
Najlepsza na 
świecie maszyna 
produkcyjna, 
stała się jeszcze 
lepsza.

Xerox® PrimeLink® 

C9065/C9070 Printer
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Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

Agenda

• Poznaj rodzinę Xerox®

PrimeLink®

• Popraw swój wizerunek

• Pracuj mądrze, nie ciężej

• Zacznij szybko skończ 

szybko

• Służyć i chronić
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Poznaj Xerox® PrimeLink® Family

Najlepsza na świecie kolorowa maszyna 
produkcyjna, stała się jeszcze lepsza.

• Bezproblemowo obsługuj wszystkich klientów, dzięki urządzeniu 
o najbardziej elastycznych możliwościach na rynku

• Zrób więcej dzięki niezrównanej elastyczności mediów i opcjom 
wykańczania

• Pracuj łatwiej i szybciej dzięki większej liczbie opcji kontrolerów 
druku, kompatybilności i automatyzacji

• Działaj szybko, dzięki niezawodności na najwyższym poziomie, 
stałej jakości obrazu i solidnym nowym funkcjom zabezpieczeń

Source: IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 

Q2 2019 for Unit Shipments within the Color Light Production segment



Xerox® Production Portfolio
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Xerox® D95A/D110/D125/D136 Copier/Printer and Printers 

Xerox Nuvera® EA / MX Perfecting Production Systems

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

New

Możliwości / Wydajność

Il
o

ś
ć
 w

y
d

ru
k
ó

w
/ 
C

e
n

a

Xerox® AltaLink® 

C8070 Color 

Multifunction 

Printer

Xerox® Versant® 180 Press

Xerox® Versant® 3100 Press

Xerox® Iridesse® Production Press

Xerox®  iGen® 5 Press



Skaluj do swoich potrzeb dzisiaj i jutro dzięki 

standardowemu zintegrowanemu kontrolerowi druku 

Xerox® oprócz modułowego podawania i wykańczania 

oraz wielu opcjonalnych kontrolerów, zasilanych przez

Fiery: Xerox® EX-c C9065 / C9070, Xerox® EX-i C9065 

/ C9070, Xerox ® EX C9065 / C9070.

Zapewnia oszałamiające rezultaty dla każdej 

pracy dzięki rozdzielczości 2400 x 2400 dpi

i niezrównanej wierności kolorów - nawet przy prędkości 

do 70 str./min.

Ciesz się dużą ilością nośników gotowych do 

produkcji, podawaniem i wykańczaniem, opcjami 

przepływu prac, drukowaniem do 350 g / m2 oraz prostą 

regulacją jakości obrazu (SIQA).

Produktywny. Skalowalny. Profesionalny.

Automatyzuj codzienne zadania dzięki opcjom 

przepływu prac i zaawansowanym funkcjom biurowym.
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Popraw swój wizerunek



Znakomita rozdzielczość i dopasowanie kolorów

• Rozdzielczość 2400 x 2400 dpi

• Adobe PostScript, Adobe PDF Print Engine

• Wbudowane biblioteki PANTONE® , w tym PANTONE® GOE

i PANTONE® PLUS

Jakość offsetowa wydrukowanych odbitek

• Xerox® EA toner z technologią ultra-niskiej temperatury wygrzewania

• +/- 1.2 mm rejestracja przód-tył

• Prosta regulacja jakości obrazu – SIQA (Simple Image Quality 

Adjustment)

Bezkompromisowa jakość obrazu
od pierwszego wydruku do ostatniego
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*Idealliance, Fogra and Adobe PDF Print 

Engine only apply to optional EFI server.



