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Xeroxin uudella Colour 570 -monitoimitulostimella on helppo toteuttaa erilaiset tulostustuotteet, kuten polyesteri- ja akryylipainatukset, ikkunatarrat,
ruokalistat ja esitteet tiukimpienkin vaatimusten mukaan olipa kyseessä painotalo, pikapaino, tuotantolaitos, toimisto tai myymälä.

Xerox Colour 570:n monipuolisten ominaisuuksien ansiosta palveluntarjoajat voivat vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja laajentaa omaa
tarjontaansa.

Esimerkkinä Colour 570:n monipuolisuudesta on sen kyky palvella toimistokäyttäjiä kopiointi-, skannaus-, tulostus- ja faksitöissä samalla kun suunnittelijat
voivat toteuttaa sillä korkealaatuisia tulostustuotteita. Hämmästyttävällä 2400 x 2400 dpi:n tulostustarkkuudella ja Xeroxin EA-väriaineella syntyy
värikylläisiä ja yksityiskohtaisia tulosteita, joiden viimeistely vastaa lähes offset-painatuksen laatua.

Xerox Colour 570 tulostaa 70 väritulostetta tai 75 mustavalkotulostetta minuutissa. Viimeistelytoimintoihin kuuluvat nidonta, rei’itys, taitto ja
leikkauspintojen viimeistely. Laitetta on mahdollista laajentaa Xeroxin ja EFI:n viimeisimmillä väripalvelimilla, jotka parantavat värinhallintaa ja nopeuttavat
prosesseja.

Xerox Colour 570 tarjoaa myös mahdollisuuden polyesterille tai akryylille tulostamiseen sekä tuo lisää vaihtoehtoja personoituihin tulostusratkaisuihin. Se
tuottaa laadukkaita tulosteita sekä päällystetylle että päällystämättömälle paperille 300 g/m2 asti ja kaksipuolisissa tulosteissa useimmille papereille 220
g/m2 asti.

Xerox Mobile Print Cloud mahdollistaa töiden lähettämisen tulostettavaksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Xerox Colour 570 -monitoimitulostin on saatavilla Suomessa välittömästi.

Xerox Europe
Jo 75 vuoden ajan, xerografian keksimisestä lähtien, Xerox on auttanut yrityksiä yksinkertaistamaan työnkulkua. Olemme liiketoimintaprosessien ja
dokumentinhallinnan johtava osaaja maailmassa ja autamme työnkulun tehostamisessa niin, että yritykset voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa.
Xeroxin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa, Connecticutissa. Xeroxin 140 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 160 maassa tarjoten
palveluita, tulostustarvikkeita ja ohjelmistoja yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille. Lisää osoitteessa www.xerox.com

Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus
sijaitsee Ranskan Grenoblessa.
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