Xerox® Colour C60/C70 Printer
Broschyr

Xerox Colour C60/C70 Printer
®

Flexibilitet med kraften att göra mer.

Hög produktivitet, skalbarhet
och professionell utskriftskvalitet.
Xerox Colour C60/C70 Printer erbjuder ett brett utbud av applikationer och bilder
med proffskvalitet, och är dessutom flexibel nog att växa tillsammans med din
verksamhet. Det är en totallösning som kan bidra till ökad produktion i alla miljöer.
®

Snabbfakta om Xerox®
Colour C60/C70
• Hastighet: Upp till 60/70 sid/min färg
och 65/75 sid/min svartvitt
• Single-pass-skanning: Upp till
200 bilder per minut
• Upplösning: 2400 x 2400 dpi
• Färgpulver: Xerox® Emulsion
Aggregation (EA)-toner med mycket
låg smältpunkt
• Materialvikter (max): Upp till 300
och upp till 256 g/m² vid automatisk
dubbelsidig utskrift
• Materialformat: Upp till SRA3+/
330 x 488 mm

En flexibel och prisvärd
lösning från start.
Personalen behöver den flexibilitet och
effektivitet som ett multifunktionssystem kan
ge. Företagets grafiker, kreativa designer och
produktionsteam vill ha högre utskriftskvalitet
och bättre efterbehandlingsfunktioner. Xerox®
Colour C60/C70 Printer har det bästa av
alla världar.
Med Xerox® Colour C60/C70 Printer kan du
skriva ut, kopiera, faxa (tillval) och skanna,
inklusive skanning till dator, USB och
e-post. Du kan till och med skriva ut från
smarttelefoner och surfplattor. Det är så
Xerox® Colour C60/C70 gör alla
arbetsgrupper effektivare.

Förverkliga nya affärsmöjligheter
och behåll värdefull
färghantering inom huset.
• Utskrift med upp till 60/70 sid/min i
färg och 65/75 sid/min i svartvitt. Med
enkelt konfigurerbara och automatiska
arbetsflöden är korta ledtider inget problem.
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• Flexibel pappershantering med både
bestruket och obestruket papper upp
till 300 g/m².
• Integrerad efterbehandling med häftning,
hålslagning, falsning och trimning för
presentationer, broschyrer och rapporter
med professionellt utseende.
• Flera utskriftsservertillval för optimal
färghantering och automatisering av
arbetsintensiva processer.
• Variabeldatafunktioner med utnyttjande av
befintliga resurser för utskrift av direktreklam.

Överträffar dina förväntningar.
Xerox® Colour C60/C70 Printer är byggd för
att ge dig det bästa av digital utskrift. Oavsett
om du behöver framställa kundbroschyrer,
snygga offerter, presentationer, iögonfallande
affischer, fönsterdekaler eller polyesterskyltar
blir resultatet lika imponerande.

Tänk nytt – och arbeta enklare och smartare.
När arbetsuppgifter kan förenklas blir människor effektivare. Xerox Colour
C60/C70 Printer förenklar skanning, redigering och lagring av dokument. Den har
alla verktyg som behövs för att du ska kunna utföra kvalitetsjobb på ett
effektivare sätt.
®

Höj produktiviteten.
• Äkta multitasking. Skanning, utskrift,
kopiering, faxning (tillval) och fildirigering –
samtidigt. Förhandsgranskning av skannade
dokument och fax minskar risken för misstag.
• Spara tid och onödigt spring. Xerox®
Colour C60/C70 har enastående
skanningfunktioner och du kan skicka de
skannade filerna vart som helst. Skicka
e-post, lagra på skrivaren, vidarebefordra till
dator, server, USB eller fax. Skapa en sökbar
PDF-fil i ett enda steg.

Förverkliga nya affärsmöjligheter
och transformera företagets
arbetsprocesser med Xerox®
arbetsflödeslösningar.
• Xerox® ConnectKey® för DocuShare®.
Skanna filer direkt till Xerox® DocuShare®mappar. Utöver att lagra filer och skapa PDFfiler kan du automatiskt omvandla dokument
till strukturerade data med hjälp av enkla
verktyg för filnamngivning och dirigering.

