
Xerox® ColorQube® 8880 
kleurenprinter

 Hogere kleurenprestaties
•  Kies voor productiviteit. Voeg extra geheugen toe en kies uit twee 

productiviteitskits om diverse functies voor beveiliging en 
tijdbesparing te activeren.

•   Altijd superieure kleuren. Vaste inkt geeft uw documenten rijke, 
levendige kleuren op alle media, zelfs op kringlooppapier.

•   De kleuren die u verwacht. Door PANTONE® goedgekeurde 
kleursimulaties en Xerox kleurcorrectietechnologie. 

•   Langer en meer printen. Een hoge maandelijkse duty cycle van 
120.000 afbeeldingen betekent dat u jarenlang een betrouwbare 
kleurenprinter tot uw beschikking hebt. 

•   Print zodra u er klaar voor bent. De eerste pagina verschijnt al in  
5 seconden. 

•  Eenvoudig uit te breiden. Door extra papierladen toe te voegen kunt 
u de totale mediacapaciteit in drukke perioden verhogen tot 2.200 vel 
en gebruikmaken van verschillende laden als bron voor uw 
uiteenlopende printbehoeften.

•  Draadloze vrijheid. Plaats de ColorQube 8880 met optionele Wi-Fi 
waar u maar wilt op kantoor.

•   Intuïtieve kleurcorrectie. Met de functie Colour By Words kunt u de 
gewenste kleuraanpassingen selecteren in een eenvoudige keuzelijst.

•  Apple® AirPrint. Het printen van e-mails, foto’s en belangrijke 
zakelijke documenten rechtstreeks vanaf uw Apple producten 
is nu makkelijker dan ooit. U hoeft daarvoor niet eens drivers 
te installeren!

•  Mopria™ gecertificeerd. Mopria certificering vereenvoudigt het 
mobiel printen voor tablets en smartphones voor veel printers, 
waaronder de ColorQube 8880.

Een groener kantoor
•  Minder afval, minder milieugevolgen. Dankzij de verpakking  

van de printer en inktblokjes produceert u tot 90% minder afval.  
Het energieverbruik en CO2 uitstoot tijdens de gehele levensduur zijn 
lager dan bij vergelijkbare laserprinters. 

•  Earth Smart-printerdriverinstellingen. Met de gebruiksvriendelijke 
printerdriverpeiler kunt u de meest milieubewuste printinstellingen 
kiezen.

•  Intelligente werking. De functie Intelligent Ready leert uw 
gebruikspatronen om het energieverbruik en de productiviteit  
te optimaliseren.

•  GreenPrint-softwarebundel. Print alleen de pagina's die u nodig 
hebt met behulp van de standaard GreenPrint-tool zodat u minder 
papier en inkt verbruikt.  

Met de ColorQube 8880 kleurenprinter kunt u 
flink besparen op de kosten voor kleurenprints 
dankzij de ongelooflijk lage total cost of 
ownership. U krijgt een krachtige, eenvoudige en 
milieuvriendelijke printoplossing die constant 
een voortreffelijke kleurkwaliteit levert.

Echte kostenbesparingen
•  Kleur voor de prijs van zwart-wit. Met de ColorQube 8880 kunt u 

het zich permitteren al uw documenten in aandachttrekkende 
kleuren te printen.

•  Betaal voor de kleur die u gebruikt. Dankzij flexibele prijsmodellen 
betaalt u niet langer hoge prijzen per pagina voor documenten met 
een lage dekkingsgraad.

•  Het voordeel van printvolumes. Als u tenminste vier pakken papier 
per maand print, is deze printer wat vaste lasten betreft moeilijk te 
verslaan.

•  Minder opslagruimte. De kleinere verpakking van Solid Ink past in 
een bureaulade.

•  Geef minder uit aan papier en inkt. Druk standaard dubbelzijdig af en 
maak gebruik van de functie N-up-1, waarmee u meerdere pagina's 
op één vel print.
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Snelheid
Kleur en zwart-wit

 ColorQube 8880DN

Snel kleur: tot 51 ppm; Standaard: tot 30 ppm; Verbeterd: tot 19 ppm, Hoge resolutie: tot 6 ppm 

Duty cycle1 120.000 pagina’s per maand

AMPV2 1.000-15.000

Mediadoorvoer 
Papierinvoer  Standaard

Optioneel

Lade 1 (multifunctioneel): 100 vel; afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Lade 2: 525 vel; selecteerbare formaten van 99 x 211 mm tot 216 x 356 mm

Lade 3: 525 vel; selecteerbare formaten van 99 x 211 mm tot 216 x 356 mm

Lade 4: 525 vel; selecteerbare formaten van 99 x 211 mm tot 216 x 356 mm

Lade 5: 525 vel; selecteerbare formaten van 99 x 211 mm tot 216 x 356 mm

Papieruitvoer 350 vel

Automatisch dubbelzijdig printen Standaard

Printen
Eerste pagina binnen 5 seconden in kleur

Resolutie (max.) Tot Xerox® 2400 FinePoint®

Geheugen (std./max.) 1 GB / 2 GB

Processor 1 GHz

Aansluitingen 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, IPv6

PDL’s en Direct Print File Formaten Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-emulatie, Direct PDF3, JPEG, TIFF en PNG

