
drukarka kolorowa

Phaser™ 8560

Moc, na którą Cię stać
Drukarki dla każdego biura.



Kolorowa drukarka, która 
podoła wyzwaniu
Drukarka Phaser 8560 zapewnia większą 
wydajność za niższą cenę.

•  Czas drukowania pierwszej strony, wynoszący zaledwie 
5 sekund, pozwoli Ci na zwiększenie tempa pracy. 
Maksymalna prędkość wydruku, zarówno czarno-
białego, jak i kolorowego, wynosi 30 stron na minutę

•   Procesor 600 MHz oraz 256 MB pamięci 
(którą można powiększyć do 1 GB) z łatwością 
obsłużą nawet najpoważniejsze projekty.

•  Dzięki pojemności zasobników papieru, wynoszącej łącznie 
625 arkuszy (ogromny stos papieru, jak na urządzenie 
ustawione na biurku) możesz zapomnieć o częstym dokładaniu 
papieru lub zmianach formatów. Jeśli dodasz trzeci i czwarty 
zasobnik, zwiększysz pojemność do 1 675 arkuszy. 

•  Użyteczne narzędzia zwiększające wydajność drukowania 
są standardem, a nie dodatkiem, za który musisz zapłacić: 
rozliczanie zadań, drukowanie broszur, wygładzanie obrazu itp. 

•  Automatyczne drukowanie obustronne to 
oszczędność czasu i mniejszy koszt papieru. 

 

Wyjątkowe kolory
Drukarka Phaser 8560 wiernie oddaje najdrobniejsze 
szczegóły i zachowuje intensywne, żywe kolory.

•  Możesz liczyć na nadzwyczajny efekt zarówno na 
okładkach, jak i na papierze z recyklingu. Śmiało możesz 
wykonać kolorowe projekty samodzielnie, zmniejszając 
w ten sposób koszty i zwiększając wydajność. 

•  Format True Adobe® PostScript® 3™ oraz narzędzia 
automatycznie poprawiające kolory zapewniają 
wierny wydruk kolorowych dokumentów.

•   Szybki druk różnorodnych dokumentów. Jeśli 
naprawdę chcesz zaimponować jakością, zastosuj 
tryb rozdzielczości wydruku 2400 FinePoint™. 

•  Żadna inna drukarka nie zapewni Ci tak jednolitego, 
żywego koloru. Ostatnia strona nawet bardzo obszernego 
dokumentu wygląda tak dobrze, jak pierwsza

Xerox Phaser 8560 to oczywisty wybór dla małych 
zespołów roboczych poszukujących szybkiej, 
niedrogiej i łatwej w użyciu kolorowej drukarki.

Phaser™ 8560
Kolorowa drukarka

Drukarki stałoatramentowe zapewniają 
wysoką wydajność, niski koszt 
eksploatacji oraz wysoką jakość druku 
przy niezwykle łatwej obsłudze.

Śmiało, bądź kreatywny.  
Drukuj na wizytówkach, pocztówkach, 
etykietach, przezroczach itp. Niezależnie od 
materiału, wydruk zawsze będzie znakomity.



Wydajność bez problemów
Dzięki prostej, bezkasetowej konstrukcji oraz 
licznym użytecznym funkcjom urządzenia te można 
łatwo ustawiać i wspólnie z nich korzystać. 

•  Uproszczona, automatyczna instalacja sterownika sprawia, 
że urządzenie jest gotowe do pracy już po kilku minutach. 

•  Uzupełnianie atramentu jest tak proste jak ładowanie zszywacza. 
Nic się nie brudzi, nie ma problemu z dużymi opakowaniami.

•  Technologia PrintingScout™ monitoruje zadania wydruku. W razie 
kłopotów, podręczna pomoc natychmiast proponuje rozwiązanie. 

•  Dzięki wbudowanemu systemowi sieciowemu Centreware® IS 
możesz zarządzać zadaniami drukowania oraz konfigurować 
i monitorować je bezpośrednio ze swojego komputera. 

•  Wbudowane narzędzia zabezpieczające (standardowo dostępne 
w modelu 8560DX) chronią Twoje dane. 
Funkcja Zabezpieczenia Drukowania 
zezwala na wydrukowanie dokumentu 
dopiero po wprowadzeniu kodu PIN, 
a Nadpisywanie na Twardym Dysku 
„szatkuje” dane po każdym 
zadaniu lub na żądanie. 
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Barwny wybór

Nadzwyczajna 
konstrukcja i łatwość 
użytkowania 
Duże zasobniki papieru pozwalają na 
dłuższą, nieprzerwaną pracę.

Zasobnik 1 na 100 arkuszy, na szeroki 
wachlarz niestandardowych materiałów 
i rozmiarów.

Pokaźny Zasobnik 2 na 525 arkuszy 

Możesz dodać jeden lub dwa zasobniki, 
aby zwiększyć ogólną pojemność do 
1 675 arkuszy.