• Gör det personligt med XMPie®. Med
funktioner för utskrift av variabeldata från
branschledaren XMPie kan du expandera till
premiumtjänster med variabeldata – men till
ett lågt pris och utan problem.
• Xerox® Scan to PC Desktop®. Överbrygga
gapet mellan Microsoft® Office®-dokument,
PDF-filer och pappersdokument. Med Scan to
PC Desktop kan du anpassa skanningmenyer
på Xerox® Colour C60/C70 direkt från datorn.
Mer information på
www.xerox.com/scantopcdesktop
• Xerox® lösning för mobil utskrift. Xerox
har alla verktyg som behövs för säker och
korrekt utskrift från alla mobila Apple® iOS®-,
Android™- och BlackBerry®-enheter.
Mer information på
www.xerox.com/mobileprint

• Lösenordsskyddade PDF-filer. Lösenord
måste anges innan skanningfiler kan öppnas.
• 256-bitars standardkryptering och FIPS
1402-kryptering. Den effektivaste metoden
att skydda data: dataöverskrivning.
Raderar automatiskt avbildningar
på systemets hårddisk.

Enkla funktioner för
kostnadsstyrning och statistik.
• Xerox® standardredovisning. Denna
programvara är en standardfunktion som
lagras lokalt på enheten. Den ger överlägsna
redovisningsfunktioner som gör det möjligt
att registrera, analysera och begränsa
skrivaranvändningen. Du kan kartlägga och
ta kommandot över dina kontorskostnader.
* Se dokumentation för certifierad programnivå

Säkerhet och trygghet.
• Hela systemet är Common Criteriacertifierat (ISO 15408) enligt EAL3*.
Det betyder att Xerox® Colour C60/C70
Printer uppfyller de strängast tänkbara
säkerhetsstandarderna.
• Säker utskrift. Utskriftsjobben placeras
i utskriftskön och skrivs ut först efter att
användaren har angett ett lösenord.
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Stärk din image och höj dig över mängden.
Fulländad utskriftskvalitet att räkna med. Resultat att njuta av.

Innovation är standard.
• Livfulla färger och enastående
detaljåtergivning. 2400 x 2400 dpi
upplösning ger mättade bilder och skarp
text så att ditt material alltid skiljer sig
från mängden.
• Förstklassig bildkvalitet. Vårt Xerox®
Emulsion Aggregation (EA)-toner med låg
smältpunkt är kemiskt framställd och de
små och likformiga tonerpartiklarna ger
hög kvalitet med jämna övergångar och
offsetliknande finish.
• Få avbrott. Alla skrivare innehåller
komponenter som till sist blir
utslitna, men med Xerox® Smart Kit®
-förbrukningskomponenter slipper du
avbrott för att tillkalla servicetekniker.
Enkelt utbytbara komponenter gör att du
slipper avbrott. Komponenterna inkluderar
trummor, fixeringsenhet, laddningscorotron
och överskottsbehållare.

Optimera dina bilder.
Släpp loss kreativiteten.
• Matcha företagsfärger, logotyper
och offsetpressar. Xerox® Colour C60/
C70 inkluderar licensierad PANTONE®färgmatchning för dekorfärger enligt
PANTONE MATCHING SYSTEM®,
PANTONE GOE™ och PANTONE PLUS.
Den är dessutom Fogra-certifierad för
att matcha offsetfärgpressar samt
IDEAlliance Digital Press-vertifierad
enligt GRACoL®-specifikationer.
• Adobe® PostScript® 3™-certifiering och
senaste Adobe PDF Print Engine (APPE).
Med dessa funktioner och bllixtsnabb
utskriftshastighet behöver din kreativitet
aldrig begränsas.

Total kontroll när den
behövs som bäst.
• Enkel justering av bildkvalitet (SIQA).
Använd dessa verktyg för snabb justering
av registrering och enhetlig färgtäthet.
• Anpassa dina inställningar. Med
inställning av anpassat papper kan du skapa
och spara unika pappersprofiler som du
sedan kan använda när du behöver dem.
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Xerox® Colour C60/C70 Printer
0,6 punkters font Xerox® MicroFont
illustrerad med en nål.
Vi har kombinerat en utskriftsupplösning
som är bäst i klassen (2400 x 2400 dpi)
och de unika egenskaperna hos
Xerox® EA-toner med mycket låg
smältpunkt. Resultatet är imponerande
detaljåtergivning, offsetliknande finish och
mättade färger. Du får dessutom mycket
hög utskriftskvalitet på nya material som
Xerox® NeverTear, syntetiska material,
polyester med flera.