Printfuncties Standaard Colour By Words, Sorteren in geheugen, slim dubbelzijdig, Earth Smart-driverinstellingen, bidirectionele drivers, boekjes printen, watermerken,  
N-Up printen, grafische inktmeter, Run Black

Optioneel Productiviteitskit (voegt SSD geheugen toe), persoonlijk/persoonlijk opgeslagen/beveiligd/proef/opgeslagen print, Print With, uitgebreide opslag  
van fonts en formulieren, 256-bit AES dataversleuteling, sorteren

Productiviteitskit (verhoogt RAM tot 2 GB), uitgebreide capaciteit voor beveiligd afdrukken en sorteren

Mobiel printen Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Mopria™ gecertificeerd

Garantie 1 jaar on-site garantie4

Machinebeheer 
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Xerox® 

PhaserSMART®, Xerox® PrintingScout®

Printerdrivers
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versie 
10.5 en hoger, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell 
NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red 
Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 
5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®, Walk-Up® printerdrivers

Beveiliging
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, SMTP Authentication, 
IP-filtering, auditlog

Mediadoorvoer
Lade1: 60-220 g/m2; lade 2-5: 60-220 g/m2; mediasoorten: 
gewoon papier, transparanten, enveloppen, etiketten, 
afwijkende formaten, geperforeerd, stevig papier/
omslagkwaliteit

Omgevingscondities
Temperatuur: in bedrijf: 10 tot 32 °C; relatieve 
luchtvochtigheid: in bedrijf: 10% tot 80%; geluidsniveaus: 
printen: minder dan 59 dBA, stand-by: minder dan 31 dBA 

Elektrische gegevens 
Spanning: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; opgenomen vermogen: 
gemiddeld: 252 W; stand-by: 107 W; slaapstand: 47 W

Afmetingen (b x d x h)
406 x 521 x 368 mm; gewicht: 27,4 kg; lade voor 525 vel:  
394 x 508 x 127 mm; gewicht: 5,2 kg; console met 
opslaglade: 502 x 686 x 356 mm; gewicht: 28,8 kg

Afmetingen verpakking (b x d x h)
559 x 673 x 540 mm; gewicht: 34 kg; lade voor 525 vel:  
508 x 616 x 267 mm; gewicht: 5,2 kg; console met 
opslaglade: 650 x 854 x 508 mm; gewicht: 34,9 kg

Inhoud van de doos
•  ColorQube 8880 kleurenprinter
•  Solid Ink Rainbow-pakket plus een vooraf geplaatste 

startstick van elke kleur (totale capaciteit: 3,000 pagina's 
per kleur1)

•  CD met software en documentatie (met beknopte 
installatiehandleiding, beknopte gebruikershandleiding, 
gebruikershandleiding, systeembeheerdershandleiding)

•  Netsnoer

Normen
Gecertificeerd conform UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e 
editie, FCC deel 15 klasse A, Laagspanningsrichtlijn 
2006/95/EG, EN 60950-1, 2e editie, EMC-richtlijn 2004/108/
EG, EN 55024, ROHS-richtlijn 2002/95/EG, voldoet aan 
Sectie 508, GOST EN55022 klasse A, voldoet aan TAA-eisen 
(Y-configuratie), ENERGY STAR®, Mopria™ gecertificeerd.
 

Verbruiksmaterialen
Originele Xerox Solid Ink
6 blokjes cyaan: 17.300 pagina's1 108R00954
6 blokjes magenta: 17.300 pagina’s1 108R00955
6 blokjes geel: 17.300 pagina’s1 108R00956
6 blokjes zwart: 16.700 pagina’s1 108R00957

Andere te vervangen onderdelen
Onderhoudskit: <10.000 pagina's2 109R00784
Onderhoudskit: <30.000 pagina's2 109R00783
Afvalbak 109R00754

Opties
Productivity-kit met 32 GB SSD 097S04674
Productivity-kit met 2 GB geheugen 097S04672
Papierlade voor 525 vel 097S04142
Console met opslaglade 097S03636 
Draadloze netwerkadapter  
–Converter naar Europese stroom3 097S03741

1  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in 
overeenstemming met ISO/IEC 24711. Opbrengst varieert afhankelijk van beeld, 
dekkingsgraad en printmodus.

2  Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven rendementswaarden zijn gebaseerd 
op A4-pagina’s van 75 g/m2. Opbrengst varieert afhankelijk van mediasoort, 
formaat, gewicht, richting en gebruikspatronen.

3 Niet beschikbaar in Denemarken en Zwitserland.

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 Gemiddeld maandelijks printvolume - verwachte reguliere maandelijkse printdoorvoer. 3 Productivity-kit met 32 GB SSD vereist.  
4 Op producten die met een 'PagePack/eClick'-contract zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.
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