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 Phaser® 8560 / 8560MFP

udskriv   kopiér   scan   fax

Økonomisk overkommelig styrke         til det mest travle kontor
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Et farverigt valg...Phaser® 8560

Phaser® 8560MFP
Xerox tilbyder et valg af værdifulde kontorenheder, som leverer 
det maksimale i produktivitet: Phaser 8560-printeren giver 
travle arbejdsgrupper en hurtig, økonomisk, brugervenlig 
farveprinter, som kan udvides fra en skrivebordsmodel til et 
kraftværk af en gulvmodel med fire magasiner. Phaser 8560MFP- 
multifunktionsprinteren tilføjer den allerbedste kopiering, 
scanning og faxafsendelse til alle dine dokumenter på kontoret.

Imponerende farve
Phaser 8560-printeren og Phaser 
8560MFP-multifunktionsprinteren giver 
dig præcise detaljer og fyldige, livagtige 
farver.

•   Stol på fremragende output på alt lige 
fra karton til genbrugspapir. Fortroligt 
håndterede interne farveprojekter og 
reducerede udgifter samt øget effektivitet.

•   Ægte Adobe® PostScript® 3™ og 
automatiske farveforbedringsværktøjer 
sikrer, at farveintensive dokumenter 
udskrives pålideligt og nøjagtigt.

•   Fremstil hurtigt alsidige udskrifter til 
hverdagsopgaver. Hvis du virkelig ønsker at 
imponere, kan du skifte til 2400 FinePoint™ 
printopløsningsfunktion.   

•     Ingen anden på markedet tilbyder mere 
konsistente, livagtige farver. Den sidste side 
i en stor udskriftsopgave bliver lige så god 
som den første. 

Solid ink er miljøvenligt. 
Den genererer 1/40 af 
det spild, som en typisk 
farvelaserenhed gør.

Kom i gang, bliv kreativ. 
Udskriv på visitkort, 
postkort, etiketter, 
transparenter og meget 
mere. Du kan forvente 
samme strålende output, 
uanset medie.
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En farveprinter, 
som imødekommer 
udfordringen
Phaser 8560-printeren leverer 
hurtige resultater, der fanger 
opmærksomheden. 

•   Sæt tempoet i vejret med en første side 
ud så hurtigt som fem sekunder. Både 
sort-hvid og farve udskrives med op til 
30 sider/min.

•   En 600 MHz processor og 256 MB 
hukommelse (kan opgraderes til 1 GB) 
giver den kraft, som dine mest krævende 
projekter har brug for.

•   Slip for at lægge mere papir i eller skifte 
mellem forskellige formater med en 
kombineret papirbakkekapacitet på 625 
ark – en enorm stak papir for en enhed, 
der kan stå på et skrivebord. Tilføj et 
tredje og fjerde magasin for at øge 
kapaciteten til 1.675 ark. 

•   Praktiske værktøjer til produktiv 
udskrivning er standard, ikke 
dyrt tilbehør: opgaveregistrering, 
brugerdefinerede sider, billedudglatning 
og meget mere. 

•   Automatisk dobbeltsidet udskrivning 
sparer tid og reducerer udgifterne til 
papir.

Flere funktioner, ingen ventetid
Phaser 8560MFP klarer din arbejdsbyrde med en række 
tidsbesparende værktøjer:

•   Få adgang til funktioner som ad hoc-kopiering, scanning 
eller faxafsendelse, når du har behov for det, selv om der 
udskrives andre opgaver. Brug din kostbare tid med at 
arbejde, ikke med at vente på din tur.

•   Se den første side af din kopiopgave på kun 15 sekunder 
og den første side af din udskrivningsopgave på kun seks 
sekunder. Udskriv sort-hvid og farver 
på op til 30 sider/min.

•   Saml alle disse løse 
papirdokumenter, og scan 
dem direkte til din pc, eller til 
en offentlig eller privat mappe. 
Organisér, redigér og distribuér 
filer med stærke indbyggede 
scanningsværktøjer.

•   Med LAN-fax kan du sende faxer 
direkte fra din pc.

•   En række produktivitetsværktøjer til 
alle funktioner som standard.

Phaser 8560 Phaser 8560MFP

 1

 2

 3

 4

Overlegent design 
og nem at anvende 
Med store papirmagasiner kan du udskrive 
mere uden afbrydelse.

  100-arks magasin 1 til en lang række 
tilpassede medier og formater

  Rummeligt 525-arks magasin 2

  Tilføj et eller to 525-arks magasiner 
til en samlet kapacitet på 1.675 ark
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En månedlig kapacitet 
på 85.000 sider (170 
pakker papir!) garanterer 
langvarig pålidelighed 
og kvalitet til din travle 
arbejdsgruppe.

Phaser® 8560 / 8560MFP

Produktivitet uden besvær
Et enkelt design uden patron og en række nyttige 
funktioner gør disse enheder nemme at opsætte, betjene 
og dele.