Oavsett arbetets storlek och omfattning
har vi en lösning som passar dig.
Efterbehandlingstillval

Tillval för efterbehandling

1

4
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1 Stormagasin: Lägger till 2 000

A4-ark (upp till 200 g/m2).

4 Utmatningsfack med eller utan försjkutning: 500-arks stapling
1
5 BR-efterbehandlare
: Ger dig mycket prisvärda och avancerade efterbehandlingsfunktioner –


förskjutning, hålslagning plus stapling av 3 000 ark och C-/Z-fals.

2

6 BR-efterbehandlare för häftesenhet1: Utöver de avancerade efterbehandlingsfunktionerna

med BR-efterbehandlaren medföljer även möjligheten till häftesframställning.

7 Extern häftenhet: Häfta upp till 50 ark à 90 g/m².
2 Ett högkapacitetsmagasin för

större storlekar:: Lägger till
2 000 ark i storlekarna
330 x 488 mm och vikter upp
till 300 g/m². Förvaringsskåp ingår.
8

9

10

3
8 GBC® AdvancedPunch™ och GBC® AdvancedPunch™ Pro2: Skapa professionellt inbundna

dokument internt med utskrift,hålslagning och buntning i ett enda steg. Välj den hålslagning
som passar dina behov – GBC AdvancedPunch Pro stöder fler medieformat och storlekar.

3 Extra stort stormagasin med två

3
9 Lättproduktionsefterbehandlare
: Dessa mångsidiga efterbehandlingstillval har


magasin:: Lägger till 4 000 ark med
format upp till 330 x 488 mm och
ytvikter upp till 300 g/m².

funktioner för häften, broschyrer och dubbelfalsade direktutskick med bestruket papper,
samt stapling, häftning och hålslagning. De har dessutom ett inbladningsmagasin. Välj mellan
efterbehandlare, efterbehandlare med häftesenhet och efterbehandlare med häftesenhet
och falsning.

10 Xerox® SquareFold® trimmermodul2: Utökar lättproduktionsefterbehandlaren med

häftesenhet med fyrkantsrygg för omslag samt trimning av häften.

Vertikal transportsats krävs
2
Gränssnittsmodul och lättproduktionsefterbehandlare krävs
3
Gränssnittsmodul krävs
1

Efterbehandling
Sortering och
buntning

Häftning

Hålning

Häftesframställning

C-fals

Z-fals

Trefals

Z-fals, A3

Trimning

Fyrkantsrygg
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Utskriftsservrar för alla arbetsflöden.
Flera olika utskriftsservar att välja mellan för alla behov.

Xerox® integrerade servrar
Garanterat högklassig färg och avancerade arbetsflöden.

Xerox® Integrated Colour Server
för Xerox® Colour C60/C70 Printer

Xerox® Colour EX-i C60/C70 Print
Server från Fiery®

Xerox® FreeFlow Print Server integrerad
för Xerox® Colour C60/C70 Printer

Perfekt styrenhet för dagens kontorsändamål,
med överlägsen enkelhet och mervärde samt
välbekant pekskärm. Mer information på
www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Färg- och arbetsflödesverktyg i världsklass
som ger dig kontrollen. Mer information på
www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Alla fördelarna med Xerox arbetsflöden
i ett kompakt och värdedrivet paket.
Mer information på
www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® External Server
Kraftfull och blixtsnabb server med smidig tillgång till färgverktyg och arbetsflödesfunktioner. Det senaste inom kontroll och konsekvens.

Före

Efter

A

A

Hantering av stordia
Före

Efter

Xerox® EX C60/C70 NX Print Server
från Fiery®
Fierys servrar ökar din lönsamhet genom att
producera snygga dokument med högklassiga
foton och färg som överträffar kundens
förväntningar. Mer information på
www.xerox.com/C70EXPrintServer
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PANTONE 158

Dekorfärger

Adobe PDF Print Engine (APPE) är den gyllene
standarden vid PDF-bearbetning och framställer
PDF-filer som kräver ett minimum av manuella
åtgärder. Inga flera problem med stordia. Inga
fler problem med färgmatchning. Däremot
kortare ledtider, exaktare resultat – och fler
återkommande kunder.

