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Niezwykle wydajny druk w kolorze 
w cenie druku czarno-bia�ego
Drukarka Phaser 8860 i urz�dzenie 
wielofunkcyjne Phaser 8860MFP pozwol� ci 
uzyska� niezwyk�e kolory w cenie tak samo 
niskiej, jak w druku w trybie czarno-bia�ym. 

Nadszed� czas, aby powita� moc koloru 
w dokumentach tworzonych w twoim biurze 
i zapomnie� o wi���cych si� z tym kosztach. Druk 
kolorowy. Cena jak za wydruk czarno-bia�y. To 
takie proste. Nareszcie.

Ale niski koszt druku w kolorze nie cieszy, 
je�li uzyskane kolory nie spe�niaj� twoich 
oczekiwa�. Jednak b�d	 spokojny, Phaser 8860 
i Phaser 8860MFP gwarantuj� prawdziwie 
wyj�tkow� jako�� wydruku w kolorze, strona po 
stronie. 

To prawdziwa gratka dla ma�ych i �rednich 
zespo�ów roboczych tworz�cych znacz�ce ilo�ci 
dokumentów. To najlepsza okazja do uwolnienia 
kreatywno�ci i uzyskania po��danych rezultatów, 
przy jednoczesnej optymalizacji kosztów 
tworzonych dokumentów. 

Twórz najlepsze dokumenty, jakie potra
 sz. 
I nadaj im kolor.

Kolor w liczbach
Technologia drukarek sta�oatramentowych � rmy Xerox zrewolucjonizowa�a 
drukowanie w biurze. Po raz pierwszy mo�esz uzyska� idealn� jako�� wydruku w kolorze 
bez wp�ywu na pr�dko�� drukowania, �atwo�� u�ytkowania i niezawodno��, których 
oczekujesz od drukarek czarno-bia�ych. Teraz dzi�ki atramentowi w postaci sta�ej, 
znikn��a ostatnia przeszkoda uniemo�liwiaj�ca druk w kolorze: koszt.

Je�li mo�esz wydrukowa� wszystkie 
dokumenty w twojej � rmie 
w przyci�gaj�cym uwag� kolorze w 
cenie dokumentów czarno-bia�ych, 
dlaczego nie mia�by� tego zrobi�? 

Zastosowanie koloru w kluczowych 
dokumentach 
 rmowych jest 
najprostszym sposobem na uzyskanie 
najlepszych wyników, takich jak: wi�ksza 
sprzeda�, wi�ksze prawdopodobie�stwo 
przyci�gni�cia uwagi, wi�kszy odd	wi�k 
i mniej b��dów. Dzi�ki drukarce Phaser 
8860 oraz urz�dzeniu wielofunkcyjnym 
8860MFP drukowanie jest �atwiejsze 
i bardziej dost�pne ni� kiedykolwiek.

Oszcz�dno�� przy druku 
wielkonak�adowym. 

Je�li twój miesi�czny wolumen stron 
wynosi �rednio 4 ryzy papieru lub wi�cej, 
drukarka Phaser 8860 lub urz�dzenie 
Phaser 8860MFP b�d�, ze wzgl�du na niski 
koszt koloru, najlepszym rozwi�zaniem.

Phaser® 8860/8860MFP
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Ca�kowity koszt posiadania drukarki 
sta�oatramentowej w okresie 3 lat

Próg rentowno�ci
4 ryzy papieru

Phaser 8860

Porównywalna 
drukarka 
laserowa
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Ta sama, niska cena



Wi�cej mo�liwo�ci 
w kolorze. Rozwi�zania 
sta�oatramentowe 
Xerox oferuj� bogatsz� 
gam� kolorów ni� 
wi�kszo�� kolorowych 
drukarek laserowych. 
Technologia druku 
sta�oatramentowego 
zapewnia precyzj� 
odwzorowania koloru 
oraz daje mo�liwo�� 
uzyskania �agodnych 
po��cze� i pó�tonów, 
nawet takich jak kolor 
nieba czy skóry.

Lepsza jako�� wydruku. 
Je�li chcesz uzyska� 
fotogra
 czn� jako�� 
koloru i naprawd� zrobi� 
wra�enie, zastosuj tryb 
rozdzielczo�ci wydruku 
2400 FinePoint™. Super 
szybki tryb roboczy jest 
idealny do codziennych 
i próbnych wydruków. 