•   Strømlinet, automatisk 
driverinstallation og din enhed er i 
gang i løbet af få minutter. 

•   Påfyldning af blæk er lige så let 
som at fylde en hæftemaskine. 
Der er intet rod, der skal ryddes 
og ingen store æsker at gemme.

•   PrintingScout™-
teknologi overvåger dine 
udskrivningsprojekter. Hvis der 
skulle opstå et problem, foreslår 
en praktisk pop-op-advarsel en 
løsning.  

•    Administrér, konfigurér og overvåg udskrivningsopgaver 
direkte fra din computer takket være CentreWare® IS 
integrerede webserver. 

•   Indbyggede sikkerhedsværktøjer (standard på Phaser 
8560 DX- og alle Phaser 8560MFP-konfigurationer) 
bevarer dine data sikre. Secure Print opbevarer 
papirkopioutput, indtil der indtastes en PIN-kode, 
og harddiskoverskrivning “makulerer” data efter hver 
opgave eller anmodning. 

Et es i ærmet: 
Scanningsværktøjer
Brug styrken i scanning, og Phaser 
8560MFP til effektivt at organisere, 
redigere og distribuere oplysninger.

•   Scan sokumenter direkte til din pc. Rediger 
dem nu eller gem dem til senere brug.

•   Scan dokumenter til en offentlig mappe. 
Dette får dem væk fra din pc og giver adgang 
til dem for alle.

•   Scan dokumenter til private mapper, der er 
beskyttet af adgangskode. Herved er der 
mulighed for central lagring, men begrænset 
adgang.

Scan to PC 
Desktop® software

Derudover har vi inkluderet en værdifuld 
scanningssoftware, der leveres sammen med 
8560MFP/X-konfigurationen:

Konvertér: Konvertér hurtigt papir- og 
PDF-dokumenter til redigérbare digitale 
dokumenter, der kan søges efter – understøtter 
Microsoft® Office-programmer – med nøjagtigt 
sidelayout og -format.

Organisér og del: Scan, kommentér eller 
arkivér dokumenter hurtigt og let i 
PDF-filformat. Der er adgang til PDF-filer, 
som kan vises og arrangeres via store, 
klare miniaturebilleder på skrivebordet og 
deles ved hjælp at en simpel træk og 
slip-funktion.
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Phaser® 8560 / 8560MFP

Farverig, alsidig og nem at bruge

FARVE

PRINT PRINT

KOPI

SCAN

FAX

NEM AT BRUGE

Nem at installere, 
bruge og administrere
Forøg produktiviteten 
med enheder, som gør 
livet på kontoret lettere.

Phaser® 8560
Udskrivning med høj ydelse

•  Superhurtig udskrivning med 30 
side pr. minut i både farver og 
sort-hvid

•  Enestående udskrivningskvalitet 
og fleksibel mediehåndtering

•  Fyldt med funktioner

Phaser® 8560MFP
Avanceret funktionalitet

•  Printer, kopimaskine, scanner 
og fax samlet i én enhed 

• Multitasking ydelse

• Avancerede faxfunktioner

Farvers virkning
Farver tiltrækker, 

tydeliggør og sælger. Det 
er et af de mest effektive 
forretningsværktøjer på 

markedet.

Hvad har disse produkter 
til fælles?
Solid ink

Solid Ink, der er lettere at bruge 
end farvelasere eller inkjet-
printere, leverer høj ydelse, 
meget lav TOC (total cost of 
ownership) og enestående 

udskrivningskvalitet.
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 Phaser® 8560 / 8560MFP

Ring i dag. Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger, kan du ringe til 
00 800 9000 9090 eller besøge vores 
hjemmeside på www.xerox.com/offi ce

*** Fås til 8560MFP i Q2 2008

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke reproduceres i nogen form uden tilladelse fra XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout™ og Walk-Up® er varemærker tilhørende 
XEROX CORPORATION i USA og/eller andre lande. Total Satisfaction Services er et servicemærke tilhørende XEROX CORPORATION. Alle andre varemærker tilhører de respektive producenter. PANTONE-farver kan afvige fra PANTONE-identificerende standarder. Rådfør dig med aktuelle 
PANTONE-publikationer for at se den nøjagtige farve. PANTONE og andre Pantone, Inc. varemærker tilhører Pantone, Inc. PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard. Som en ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY 
STAR-retningslinierne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel.  01/08            856BR-01BD

Enhedshåndtering 
Xerox® CentreWare® Printer Management for 
Microsoft, Novell og UNIX, Xerox CentreWare® 
IS integreret webserver, CentreWare Web, 
Xerox NDPS-gateway, brugsanalyseværktøj, 
konfigurationskort, PrintingScout™, MaiLinX-e-
mail-advarsler, PhaserSMART®