• Zapewnia precyzyjną rejestrację przód-tył

• Regulacja ręczna lub automatyczna

• Możliwość ustawienia niestandardowych profili dla 

określonych tac i rozmiarów papieru

• Koryguje zmiany gęstości na arkuszu (od krawędzi 

do krawędzi)

• Półautomatyczny proces minimalizuje przestoje i 

wezwania serwisowe

Korekta wyrównania Korekta gęstości / jednorodności

Dokładna, automatyczna kontrola strony wydruku
Simple Image Quality Adjustment (SIQA)
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Odkryj świat
nowych możliwości

Xerox® Adaptive 
CMYK Plus Technology*

• Rozszerz zakres drukowanych 
barw

• Sprostaj wymaganiom rynku dzięki 
prostocie wymiany dodatkowych 
kolorów

• Dodaj dodatkowe uszlachetnienia 
do wydruków w krótkich seriach

9 *Coming early 2020



C M YK

Stała jakość
z tradycyjną paletą kolorów CMYK
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GLDG SLVS W Clr

Żywe nowe aplikacje
ze złotym, srebrnym, białym i przezroczystym kolorem

11 Xerox® Adaptive CMYK Plus coming early 2020



Bardziej wyrazisty, rzucający się w oczy kolor
z fluorescencyjnym Cyjanem, fluorescencyjnym Purpurowym
i fluorescencyjnym Żółtym

12

FC FM FYK

Xerox® Adaptive CMYK Plus coming early 2020



Rozszerzona gama kolorów CMYK o
Clear, White oraz Orange, Green i Blue 

Xerox® Iridesse® Production Press

Xerox® PrimeLink® 

C9065/C9070 Printer
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CMYK (Złoty, Biały, Srebrny, 

Przeźroczysty i Fluorescencyjne będą 

dostępne na początku 2020)

Xerox® Adaptive CMYK Plus

CMYK, Metaliczne i mieszane Metaliczne

W tym Gold, White, Silver and Clear 

Xerox® iGen Press

Przełomowa technologia

możliwość druku 6 kolorami w jednym przebiegu 

w tym kolory specjalne (Złoty, Srebrny, 

Przeźroczysty, Biały)

NAJBARDZIEJ ELASTYCZNE

możliwość zastosowania:

Vivid Kit (Złoty, Biały, Srebrny, Przeźroczysty)*

Fluorescent Kit (Black, FC, FM, FY)*

Adaptive 

CMYK Plus*

NAJBARDZIEJ ROZSZERZONE

możliwość druku kolorem Białym w kilku 

przebiegach. Dodatkowa 5 stacja na toner

(Pomarańczowy, Zielony, Niebieski, Biały, 

Bezbarwny)

Xerox CMYK Plus
Dostarcza aplikacje o wysokiej wartości

13 *Xerox® Adaptive CMYK Plus – dostępny na początku 2020 r.



Inteligentny wózek wymiany umożliwiający łatwe 
przełączanie z CMYK na opcjonalne zestawy CMYK 
Plus Xerox®

14 Xerox® Adaptive CMYK Plus coming early 2020



Pracuj mądrzej, nie ciężej
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Narzędzia, które 

ułatwiają modernizację 

sposobu pracy
Lepsze funkcje biurowe
• Bardziej efektywnie skanuj / kopiuj / faksuj / drukuj

• Mobilność dzięki aplikacji Xerox® @printbyXerox

• Szybki skaner produkcyjny klasy 270 ipm

• Intuicyjna nawigacja dzięki interfejsowi dotykowemu 

HD 10

Automatyzacja złożonych zadań
• Uprość zadania dzięki aplikacjom Xerox App

Gallery

• Kontroluj koszty za pomocą Xerox® - Standard 

Xerox® Accounting

• Zapewnij łatwą konfigurację dzięki Xerox® 

CentreWare® Web

16



Xerox App Gallery

• Drukuj i skanuj bezpośrednio do 
i z chmury

• Uprość przepływy pracy

• Automatyzuj złożone zadania

Połączenia z popularnymi aplikacjami
i zautomatyzowane procesy oszczędzające czas

17



Zaawansowane 
przepływy pracy dla 
całkowitej transformacji
• Wykonuj więcej, efektywniej

• Elastyczne dopasowanie do do Twojego 

sposobu pracy

• Zmaksymalizuj swoją inwestycję dzięki 

aplikacjom:

− Łatwe tłumaczenie dokumentów:
Xerox® Translate and Print App

− Chroń wrażliwe informacje:
Xerox® Auto-Redaction App

− Popraw sposób uczenia się:
Connect for Blackboard, Connect for 
Remark® Test Grading, Proofreader Service, 
Connect for Moodle

− Chroń i digitalizuj dane pacjenta:
Healthcare MFP Solution (HIPAA connector)

