./min kolor / 
od 38 do 85 str./min druk czarno-biały

od 38 do 85 str./min kolor / 
od 38 do 85 str./min druk czarno-biały

Pamięć urządzenia 2 GB RAM, dysk twardy 80 GB, procesor 1 GHz

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

W standardzie Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 100 arkuszy
Zasobniki 1–2: każdy po 550 arkuszy; Rozmiar: Rozmiary niestandardowe: A5 do A3
Zasobnik 3: 2 100 arkuszy; Rozmiar: A4
Podajnik boczny: 100 arkuszy; Rozmiar: Rozmiary niestandardowe: od 104 x 210 mm do 320 x 457 mm
Gramatura materiałów: Wszystkie podajniki od 60 do 220 g/m2

Opcjonalnie Podajnik o dużej pojemności (HCF): 4 000 arkuszy; Rozmiar: A4
Zestawy do podajnika HCF (wymagany podajnik HCF): Zestaw do podawania 2 000 arkuszy A3 
krótszą krawędzią lub zestaw do podawania 2 000 arkuszy A4 krótszą krawędzią

Opcje wykończeniowe Taca offsetowa (OCT)
Finiszer biurowy: górny podajnik na 250 arkuszy, układacz na 2 000 arkuszy, zszywanie 
wielopozycyjne 50 arkuszy, dziurkowanie 2 lub 4 otwory (opcja)
Finiszer o dużej wydajności: górny podajnik na 250 arkuszy, układacz na 3 000 arkuszy, 
zszywanie wielopozycyjne 100 arkuszy, dziurkowanie 2 lub 4 otwory (opcja)
Finiszer o dużej wydajności (HVF) z modułem do tworzenia broszur: górny podajnik na 250 arkuszy, układacz na 3 000 arkuszy, 
wielopozycyjne zszywanie 100 arkuszy, układanie, zszywanie grzbietowe broszur, składanie V, dziurkowanie 2 lub 4 otworów (opcja)
Moduł do składania typu Z-Fold/C-Fold (wymagany HVF z modułem do tworzenia broszur): 
umożliwia dodatkowo składanie typu Z- i C-Fold arkuszy w rozmiarze A4
Inserter (wymagany HVF lub HVF z modułem do tworzenia broszur): 
umożliwia wstawianie wcześniej wydrukowanych wstawek
Wygodny zszywacz

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony Do 7,2 sekundy

Rozdzielczość (maks.) 2 400 Finepoint

Języki opisu strony PCL® 5c, emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ , PDF, XPS

Możliwość podłączenia 10/100/1 000 Base-TX Ethernet

Funkcje drukowania Druk opóźniony, próbny i poufny, współbieżność RIP/odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, oczekiwanie na wydruk, 
przetwarzanie kolejki oraz wysyłanie, dwukierunkowe sterowniki druku; programowanie na poziomie strony; wbudowany serwer 

internetowy umożliwiający zdalne sterowanie/monitorowanie/konfi gurowanie; monitorowanie zadań z urządzenia i z komputera

Kopiowanie
Czas drukowania pierwszej strony Do 8,1 sekundy

Rozdzielczość (maks.) 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania Automatyczne kopiowanie dwustronne, automatyczne zmniejszenie i powiększenie (25% – 400%), automatyczny wybór papieru, 
automatyczne przełączanie zasobników, automatyczny wybór koloru, oryginalne dokumenty o różnych rozmiarach, 

tworzenie broszur, polepszanie jakości obrazu, budowanie zadań, kopiowanie książek, folie z separatorami i w zestawach, 
wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, adnotacje i oznaczenia Bates™, wstawki, zestawy testowe

Skanowanie
Prędkość skanowania (z DADF) 51 str./min kolor / 75 str./min tryb czarno-biały

Funkcje skanowania Skanowanie sieciowe, skanowanie do macierzystego katalogu, skanowanie do skrzynki, 
skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do plików PDF, PDF/A and XPS z możliwością przeszukiwania

Opcje skanowania Scan to PC Desktop®, SMARTsend, rozwiązania skanowania w oparciu o standardy EIP (za pośrednictwem stron trzecich)

Faksowanie W standardzie faks internetowy, serwer faksu

Opcjonalnie Faks samoobsługowy PSTN (opcje jednej i dwóch linii), Faks w sieci LAN

Bezpieczeństwo bezpieczny faks, zabezpieczenia drukowania, dziennik audytu, zabezpieczenie obiegu dokumentów, 802,1x, SNMP v3, 
uwierzytelnianie sieciowe, ochrona dostępu do urządzenia hasłem, fi ltrowanie IP, nadpisywanie obrazu na dysku

Rozliczanie Xerox Standard Accounting (Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie, Email); 
interfejs urządzenia zewnętrznego (opcja)

Firma Xerox jest zaangażowana w ochronę środowiska, i 
oferuje innowacyjne i niezawodne produkty. Obsługujemy 
papier posiadający atesty FSC, PEFC, EU fl ower, Nordic 
Swan lub Blue Angel.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących naszej 
linii papieru i nośników specjalnych, skontaktuj się 
z przedstawicielem Xerox lub odwiedź nas pod adresem 
www.xerox.com/supplies. 