Skapa nya och spännande produkter
med smidig efterbehandling inom huset.
Tryckbranschen expanderar starkt med nya användningsområden
och nya sätt att använda färg, utskriftsmaterial och efterbehandling.
Med enastående bildkvalitet, stor valfrihet när det gäller utskriftsmaterial,
flexibla efterbehandlingstillval, moduluppbyggnad, flera servertillval plus
arbetsflödeslösningar är Xerox Colour C60/C70 en perfekt lösning för nya
affärsmöjligheter där en stor del av utskriftsbehovet kan uppfyllas inom huset.
®

Väck uppmärksamhet.
Med Xerox Colour C60/C70 kan du tänka utanför
ramarna. Skriv ut skyltar, ID-kort, fönsterfilm,
etiketter, polyestermaterial etc. Få dina
specialevents, skyltar och säljmaterial att synas
med en levande och hög bildkvalitet i fullfärg.
Med vår unika EA-polyestertoner med låg
smältpunkt sker en kemisk process vid utskrift
som garanterar perfekt utskriftskvalitet på
specialmaterial som polyester och andra material.
Premium NeverTear är vatten-, olje-, fettoch rivbeständigt.
Xerox® NeverTear-fönsterdekaler

Prisvärd produktionsutskrift med arbetsflödesmöjligheter.
Hög utskriftskvalitet, lättanvänd, hög produktivitet, stort sortiment av utskriftsmaterial, många magasins- och efterbehandlingstillval samt
arbetsflödeslösningar i världsklass. Med Xerox® Colour C60/C70 Printer kan du utöka affärsområdena för digital färgutskrift och samtidigt
minska dina kostnader.

kb’s

SURF S UP!
KAUAI BOB’S SURF SHOP IS OPEN

Dalton
CLOT H I E R S
San Francisco

BESPOKE TAILOR

• Broschyrer – Skapa enkelt professionella
färgbroschyrer med effektiv inbyggd
falsmodul och fyrkantsrygg med trimning.
• Presentationer och nyhetsbrev – Enkel
och snabb produktion med inbyggd häftning
och hålslagning.

• Manualer och rapporter – Strukturerade
verksamhetsberättelser och ekonomiska
rapporter med inlagda flikar och väl
sammanhållna sidor med hjälp av häftning
och GBC-hålslagning.

• Special- och fotomaterial – Med perfekt
färg- och fotokvalitet kan du erbjuda dina
kunder alla typer av fototjänster.

• Affischer – Stort sortiment av
utskriftsmaterial för till exempel
iögonfallande affischer på kraftig,
bestruket material upp till SRA3.
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Xerox® Colour C60/C70 Printer
Sammanfattning

•
•
•
•
•
•

Upp till 60/70 sid/min färg och 65/75 sid/min svartvitt
Upplösning: 2400 x 2400 x 1 dpi (äkta punkter per tum)1
Materialvikter: 300 g/m² maxvikt
Materialformat: SRA3+ maxformat
Normal volym: 15 000 till 7 000 per månad
Maximal utskriftsvolym2: 300 000

Teknik

• Utskrift, faxning (tillval), kopiering, skanning,
förhandsgranskning, e-post
• Påfyllning av toner och papper under drift
• Avancerad färgpassning ger noggrann styrning
• Enkel justering av bildkvalitet (SIQA) via
skrivarens kontrollpanel
• Framsides/baksidespassning med +/- 1,2 mm
• Inställning av eget papper samt papperskatalog
• Xerox® EA-toner med låg smältpunkt
• Xerox® Smart Kit® utbytbara enheter för toner,
trumma, fixeringsenhet, laddningscorotron,
överskottsbehållare, häftklamrar

Grafiska certifieringar

• Fogra-certifierad, IDEAlliance Digital Press Systemcertifierad, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE,
PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine1

Integrerad skanner

• Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift
med singlepass-teknik
• Färgskanner
• Skanna till en mängd olika format
• 250 arks kapacitet
• Upp till 200 sid/min (färg och svartvitt)
• Original upp till A3-format, ytvikter från 60 till 200 g/m²