Prawid�owy wydruk 
za pierwszym 
razem. Format True 
Adobe®PostScript® 
3™ oraz narz�dzia 
automatycznie 
poprawiaj�ce kolory 
zapewniaj� wierny 
i dok�adny wydruk 
kolorowych dokumentów.

Jednolita kolorystyka. 
�adna inna technologia 
nie zapewnia tak 
wyj�tkowo jednolitej 
kolorystyki, co jest wa�n� 
cech� w przypadku 
du�ych zada� drukowania 
lub drukowania wielu 
egzemplarzy tej samej 
strony. Atrament 
w postaci sta�ej zapewnia 
jednolito�� wydruku 
w ka�dym urz�dzeniu 
sta�oatramentowym 
Xerox. Oznacza to, 
�e wa�ne dokumenty 
drukowane w oddziale 
wygl�daj� tak samo jak 
te drukowane w centrali.

Profesjonalny 
dobór kolorów. 
Kiedy dok�adno�� 
odwzorowania barw 
staje si� niezb�dna, 
wbudowane tablice 
korekcji kolorów 
dodatkowych PANTONE® 
zapewni� szybkie i �atwe 
dopasowanie kolorów do 
skali PANTONE. Uzyskaj 
wierne odwzorowanie 
istotnych kolorów 
korporacyjnych, jak np. 
kolorów logo twojej 
 rmy.

Nagradzana 
technologia.
Uhonorowany ponad 
50 warto�ciowymi 
nagrodami od momentu 
wprowadzenia na rynek, 
atrament w postaci 
sta�ej 
 rmy Xerox 
jest zdecydowanym 
faworytem w�ród 
ekspertów z bran�y. 



Chro	 �rodowisko 
dzi�ki technologii 
sta�oatramentowej Xerox
  To wszystko jest mo�liwe dzi�ki atramentowi 
w postaci sta�ej 
 rmy Xerox, który nie wymaga 
specjalnej kasety i mie�ci si� w niewielkim 
opakowaniu. To nieskomplikowane po��czenie 
oznacza mniejsze zu�ycie energii podczas 
produkcji, znaczne zmniejszenie ilo�ci 
odpadów tra
 aj�cych na wysypisko, mniej 
miejsca potrzebnego do sk�adowania, a co za 
tym idzie, wydajniejszy transport i mniejsz� 
liczb� samochodów dostawczych na drogach. 
Zmniejsza to koszty przewozu, a jednocze�nie 
pomaga �rodowisku. 

Wszyscy u�ytkownicy, którzy korzystaj� 
z drukarki Phaser 8860 lub urz�dzenia 
wielofunkcyjnego Phaser 8860MFP do 
drukowania wa�nych dokumentów, 
zyskuj� teraz nie tylko przewag� w wysoce 
konkurencyjnym �rodowisku biznesowym, 
ale równie� osi�gaj� najlepsze wyniki w sposób 
znacznie mniej uci��liwy dla �rodowiska.

Tak wi�c chro� �rodowisko, u�ywaj�c 
atramentu w postaci sta�ej 
 rmy Xerox – 
rozwi�zania �atwego i odpowiedzialnego, 
daj�cego mo�liwo�� druku w kolorze 
dokumentacji biurowej.

By� przyjaznym dla �rodowiska – 
to naprawd� �atwe
Witaj w �wiecie atramentu w postaci sta�ej  – miejscu, gdzie wyraziste, �ywe 
kolory w cenie wydruku czarno-bia�ego, to dopiero pocz�tek. To miejsce, gdzie 
wszystkie nasze kolory: cyjan, magenta, �ó�ty i czarny, s� przyjazne dla �rodowiska. 

118 kg kontra 11 kg odpadów

Pomy�l o czym� wi�cej ni� tylko 
o atramencie. Korzy�ci p�yn�ce 
z zastosowania atramentu 
w postaci sta�ej wykraczaj� 
poza koszt i jako�� koloru.