Atrament w postaci stałej jest 
przyjazny dla środowiska.  
Wytwarza 1/40 odpadów typowej 
kolorowej drukarki laserowej.
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Zarządzanie urządzeniem 
Zarządzanie drukarkami Xerox® 
CentreWare® dla Microsoft, Novell i UNIX, 
wbudowany serwer internetowy Xerox 
Centreware® IS, CentreWare Web, 
Xerox NDPS Gateway, Narzędzie do 
analizy użytkowania, Karta konfiguracji, 
PrintingScout™, Powiadomienia na e-
mail MaiLinX, PhaserSMART®

Sterowniki druku
Windows 2000/XP/2003 Serwer, Vista, 
Mac OS® 9.x/X wersja 10.2 i wyższe, 
Novell Netware® 5.x/6.5 (tylko NDPS), 
UNIX/Linux (sprawdź w sieci), sterowniki 
drukarek Xerox Walk-Up®

Bezpieczeństwo
Protokół* 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS, 
EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Obsługa nośników
Zasobnik 1: 60 - 220 g/m2;  
89 x 127 mm do 216 x 356 mm 
Zasobniki 2: 60 – 120 g/m2;  
140 x 216 mm do 216 x 356 mm
Typy materiałów: przezrocza, 
koperty, etykiety, papier błyszczący, 
niestandardowe wymiary papieru
Środowisko pracy
Temperatura: w stanie spoczynku:  
-30° do 60° C;  
Podczas pracy: 10° do 32° C 
Wilgotność względna: w stanie 
spoczynku:  
10% do 95%; Podczas pracy: 10% do 
80% 
Poziomy hałasu: Podczas pracy: 54 dB, 
Stan gotowości: 33 dB 

Dane elektryczne 
Zasilanie: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Zużycie energii: Średnio: 230 W /  
Maksymalnie: 1500 W;  
zgodność z Energy Star® (konfiguracja S)
Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
406 x 533,4 x 368 mm; Masa: 28 kg.  
Dodatkowy podajnik: 135 mm;  
Waga: 7,3 kg. 
Certyfikaty
Certfikat UL 60950-1/CSA 60950-1-03 
wydanie 1, FCC część 15, Klasa A, 
Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC, 
EN 60950-1 Dyrektywa EMC 89/336/EE3, 
GOST EN55022 Klasa A, EN 55024, 
Dyrektywa ROHS 2002/95/EC

Opcje
zamiana 8560N na DN  097S03822 
Zestaw zwiększający 
wydajność 097S03812 
128 MB pamięci 097S03380 
256 MB pamięci 097S03381 
512 MB pamięci 097S03382 
 podajnik na 525 arkuszy 097S03667 
System Cart 097S03318
Bezprzewodowy adapter sieciowy 
–  europejski konwerter  

napięcia  097S03741
–  brytyjski konwerter 

napięcia  097S03742
Materiały eksploatacyjne
Cyjan – 3 pojemniki  
w opakowaniu  108R00764
Madżenta – 3 pojemniki  
w opakowaniu  108R00765
Żółty – 3 pojemniki  
w opakowaniu  108R00766
Czarny – 3 pojemniki  
w opakowaniu 108R00767
Czarny – 6 pojemników  
w opakowaniu 108R00768

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem firmy 
Xerox lub odwiedź naszą witrynę 
internetową www.xerox.pl

8560N 8560DN 8560DA 8560DB 8560DT 8560DX

Szybkość Do 30 str./min. w kolorze oraz do 30 str./min. w czerni
Cykl roboczy 85 000 obrazów/miesiąc
Obsługa papieru 
Podawanie papieru

Zasobnik 1: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm 
Zasobnik 2: 525 arkuszy; rozmiary do wyboru: 140 x 216 mm do 216 x 356 mm

Zasobnik 3: 525 arkuszy Opcjonalnie W standardzie
Zasobnik 4: 525 arkuszy Opcjonalnie W standardzie
Wyjście papieru 300 arkuszy
Drukowanie obustronne Opcjonalnie W standardzie
Drukowanie 
Czas drukowania pierwszej 
strony Zaledwie 5 sekund przy wydruku w kolorze
Rozdzielczość (maksymalna) do 2400 FinePoint™

Pamięć 
(standardowa/maksymalna) 256 MB/1 GB 512 MB/1 GB
Procesor/PDL procesor 600 MHz/True Adobe®PostScript®3™, emulacja PCL® 5c
Możliwość podłączenia 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Funkcje drukowania
Strony niestandardowe, Instalator Xerox, Inteligentna gotowość, Drukowanie broszur, Zasobniki inteligentne, Zdalne drukowanie,  

Rozliczanie zadań, Otoczenie sieciowe drukarki, funkcja Run Black.
Zestaw zwiększający 
wydajność

Opcjonalnie Dysk twardy: Druk 
osobisty/osobisty 

opóźniony/bezpieczny/
próbny/opóźniony, 

Druk z, Rozszerzone 
przechowywanie czcionek/

formularzy, Sortowanie, 
Nadpisywanie na twardym 

dysku

Opcjonalnie Dysk twardy: Druk 
osobisty/osobisty 

opóźniony/bezpieczny/
próbny/opóźniony, 

Druk z, Rozszerzone 
przechowywanie 

czcionek/formularzy, 
Sortowanie, 

Nadpisywanie na 
twardym dysku

Gwarancja 24 miesiące obsługi gwarancyjnej na miejscu