Produktivitet/utskriftshastighet

Xerox® Colour C60/C70 utskriftshastighet i färg
• A4
–– 60/70 sid/min (60–105 g/m²) obestruket
–– 43/50 sid/min (106–176 g/m²) obestruket,
(106–150 g/m²) bestruket
–– 30/35 sid/min (177–300 g/m²) obestruket,
(151–300 g/m²) bestruket
• A3
–– 30/35 sid/min (60–105 g/m²) obestruket
–– 21/25 sid/min (106–176 g/m²) obestruket,
(106–150 g/m²) bestruket
–– 14/17 sid/min (177–300 g/m²) obestruket,
(151–300 g/m²) bestruket
• SRA3
–– 27/30 sid/min (60–105 g/m²) obestruket
–– 19/19 sid/min (106–176 g/m²) obestruket,
(106–150 g/m²) bestruket
–– 12/12 sid/min (177–300 g/m²) obestruket,
(151–300 g/m²) bestruket
Xerox® Colour C60/C70 utskriftshastighet i svartvitt
• A4
–– 65/75 sid/min (60–176 g/m²) obestruket
–– 43/50 sid/min (177–300 g/m²) obestruket,
trycksidan upp (106–176 g/m²) obestruket
–– 30/35 sid/min (177–300 g/m²) obestruket
• A3
–– 33/37 sid/min (60–176 g/m²) obestruket,
trycksidan upp
–– 21/25 sid/min (177–300 g/m²) obestruket,
(106–176 g/m²) bestruket
–– 14/17 sid/min (177–300 g/m²) obestruket
• SRA3
–– 29/33 sid/min (60–176 g/m²) obestruket
–– 19/19 sid/min (177–300 g/m²) obestruket,
trycksidan upp (106–176 g/m²) obestruket
–– 12/12 sid/min (177–300 g/m²) obestruket

Papper

Utskriftsmaterial/ytvikter
• Interna magasin:
Magasin 1 och 2: 60–256 g/m²
Magasin 3 och 4: 60–256 g/m²
–– Magasin 1: 500 ark SRA3
–– Magasin 2: 500 ark A3
–– Magasin 3: 870 ark A4
–– Magasin 4: 1 140 ark A4
• Manuellt magasin 250 upp till 300 g/m² obestruket och
bestruket, upp till 330 x 482 mm
• Stormagasin för 2 000 ark och extra stort stormagasin
(tillval) (ett magasin: 2 000 ark eller två magasin:
4 000 ark)
Kapacitet och hantering (A4)
• 3 260 ark som standard via fyra interna magasin och
manuellt magasin
• Maximal papperskapacitet: 7 260 ark via standardmagasin
och extra stort stormagasin med två magasin (tillval)
• Dubbelsidig utskrift
–– 256 g/m² automatisk dubbelsidig utskrift
–– 300 g/m² manuell dubbelsidig utskrift på alla
material från manuella magasin och extra stort
stormagasin (tillval)