Po wydrukowaniu 144 000 stron 
ilo�� odpadów powsta�ych w wyniku 
zastosowania typowych tonerów 
w kasetach jest zdumiewaj�co 
du�a – a� 118 kg! Po u�yciu 
atramentu w postaci sta�ej 
 rmy 
Xerox zostaje tylko 11 kg odpadów. 
Proporcja 10 do 1 robi wra�enie.

Bezproblemowe �adowanie. 

Kostki atramentu w postaci sta�ej 

 rmy Xerox zosta�y opracowane tak, 
aby zmaksymalizowa� �atwo�� ich 
u�ytkowania. Ka�dy kolor ma swój 
niepowtarzalny kszta�t, dzi�ki czemu 
podczas �adowania nie mo�na si� 
pomyli�. A poniewa� atrament w postaci 
sta�ej mo�na uzupe�ni�, zanim sko�czy 
si� poprzednia kostka, nie ma przestojów 
zwi�zanych z jego uzupe�nianiem.
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Atrament w postaci sta�ej 
jest faktycznie w postaci 
sta�ej. W przeciwie�stwie 
do kaset z tonerem 
u�ywanych w drukarkach 
laserowych jest 
bezpieczny w obs�udze – 
nie mo�na go rozla�, nie 
wycieknie ani nie poplami 
ubrania. To niek�opotliwe 
w obs�udze rozwi�zanie 
druku w kolorze, które jest 
ca�kowicie bezpy�owe. 

Jeden materia� 
eksploatacyjny: 
atrament. To wszystko. 
�adnych du�ych, 
niepor�cznych kaset 
z tonerem, elementów 
grzewczych, wywo�ywacza 
czy jednostek 
obrazowania, które 
znajduj� si� w typowej 
kolorowej drukarce 
laserowej. Jedynym 
elementem wymiennym, 
oprócz atramentu, jest 
wa�ek drukarski, który 
wystarcza na dziesi�tki 
tysi�cy stron i podlega 
wymianie zaledwie kilka 
razy w ca�ym okresie 
eksploatacji drukarki.

Kopiowanie 
i skanowanie. 
Rodzina urz�dze� 
sta�oatrametnowych to 
nie tylko drukowanie. 
Phaser 8860MFP 
zapewnia tak�e funkcje 
kopiowania oraz 
pe�n� funkcjonalno�� 
skanowania, dzi�ki czemu 
mo�esz z �atwo�ci� 
zamieni� dokumenty 
papierowe w pliki 
elektroniczne.

Papier z makulatury 
mile widziany. Atrament 
w postaci sta�ej nie 
wymaga zastosowania 
„specjalnego” papieru 
ekologicznego. Mo�esz 
drukowa� na jakimkolwiek 
przetwarzanym papierze 
lub prawie na ka�dym 
materiale i uzyska� �ywe 
kolory o wysokiej jako�ci. 
Ponadto wydruki przy 
zastosowaniu atramentu 
w postaci sta�ej 
nadaj� si� w 100% do 
przetworzenia.

Zwi�kszona wydajno��.
Proces przetwarzania 
obrazu przy u�yciu 
atramentu w postaci 
sta�ej jest niezwykle 
wydajny – podczas 
normalnego drukowania 
prawie 100% atramentu 
zostaje przeniesione na 
papier. W drukarkach 
sta�oatramentowych 
po wydruku nie 
ma resztek tonera 
i nadmiaru wywo�ywacza, 
zbieraj�cych si� 
w pojemniku na zu�yty 
toner. 

Oszcz�dno�� cennego 
miejsca. Opakowania 
atramentu s� 
wystarczaj�co ma�e, aby 
z �atwo�ci� zmie�ci� je 
w szu� adzie twojego 
biurka. Materia�y 
eksploatacyjne do 
drukarki nie musz� ju� 
zajmowa� ca�ej szafki.




atwo�� u�ytkowania
Je�li potrzebujesz solidnej drukarki lub 
dodatkowych funkcji, które posiada prawdziwe 
urz�dzenie wielofunkcyjne, te dwa urz�dzenia 
biurowe zosta�y zaprojektowane z my�l� o 
tym, aby praca w biurze by�a �atwiejsza ni� 
kiedykolwiek dot�d. Mo�esz by� pewien, �e oprócz 
wydajno�ci, która zadowoli wszystkich, tak�e 
inne cechy, funkcje i elementy budowy drukarki 
przyczyni� si� do tego, �e twoi pracownicy b�d� 
ch�tnie i dobrze wykonywali swoje zadania.