− I wiele więcej
18



• Podstawowe przepływy prac 

w biurze

• Niezrównana prostota

• W standardzie z Xerox®

PrimeLink®

Xerox® Integrated 
Color Server

• Nadaje się do zastosowań w 

biurze

• Niedroga opcja EFI

• Dla nowych użytkowników

EFI

• Opłacalny i wydajny

Xerox® EX-c 
C9065/C9070

• Zaprojektowany z myślą o 

agencjach reklamowych 

oraz drukarniach i punktach 

usługowych

• Zintegrowany serwer druku

• Rozszerzona

funkcjonalność

Xerox® EX-i 
C9065/C9070

• Dla zaawansowanych 

użytkowników

• Samodzielny zewnętrzny

kontroler druku druku

• Złożone aplikacje, wysoka 

jakość i doskonałe 

dopasowanie kolorów

Xerox® EX 
C9065/C9070

Opcje serwera DFE dostosowane dla każdego

19



Przepływ prac i 

możliwości

Xerox® EX C9065/C9070*

Xerox® EX-i C9065/C9070*

• Grafiki/ Edycja tekstu

• Zaawansowane narządzia do CM

• Zaawansowane narzędzia

do zarządzania peryferiami

• Dane zmienne

• Opcje graficzne (Graphic Arts)

• Layout, ustawienie prac

• Kolory specjalne

• Command Workstation

• Praca z Adobe® Suite 

• Mieszane podłoża

• Microsoft® Office®

• Aplikacja ConnectKey®

• Cloud Connectors

• print@printbyXerox

• Faks, skanowanie.
Speed, Productivity, Volumes

Agencje/ Marketing Profesjonalna produkcjaBiura/ Agencje

20

Xerox® Integrated Color Server

Xerox® EX-c C9065/C9070*

*Powered by Fiery

Klasyfikacja kontrolerów wydruku



Nadaje się do podstawowego drukowania w biurze

• Urządzenie wielofunkcyjne

• Idealne dla dużych grup roboczych

• Integracja z Xerox i aplikacjami do zarządzania drukiem 

• Zwiększona wydajność dla obciążonych grup roboczych

• Wysokiej jakości wydruki kolorowe

• Dokładne kolory logo

• Łatwe drukowanie broszur

Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server
kopiarka/drukarka/skaner/faks

21



Xerox® EX-i C9065/C9070 
Oszczędzaj drukując u siebie

22

• Wysokie ilości małych nakładów, 

różnorodne pliki, np. PowerPoint

• Prace wymagające impozycji (impozycja, 

kompozycja, lub Fiery VUE)

• Zarządzanie wieloma pracami, kolejkami 

i urządzeniami

• Tworzenie przekładek lub broszur z 

mieszanych podłoży

• Automatyzacja prac przygotowawczych 

(pre-press)

• Proste zarządzanie barwą (korekta)

• Obsługa JDF w standardzie

• Najlepszy, prosty do uzyskania 

kolor

• Fiery FreeForm™ do 

personalizacji dokumentów

creating personalized 

documents free, fast, and easy

• Integracja z aplikacjami do 

zarządzania pracami Xerox i 

frim trzecich

• Zarządzanie pracami przez 

driver (Mac or Windows) lub

przez Fiery Command 

WorkStation™

• Narzędzia zabezpieczające

Zaprojektowany dla punktów usługowych, oraz drukarń

http://www.efi.com/freeformcreate


• Idealny dla drukarń i środowisk produkcyjnych

• Windows 10 

• Najwyższa szybkość przetwarzania dla wysokich 

obciążeń i dużych prac

• Adobe PDF Print Engine (APPE)

• Obsługa danych zmiennych VDP (PDF/VT, 

PPML, 

VPS, VIPP)

• Wspiera druk wszystkich formatów danych 

zmiennych

(VDP) 

• Zaawansowana obsługa plików w celu redukcji 

przestojów i zminimalizowania odpadów

• Automatyzacja przepływu prac

• Automatyzacja obsługi rozwiązań do wykańczania

Xerox® EX C9065/C9070 
Rozszerzaj zakres usług

23

Zaprojektowany dla najwyższej jakości i 

przetwarzania

• Najlepszy, prosty do uzyskania 

kolor

• Fiery FreeForm™ do 

personalizacji dokumentów 

creating personalized 

documents free, fast, and easy

Integracja z aplikacjami do 

zarządzania pracami Xerox i 

frim trzecich

• Zarządzanie pracami przez 

driver (Mac or Windows) lub

przez Fiery Command 

WorkStation™

• Narzędzia zabezpieczające

http://www.efi.com/freeformcreate


Zacznij szybko, skończ 
szybko

November 3, 201924



Szeroki zakres obsługiwanych 

mediów
Zyskaj więcej zleceń.