Matnings- och efterbehandlingstillval

Stormagasin (HCF)
• A4 (2 000 ark upp till 220 g/m²)
Extra stort stormagasin med
ett eller två magasin (OHCF)
• 60–300 g/m² obestruket
• 106–300 g/m² obestruket
• Extra stort stormagasin med ett magasin: 182 x 250 mm
(B5) till 330 x 488 mm (SRA3)
Extra stort stormagasin med två magasin: 102 x 152 mm
till 330 x 488 mm (SRA3)
• 256 g/m² automatisk dubbelsidig utskrift
• 300 g/m² enkelsidig utskrift och manuell dubbelsidig
utskrift på allt material
• Modul med ett eller två magasin: 2 000 ark 4 000 ark
• Stöd för utskriftsmaterial i litet format med extra
stormagasin med två magasin
• Matare för kuvert och utskriftsmaterial i litet format
Utmatningsfack med eller utan försjkutning
• 500-arks stapling
BR-efterbehandlare
• 3 000-arks staplingsmagasin med 500-arks övre magasin
• Förskjutning
• 2/4 hål
• Häfta 50 ark (fram, bak, dubbel, 4-position)
• C-/Z-falsenhet (tillval)
BR-efterbehandlare med häftesenhet
• 1 500-arks staplingsmagasin med 500-arks övre magasin
• Förskjutning
• 2/3 hål
• Häfta 50 ark (fram, bak, dubbel, 4-position)
• Sadelhäftning för häftesframställning
• V-fals
• C-fals/ Z-falsenhet (tillval)
• Dubbelfals, sadelhäftning av häften med obestruket
papper upp till 15 ark, 7 ark med 106–176 g/m² bestruket,
5 ark med 177–220 g/m² bestruket
Lättproduktionsefterbehandlare
• 500-arks övre magasin, 3 000-arks staplingsmagasin
• Häftning och hålslagning i flera positioner, 4 klamrar
• Häftning upp till 100 ark
• 200-arks inbladning av förtryckta ark och ark med
utfallande utskrift
Lättproduktionsefterbehandlare med häftesenhet –
samma egenskaper som lättproduktionsefterbehandlare
plus:
• Dubbelfalsning eller sadelhäftning av häften upp till 25 ark
(100 utskjutna sidor med 75 g/m²-papper)

www.xerox.com
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utan föregående meddelande. Uppdaterat 06/18 BR10687 610P730439C
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Lättproduktionsefterbehandlare med häftesenhet och
falsning – samma egenskaper som lättproduktionsefterbehandlare plus:
• Falsmodul för A3/Z-fals, A4/trefals och Z-fals.
GBC AdvancedPunch™3
• Hålslagning av A4 upp till 220 g/m2
• Flera utbytbara stanstyper
GBC AdvancedPunch™ Pro3
• Hålslagning av A5-SRA3 upp till 300 g/m2
• Flera utbytbara stanstyper
Xerox® SquareFold® trimmermodul3
• Fyrkantsrygg upp till 25 ark
• 220 mm trimning i steg om 0,1 mm
• Ytvikter på 64–300 g/m², bestruket och obestruket
Extern häftenhet
• Häfta upp till 50 ark à 90 g/m²

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

Maskinvaruspecifikationer (minimum)
• 320 GB hårddisk, 4 GB RAM-minne
• 10,4" färgpekskärm
• Ethernet-anslutning (10/100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s
som tillval)
Driftmiljöer
Se detaljerade specifikationer på
www.xerox.com/C60‑C70Specs
Skrivarspråk och dataformat
• PDF, XPS®, PCL® 6-emulering, HP-GL2 (direkt sändning),
TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (tillval)
Skanning
• Skanning till e-post, mapp, dator, brevlåda (privat och
allmän), skanning till USB, FTP, SMB, skrivbord, sökbar PDF,
PDF/A, XPS, förhandsgranskning av miniatyrbilder
Säkerhet
• Standardsäker utskrift, autentisering med LDAP/Kerberos/
SMB/CAC, lösenordsskyddad PDF, FIPS 140‑2-kryptering,
S/MIME-krypterad e-post, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0,
e-post via SSL, bildöverskrivning (omedelbar, schemalagd,
på begäran), hårddiskkryptering, granskningslogg, IPv6förberedd, 256-bitars kryptering, Common
Criteria-certifierad
Övriga tillval
• Common Access Card-sats, redovisningstillval, kompatibel
med Xerox Extensible Interface Platform®-paket, extern
registreringsenhet
• Utskrift via mobiltelefon/smartphone

Ytterligare utskriftsservrar som tillval

• Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server från Fiery®
• Xerox® FreeFlow Print Server integrerad för Xerox®
Colour C60/C70 Printer*
• Xerox® EX C60/C70 NX Print Server från Fiery®

Elektriska krav

• Skrivare: 220–240 VAC, 50/60 Hz
• Matnings-/efterbehandlingstillval:
–– Varje modul kräver 220–240 V, 50/60 Hz, 10A

Mått

• Höjd: 1 391,5 mm
• Bredd: 1 574 mm
• Djup: 787 mm
Beroende på vald utskriftsserver/styrenhet
Maximal utskriftsvolym: Maximal utskriftsvolym under
en månad. Inte på regelmässig basis.
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Kräver lättproduktionsefterbehandlare med häftesenhet
samt gränssnittsmodul
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