Dodatkowo niezwyk�a �atwo�� u�ytkowania 
idzie w parze z prawdziw� niezawodno�ci�, co 
jeszcze bardziej wyró�nia kolorow� drukark� 
Phaser 8860 i urz�dzenie wielofunkcyjne 
Phaser 8860MFP. Dzi�ki konstrukcji z prost� 
�cie�k� papieru, na której papier praktycznie 
si� nie zacina, w drukarce znajduje si� znacznie 
mniej ruchomych elementów, co oznacza 
mniejsze prawdopodobie�stwo awarii i wi�ksze 
zadowolenie tych, którzy oczekuj� niezawodno�ci 
oraz wydajno�ci w codziennym u�ytkowaniu. 

Niezawodno�� i prostota
Przyjazne zarówno dla Twojego bud�etu, jak i �rodowiska, drukarka Phaser 8860 
oraz urz�dzenie wielofunkcyjne Phaser 8860MFP zapewniaj� wydajno�� i �atwo�� 
u�ytkowania, aby sprosta� wysokim wymaganiom u�ytkowników. 

Szybko�� i wydajno��

Phaser 8860 oraz Phaser 8860MFP 
zosta�y stworzone, aby zadowoli� 
najbardziej wymagaj�cych. Pr�dko�� 
wydruku wynosi a� do 30 stron na 
minut� zarówno w trybie czarno-
bia�ym, jak i kolorowym.  

Struktura atramentu w postaci sta�ej, 
zoptymalizowana pod k�tem koloru, 
oraz szybki kontroler to najwa�niejsze 
zalety typowego drukowania kolorowego 
w biurze: krótki czas drukowania pierwszej 
strony. Tylko 5 sekund. To robi wra�enie.

Zwi�kszona wydajno�� bez przerw 
w pracy. 

Podajnik boczny na 100 arkuszy na 
szeroki wachlarz niestandardowych 
materia�ów i rozmiarów oraz poka	ny 
zasobnik na 525 arkuszy stanowi� 
standardowe wyposa�enie urz�dzenia. 
Istnieje mo�liwo�� dodania jednego 
lub dwóch zasobników na 525 arkuszy, 
aby zwi�kszy� ogóln� pojemno�� do 
1 675 arkuszy i wyd�u�y� nieprzerwan� 
prac� drukarki.
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Wi�ksza pojemno�� 
pami�ci Procesor 750 
MHz i 512 MB pami�ci 
(rozszerzalnej do 1 GB) 
s� przygotowane do 
naprawd� ci��kiej pracy 
i szybko wykonaj� nawet 
najpowa�niejsze zadania. 
Ponadto drukarka mo�e 
intensywnie pracowa� 
przez d�u�szy czas – 
miesi�czny cykl roboczy 
to 120 000 stron, czyli 
240 ryz papieru!

Wbudowana 
inteligencja.  Dzi�ki 
technologii PrintingScout™ 
mo�esz monitorowa� 
zadania wydruku. W razie 
k�opotów natychmiast 
pojawia si� wiadomo�� 
z proponowanym 
rozwi�zaniem. Ponadto 
internetowy system 
wsparcia zapewnia 
szybk� pomoc wtedy, 
kiedy jej potrzebujesz.

Pe�na gotowo��. 
Phaser 8860 i 
Phaser 8860MFP 
kontroluj� histori� 
u�ytkowania i nagrzewaj� 
si� automatycznie, 
zanim pierwsza strona 
w danym dniu zostanie 
wys�ana do druku.

Bezpiecze	stwo 
przede wszystkim. 
Wbudowane narz�dzia 
zabezpieczaj�ce chroni� 
twoje dane. Funkcja 
Secure Print zezwala 
na wydrukowanie 
dokumentu dopiero po 
wprowadzeniu kodu PIN, 
a funkcja Hard Drive 
Overwrite elektronicznie 
„niszczy” dane po ka�dym 
zadaniu lub na ��danie.