PrimeLink® dostarcza 

profesjonalnych, zróżnicowanych 

opcji podawania.

Opcje podawania
Zacznij szybko

• Drukuj więcej formatów i gramatur

• Stosuj papiery powlekane i 

niepowlekane

• Cztery tace wbudowane

• 5 taca boczna (Bypass)

Większa pojemność. Większa 

wartość.
Duża pojemność wtedy, gdy jest 

potrzebna.

• Jednoszufladowy podajnik boczny 

dużej pojemności

• Jednoszufladowy podajnik boczny 

dużej pojemności z szafką

• Dwuszufladowy podajnik boczny 

dużej pojemności

• Pojemność podawania: 3,260 

standard i 7,260 w OHCF

Zadruk bannera (XLS)  

Drukuj dłużej, w większym zakresie.

• Drukuj bannery, obwoluty, 

kalendarze i inne dokumenty

• Podawaj arkusze do 26 in. / 

660 mm długości

• Do 220 gsm

25



Cztery wbudowane tace papieru 

• Drukuj więcej gramatur i formatów

• Podawaj podłoża specjalne, powlekane i niepowlekane do 220 gsm 

• Taca 1: 500 sheets, 5.5" x 8.5"/A5 to 12" x 18"/SRA3

• Taca 2: 500 sheets, 5.5" x 8.5"/A5 to 11" x 17"/A3

• Taca 3: 870 sheets, 8.5" x 11"/A4 plus 7.25" x 10.5"/B5

• Taca 4: 1,140 sheets, 8.5" x 11"/A4 plus 7.25" x 10.5"/B5

Taca 5 (Bypass)

• Zaprojektowana do podawania materiałów specjalnych

• Do 250 arkuszy, do 350 gsm 

• Rozmiary arkusza: 4 x 6 in. to 13 x 19 in. / A5 to SRA3

Pojemności podawania:

• Standard: 3,260 sheets

• Maksymalna pojemność: 7,260 sheets (wraz z  dwuszufladowym 

podajnikiem OHCF)

Szeroki zakres 
Dla zwiększonej produktywności 

26



Podajnik dużej pojemności A4 (HCF)

• Pojemność: 2,000 arkuszy

• Gramatury podłoży: 16 lb. bond to 60 lb. cover/64 to 220 gsm (powlekane i 
niepowlekane)

• Formaty: od 7.25" x 10.5" (B5) do 8.5" x 11" (A4)

Podajnik dużej pojemności (OHCF)

• Pojemność: 2,000-arkuszy (jednoszufladowy), lub 4,000-arkuszy (dwuszufladowy)

• Zakres gramatur do 350 gsm (powlekane i niepowlekane)

• Sheet Size: 

- Jednoszufladowy: od 7.25" x 10.5" (B5) do 13" x 19.2" / 330 x 487 mm

- Dwuszufladowy: od 4" x 6" /102 x 152 mm do 13" x 19.2" / 330 x 487 mm

• Jednoszufladowy OHCF zawiera szafkę.

Większa pojemność. Większa 
wartość.

27

Pojemność kiedy jej potrzebujesz 

Wyższe gramatury, obsługa nowych formatów

• Zminimalizowanie skosów dla papierów 

• Wyższa jakość na podłożach o wyższej gramaturze

• Poprawa jakości podawania dzięki rozdmuchowi w tacach



Banner (XLS) 

• Drukuj banery, obwoluty, kalendarze i inne dokumenty na 

długim arkuszu

• Podawaj arkusze do 660 mm długości

• Do 220 gsm

Extra Długi Arkusz (XLS) - Banner
Drukuj dłużej, rób wrażenie

28



PrimeLink® dostarcza najlepszych, łatwych w obsłudze opcji o bardzo szerokich możliwościach 

zastosowania, począwszy od broszur docinanych do format netto po dziurkowanie, oraz bigowanie i 

złamywanie.

