
Xerox lanserar ny Solid Ink-skrivare med minimal miljöpåverkan

Stockholm, 10 april, 2012 – Xerox lanserar ColorQube 8700 och 8900 – två nya multifunktionsskrivare för A4-format.  Xerox ColorQube ger
företag möjlighet att sänka sina kostnader på färgutskrifter med upp till 70 procent. Utöver en låg total ägandekostnad bidrar även ColorQube
till minimal miljöpåverkan genom smarta och energieffektiva funktioner och lämnar ifrån sig 90 procent mindre avfall och upp till 90 procent
färre transporter jämfört med likvärdiga laserskrivare.

– Xerox ColorQube erbjuder krångelfria, snabba och snygga färgutskrifter, som gör det enkelt och kostnadseffektivt att få jobbet gjort på ett professionellt
sätt med maximal miljöprofil, säger Carl-Magnus Nilsson, produktchef på Xerox Sverige.

Med sin kompakta design passar Xerox ColorQube 8700/8900 in i vilken kontorsmiljö som helst. Multifunktionsskrivaren använder Solid Ink – som är en
teknik helt utan tonerkassetter. Istället används färgklossar med färg i fast form. Metoden gör det enkelt att skapa proffsiga och färgglada dokument på flera
olika material, inklusive, återvunnet papper. Här ligger den stora energibesparingen.

Genom debiteringsmodellen Hybridfärgplan, gör företag kostnadsbesparingar då företaget endast betalar för den mängd färg som används på en specifik
sida. Det utgör en stor skillnad då man använder en liten mängd färg per utskrift, på till exempel dokument med enbart företagslogo eller brevhuvud.

Nya funktioner i Xerox ColorCube:

Energibesparingsmetoden Intelligent Ready växlar över till lågenergiläge när enheten inte används. Jämfört med multifunktionsskrivare med laser
inom samma kategori producerar ColorQube 8700/8900 upp till 90 procent mindre skrivaravfall och använder även avsevärt mindre energi under
livscykeln.
En sju tums pekskärm gör det enkelt att programmera utskrifter, skanning, distribution och organisering av dokument.
Inbyggda säkerhetsfunktioner, som dataöverskrivning och kryptering skyddar dokument, hårddiskar och nätverk från interna och externa hot

ColorQube 8700/8900 och Managed Print Services
Multifunktionskrivarna erbjuds som en del av Xerox Managed Print Services (MPS), som hjälper företag att kontrollera sina utskriftskostnader. Xerox arbetar
med företag av alla storlekar för att få dem att öka sin produktivitet och samtidigt göra avsevärda kostnadsbesparingar.

Tillgänglighet
ColorQube 8700 och 8900 finns tillgängliga redan idag via Xerox direktförsäljningskanaler, återförsäljare och distributörer.
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Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster.
Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar
konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan
Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt
tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än
160 länder.

Xerox Europa har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble,
Frankrike. För mer information, besök www.xerox.se.