Wszystko w jednym 
urz�dzeniu, jedno 
urz�dzenie do 
wszystkiego. Dzi�ki 
wyj�tkowej wydajno�ci 
drukowania, kopiowania, 
skanowania i faksowania, 
urz�dzenie wielofunkcyjne 
Phaser 8860MFP pomaga 
w zwi�kszeniu wydajno�ci 
pracy. Dodatkowo wiele 
funkcji jest dost�pnych 
jednocze�nie, co eliminuje 
problem oczekiwania: 
mo�esz skanowa�, a 
jednocze�nie drukowa� 
lub odbiera� faks, a 
u�ytkownicy korzystaj�cy 
z funkcji samoobs�ugowych 
mog� przerwa� zadanie 
drukowania, aby skorzysta� 
z funkcji kopiowania. 

Niezwykle �atwe 
skanowanie. Teraz 
skanowanie jest 
równie �atwe jak 
kopiowanie, bez �adnych 
dodatkowych czynno�ci. 
Mo�esz w szybki 
sposób przekszta�ci� 
dokumenty papierowe 
na niezwykle �atwe 
w u�yciu pliki cyfrowe. 
Wydajne narz�dzia do 
skanowania umo�liwiaj� 
organizacj�, edycj� 
i dystrybucj� plików. 
Mo�esz skanowa� pliki 
bezpo�rednio na pulpit 
lub te� do publicznego lub 
prywatnego folderu.



Phaser® 8860/8860MFP

Aby uzyska� wi�cej informacji, skontaktuj si� z lokalnym przedstawicielem 
 rmy Xerox lub odwied	 nasz� witryn� 
internetow�: www.xerox.pl 
1  rednia liczba standardowych stron. Wydajno�� deklarowana zgodna z ISO/IEC 24711. Wydajno�� zmienia si� zale�nie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.
2  Przybli�ona liczba stron. Deklarowana wydajno�� na podstawie arkuszy formatu Letter/A4 o gramaturze 9 kg (75 g/m2). Wydajno�� zmienia si� zale�nie od typu, wymiarów, gramatury i orientacji materia�u 

oraz od wzorców u�ycia.
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Pr�dko��

8860N 8860MFP/D
Do 30 str. na min. kolor/30 str. na min. tryb czarno-bia�y

Cykl roboczy 120 000 obrazów/miesi�c

Obs�uga papieru
Standardowa 
pojemno�� wej�ciowa

Taca 1: 100 arkuszy; Rozmiar indywidualny: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 2: 525 arkuszy; Rozmiary do wyboru: 140 x 216 mm do 216 x 356 mm

opcjonalnie Taca 3: 525 arkuszy; Rozmiary do wyboru: 140 x 216 mm do 216 x 356 mm
Taca 4: 525 arkuszy; Rozmiary do wyboru:  140 x 216 mm do 216 x 356 mm

Program do obs�ugi 
dokumentów nie dotyczy Dupleksowy, automatyczny podajnik 

dokumentów (DADF):  50 arkuszy

Pojemno�� wyj�ciowa 
papieru 250 arkuszy

Drukowanie dwustronne W standardzie

Kopiowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony nie dotyczy 15 s w trybie kolorowym i mono

Rozdzielczo�� (maks.) nie dotyczy 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania nie dotyczy Kopiowanie ksi��ek, tworzenie broszur, sortowanie, 
ok�adki, wy�rodkowywanie obrazu, przesuwanie obrazu, 

„n” stron na arkuszu, zmniejszanie/powi�kszanie, 
powtarzanie obrazu, kolor zabezpieczony has�em

Drukowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony 5 s w trybie kolorowym 6 s w trybie kolorowym

Rozdzielczo�� (maks.) do 2400 FinePoint™

Pami�� (standardowa/
maksymalna) 256 MB/1 GB 512 MB/1 GB

Procesor/PDL procesor 750 MHz/True Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL® 5c

Mo�liwo�� pod��czenia 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Funkcje drukowania
Strony niestandardowe, pe�na gotowo��, drukowanie broszur, 
zasobniki inteligentne, zdalne drukowanie, rozliczanie zada�, 

otoczenie sieciowe drukarki, kontynuacja druku w trybie czarno-bia�ym

Zestaw zwi�kszaj�cy 
wydajno��
(z twardym dyskiem)