Printerdrivere
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, 
Mac OS® 9.x/X-version 10.2 og nyere, Novell 
NetWare® 5.x/6.5 (kun NPDS), UNIX/Linux 
(se web), Xerox Walk-Up® Printerdrivere 

Sikkerhed
802.1x-protokol*** (EAP-MD5, EAP-TLS, 
EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Mediehåndtering
Bakke 1: 60 - 220 g/m2, 
89 x 127 mm til 216 x 356 mm
Bakke 2 - 4: 60 – 120 g/m2, 
140 x 216 mm til 216 x 356 mm
Automatisk dobbeltsidet dokumentfremfører: 
60 - 120 g/m2

Medietyper: transparenter, konvolutter, etiketter, 
blankt papir, brugerdefinerede papirformater

Driftsmiljø
Temperatur: Ikke i drift: -30° til 60° C
I drift: 10° til 32° C
Relativ fugtighed: 
10% til 95%, i drift: 10% til 80%
Lydstyrkeniveauer: 
I drift: 54 dBA, Standby: 33 dBA 

El 
Strøm. 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 
Elforbrug: Gennemsnitlig: 230 W / 
Maks: 1500 W; ENERGY STAR® 
-kvalificeret (kun “S” konfigurationer)

Mål (BxDxH)
Phaser 8560MFP: 406 x 533,4 x 368 mm, 
Vægt: 28 kg. Ekstra fremfører: 135 mm 
Vægt: 7,3 kg. 
Phaser 8560MFP: 532 x 665 x 620 mm, Vægt: 
43 kg. Ekstra fremfører: 135 mm, Vægt: 7,3 kg. 
Ekstra vogn: 
500 x 670 x 360 mm

Klassifi ceringer
Kategoriseret til UL 60950-1/CSA 60950-1-03 
første udgave, FCC Part 15 Klasse A, 
Lavvoltsdirektivet 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC-
direktivet 89/336/EE3, GOST EN55022 klasse A, 
EN 55024, ROHS-direktivet 2002/95/EC

Hastighed

Produktivitet

Papirkapacitet 
Papirindføring

Dokumentfremfører

Bakke 3: 525 ark

Bakke 4: 525 ark

Papiroutput

Dobbeltsidet udskrivning 

Kopi 
Tid for udskrivning 
af første side

Opløsning (maks.)

Kopifunktioner

Print 
Tid for udskrivning 
af første side

Opløsning (maks.)

Hukommelse (std./maks.)

Processor / PDL

Tilslutning

Udskrivningsfunktioner

Produktivitetssæt

Scan
Scanningsdestinationer

Scan to PC Desktop®

Fax
Faxfunktioner

Garanti

Op til 30 sider/min. i farver / 30 sider/min. i sort-hvid

85.000 billeder/måned

Magasin 1: 100 ark, Tilpasset format: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Magasin 2: 525 ark, Valgbare formater: 140 x 216 mm til 216 x 356 mm

 - Glasplade Automatisk dobbeltsidet dokumentfremfører: 50 ark

 Ekstraudstyr Standard Ekstraudstyr Standard

  Ekstraudstyr Standard Ekstraudstyr Standard

250 ark

 Ekstraudstyr Standard Ekstraudstyr Standard 

 - Så hurtigt som 15 sekunder i farve / 15 sekunder i sort-hvid

 - 600 x 600 dpi

 -

 Så hurtigt som 5 sekunder i farve  Så hurtigt som 6 sekunder i farve

Op til 2400 Finepoint™

 256 MB / 1 GB 512 MB / 1 GB 1 GB / 1 GB

600 MHz processor / ægte Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-emulering

10/100Base TX Ethernet, USB 2.0

Brugerdefi nerede sider, Xerox Installer, Intelligent Ready, pjeceudskrivning**, intelligente bakker, ekstern udskrivning, opgaveregistrering, Printer Neighbourhood, 
sort udskrivning

 Ekstraudstyr 

 - 

 - Ekstraudstyr Standard

 -

Et års onsite garanti*

KONFIGURATIONER 8560N  8560DN 8560DT 8560DX  8560MFP/N  8560MFP/D 8560MFP/T 8560MFP/X

Bogkopiering**, pjecefremstilling, sortering, omslag, billedcentrering, 
billedskift, N sider pr. ark, reducér/forstør, gentag billede, farvekodebeskyttelse

Harddisk: Personlig/personlig gemt/sikker/korrektur/gemt print, print med, 
udvidet skrifttype-/formularlager, sortering, harddiskoverskrivning

Scan til PC / Mac, Scan til TWAIN, Scan til e-mail, 
Scan til brugerpc, Scan til offentlige / Private mapper

33,6 kbps Super G3, Hurtigopkald til 200 individuelle / 100 grupper, 
fax til fl ere adresser, faxsikkerhed

* Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, indeholder ikke en garanti. Se venligst din serviceaftale for at få komplette oplysninger om den forbedrede servicepakke.  ** Kræver 2-sidet print.