Opcje wykańczania które robią wrażenie
Skończ szybko

Sortuj i 

układaj
XLS Falc 

ołtarzykowy

Cięcie z czoła
Dziurkowanie

Broszury

Kwadratowy 

grzbiet

Falcowanie 

w Z
Falcowanie 

harmonijkowe

Cięcie główki 

i nóżek

Basic Punch Zszywanie

29



Opcje wykańczania
Xerox® Interface Decurler Module

1

Xerox® Interface Decurler Module

• Moduł chłodząco/ prostujący inline

• Zwieksza efektywność

• Jest łącznikiem dla finiszera Production Ready

• Prostuje arkusze, zwiększa efektywność i prędkość

1

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

30



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

Xerox® Inserter 

• Dokładaj poddrukowane lub niezadrukowane podłoża

• Do 250 arkuszy

• Format do 3.0 x 19.2 in. / 330 x 488 mm i gramatura do 350 gsm

• Umożliwia obróbkę dokumentów mieszanych, taką jak: docinanie 
do formatu, odbieranie, dziurkowanie, złamywanie, szycie.

31

Opcje wykańczania
Xerox® Inserter

2

2



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

GBC® AdvancedPunch™ Pro

• Twórz dokumenty z oprawą spiralną

• Połącz druk z dziurkowaniem, kompletowaniem i 
dziurkowaniem

• Typ dziurkowania dobierz do zapotrzebowania

32

Opcje wykańczania
GBC® AdvancedPunch™ Pro

3

3



Xerox® PrimeLink®  C9065/C9070 Printer

Xerox
®

Bigowanie i cięcie

• Do 5 ustawień bigowania –
do wyboru kierunek bigowania (zgodny dla wszystkich bigów)

• Cięcie główki i nóżek do 0.985" / 25 mm, wartość minimum 0.236" / 6 
mm dla papierów powlekanych i niepowlekanych do 350 gsm

• Zawiera moduł bufora, dla utrzymania produktywności w czasie cięcia

• Broszury podlegają bigowaniu w zakresie okładki i środków

• Kiedy w połączeniu z Production Ready Finisher, Booklet Maker i
Xerox® SquareFold® Trimmer, można uzyskać broszury docięte do 
formatu netto z prostokątnym grzbietem

1 line 2 lines 3 lines 4 lines 5 lines

Trim

33

Opcje wykańczania
Xerox® Crease and Two-Sided Trimmer

4

4



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

Xerox® Moduł falcujący C/Z  

• Produkuj dokumenty falcowane do C lub Z folds dla 
formatu 8.5 x 11" (A4), 
lub uzyskuj dokumenty z falcem inżynierskim (pół-Z) w 
formacie docelowym 8.5 x 11" (A4) na podłożach 
niepowlekanych o gramaturze 64–90 gsm

• Dla Production Ready Finisher i Booklet Maker

34

Opcje wykańczania
Xerox® Moduł falcujący C/Z 

5

5
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Xerox® Business Ready Finisher

• Zawodnik wagi lekkiej do wykładania i szycia do 
50 arkuszy na wskroś dla papieru 
niepowlekanego/15 arkuszy dla papieru 
powlekanego

Xerox® Business Ready Finisher Booklet Maker

• Dodaje możliwości szycia zeszytowego

Opcje wykańczania
Xerox® Business Ready Finisher

6
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Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer
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Xerox® Production Ready Finisher

• Pozwala na produkcję wysokiej jakości wykończenie i wykładanie do 500 
arkuszy na tacę górną i 3,000 arkuszy na tacę główną oraz posiada moduł 
prostowania (korekta w obu kierunkach).

Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker

• Wspiera wysokiej jakości wykładanie oraz zszywanie w stosie

• Zszywanie dokumentów o zróżnicowanej objętości, jedno lub 
dwupozycyjne do 100 arkusz

• Tworzenie broszur do 30 arkuszy lub 120 stron

Opcje wykańczania
Xerox® Production Ready Finisher

7
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Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

37

Xerox® Production Ready Finisher Plus

• Używany do podłączania urządzeń firm 
zewnętrznych do wykańczania. Posiada 
funkcjonalności finiszera Production 
Ready.