Opcjonalnie Druk osobisty/osobisty opó	niony/bezpieczny/
próbny/opó	niony (z twardym dyskiem) druk z, 

rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy, 
sortowanie, nadpisywanie na twardym dysku

Skanowanie
Miejsca docelowe 
skanowania nie dotyczy

Skanowanie do komputerów PC/Macintosh, skanowanie do 
aplikacji TWAIN, skanowanie do wiadomo�ci e-mailowych 

przez komputer, skanowanie na pulpit komputera, 
skanowanie do publicznych/prywatnych folderów

Oprogramowanie 
Scan to PC Desktop® nie dotyczy Skanowanie do PC Desktop, Professional 

Small Business Edition

Faksowanie
Funkcje faksowania nie dotyczy

33,6 kb/s Super Group 3, szybkie wybieranie 
numeru do 200 osób/100 grup, jeden faks na 

wiele numerów, zabezpieczenie faksu

Gwarancja dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji

Materia�y eksploatacyjne
Oryginalny atrament w postaci sta�ej XEROX®

6 kostek cyjan: 14 000 stron1 
108R00817

6 kostek kolor magenta: 14 000 stron1 108R00818 
6 kostek kolor �ó�ty: 14 000 stron1 108R00819 
6 kostek kolor czarny: 14 000 stron1 108R00820

Opcje
Zestaw Productivity Kit w/Hard Drive (8860) 097S03856
Podajnik na 525 arkuszy (8860) 097S03667 
Podajnik na 525 arkuszy (8860MFP) 097S03381 
Pami�� 512 MB 097S03382 
System Cart 097S03318 
Bezprzewodowy adapter sieciowy 097S03740
Skanowanie na pulpit komputera (8860MFP) 

Rutynowa konserwacja
Zestaw Maintenance Kit <30 000 stron2 113R00736

Zarz�dzanie urz�dzeniem 
Xerox® Zarz�dzanie drukarkami CentreWare® dla Microsoft, 
Novell i UNIX, Xerox CentreWare® wbudowany serwer sieciowy 
IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, narz�dzie do 
analizy u�ytkowania, karta kon
 guracji, PrintingScout®, 
powiadomienia na skrzynk� e-mailow� MaiLinX, PhaserSMART®

Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X 
wersja 10.2 i wy�sza, Novell NetWare® 5.x/6.5 
(tylko NDPS), UNIX/Linux (sprawd	 w sieci), 
Xerox Walk-Up® Sterowniki drukarki  

Bezpiecze	stwo
Protokó�* 802.1x 
(EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Obs�uga materia�ów
Zasobnik 1: 60 – 200 g/m2; 
Zasobniki 2-4: 60 – 120 g/m2; 
Dupleksowy, automatyczny podajnik 
dokumentów: 60 – 120 g/m2; 
Typy no�ników: przezrocza, koperty, etykiety, papier 
b�yszcz�cy, papier o niestandardowych wymiarach

�rodowisko pracy
Temperatura: W stanie spoczynku: -30° do 60°C; 
Podczas pracy: 10° do 32°C; 
Wilgotno�� wzgl�dna: 
W stanie spoczynku: 10% do 95%; 
Podczas pracy: 10% do 80%; 
Poziomy ha�asu: Podczas pracy: 54 dBA; 
W trybie czuwania: 33 dBA 

Dane techniczne 
Moc: 110-240 V, 50-60 Hz; Zu�ycie energii: 
rednio: 230 W; Maks.: 1500 W; 
ZGODNO� Z ENERGY STAR® (kon
 guracja S)

Wymiary (szer. x g�. x wys.)
Phaser 8860: 406 x 533,4 x 368 mm; Waga: 28 kg; 
Phaser 8860MFP: 532 x 665 x 620 mm; Waga: 43 kg; 
Dodatkowy podajnik: 135 mm; Waga: 7,3 kg; 
Opcjonalny wózek: 500 x 670 x 360 mm
Certy� katy
Certy
 kat UL 60950-1/CSA 60950-1-03 wydanie 1, 
FCC cz��� 15, Klasa A, Dyrektywa niskonapi�ciowa 
73/23/EWG, EN 60950-1, Dyrektywa EMC 89/336/EE3, 
EN 55022 Klasa A, EN 55024, Dyrektywa 2002/95/WE 
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprz�cie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)