Opcje wykończenia
Xerox® Production Ready Finisher Plus

8
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Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker 

• Produkuje wysokiej jakości broszury 

• Do 200 stron (50 arkuszy)

• Cięcie z czoła, kwadratowy grzbiet, 
obracanie, docinanie główki i nóżek

• Podłączany przez Xerox® Production Ready 
Finisher Plus

Opcje wykończenia
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker

9
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Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer
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Xerox® Basic Punch

• Dziurkowanie 2/3, 2/4 i Swedish 4-dziurki (układ szwedzki)

• Opcja do Production Ready Finisher 
and Booklet Maker

Opcje wykańczania
Xerox® Basic Punch

10
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Xerox® SquareFold® Trimmer Module 

• Pozwala na utworzenie broszur o wyglądzie oprawy klejonej

• Eliminuje efekt wypychania składek dzięki cięciu z czoła do 
120 stron (30 arkuszy) 

• Połącz z modułem docinania główki i nóżek aby uzyskać 
broszury docinane do formatu netto

• Współpracuje z Xerox® Production 
Ready Finisher Booklet Maker

40

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

Opcje wykańczania
Xerox® SquareFold® Trimmer Module

11
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Służyć i chronić

Branże skupione na 
bezpieczeństwie wybierają Xerox. 
Nasza kompleksowa oferta 
pozwala na zabezpieczenie 
Twojego środowiska pracy przed 
nieuprawionymi atakami, oraz na 
ochronę Twoich dokumentów i 
danych.
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Gotowy, wysoki standard ochrony zawiera:

• Kontrola dostępu

• Secure Print (IPsec)

• Autentykacja sieciObsługa Smart Card (CAC / PIV / 
.NET)

• Szyfrowanie AES 256-bit 

• Zgodność z FIPS 140-2 

• Natychmiastowe/ Na żądanie nadpisywanie dysku

• SNMPv3

• TLS / SSL

• Zgodność z SIPRNet 

• Audyt Logów

• Filtrowanie adresów IP

• Zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa

IPv6 
• Nowa generacja protokołu adresacji internetowej

• Poprawia bezpieczeństwo, routing i auto – konfigurację sieci

Xerox® Workflow Suite i Cloud
• Zabezpieczenie przeciwko utracie danych lub własności intelektualnej

• Automatyczne przeszukiwanie dokumentów kopiowanych, skanów i 
wydrukowanych do urządzenia, w oparciu o frazy zdefiniowane przez 
użytkownika i ścieżki tekstowe

• Powiadomienia zawierające szczegóły pracy oraz treść przesłanądo 
Administratora dla dalszego śledzenia

Nadpisywanie obrazu
• Zapewnia całkowite wymazywanie skanowanych obrazów z urządzenia

• Zapobiega nieautoryzowanym wydrukom materiałów poufnych

Zgodność ze standardami
• Wielowarstwowe, łatwe do implementacji standardy bezpieczeństwa

• Technologia Xerox® jest testowana na bierząco i aktualna, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem

• Zapewnia zgodność standardów dla wszystkich branż 

Zapobiegać, Wykrywać, Chronić.



• Bezkompromisowa 

jakość obrazu i 

korekta barwy

• SIQA

Jakość obrazu

• Skanowanie/kopiowanie/f

ax/druk

• Galeria Xerox App

• Aplikacje specyficzne dla 

przemysłu

• Wybór kontrolerów druku

Pracuj mądze, nie 

ciężej

• Zakres podłoży

• Duże pojemności 

podawania

• Opcje wykańczania

Zacznij szybko, 

skończ szybko

• Zabezpieczenie 

urządzeń

• Zabezpieczenie 

dokumentów i 

danych

Służyć i chronić

From Our Breakthrough to Yours

43



© 2019 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Iridesse®, PrimeLink®, SquareFold®, VersaLink®, 

Versant®, Xerox Nuvera® and “Made To Think” are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. BR27512


