
X_21960_887FS_01DB     LANGUAGE: DUTCH    FREEDMAN INT. NO: 21960   PROOF NO: 01    PLATES: CMYK   DATE: 27-02-2012   PAGE  1

Doe uw voordeel met kleuren tegen lage kosten  
voor al uw kantoordocumenten.
Het flexibele prijsplan voor de Xerox® ColorQube® 8880 
kleurenprinter, Xerox® ColorQube® 8900 multifunctionele 
kleurenprinter en Xerox® ColorQube® 9303 multifunctionele 
kleurenprinter geeft u controle over de kosten per pagina, 
waardoor u aanzienlijke besparingen kunt realiseren op 70% 
van de kleurenafdrukken die u dagelijks maakt. U krijgt een 
buitengewoon waardevol systeem, een total cost of ownership 
die nauwelijks te overtreffen is en een baanbrekende 
prijsstelling voor kleur – een uniek aanbod van Xerox. 

In het flexibel prijsplan worden pagina’s ingedeeld op basis van de werkelijke hoeveelheid kleur 
die wordt gebruikt. Wanneer u minder kleur gebruikt, betaalt u ook minder. U betaalt dus niet 
langer de volle kleurprijs voor documenten met weinig kleur. Dit betekent echter niet dat u nu elk 
document in conceptmodus moet printen. U krijgt echte besparingen zonder in te boeten aan 
printkwaliteit.

De meeste prijsplannen met standaardkosten per kopie rekenen een vast markttarief voor 
zwart-witpagina's en een vast markttarief voor kleurenpagina's. Dat werkt wel voor fullcolour- of 
zwart-witdocumenten, maar er wordt geen rekening mee gehouden dat voor het merendeel van de 
kleurenpagina's op kantoren slechts kleine tot gemiddelde hoeveelheden kleur worden gebruikt 
(zie diagram). 

Hoe het in zijn werk gaat 
De ColorQube productenfamilie maakt afbeeldingen door heel kleine puntjes (pixels genoemd) 
in zwart en kleur op de pagina te printen. De machine telt automatisch hoeveel kleurenpixels er op 
een geprinte pagina worden gebruikt. Alle pagina's worden bijgehouden met drie afzonderlijke 
tellers in de machine op basis van het aantal kleurenpixels op de desbetreffende pagina.

Kleur die u zich gemakkelijk kunt permitteren
Het flexibel prijsplan combineert de betaalbaarheid van de aanschaf van verbruiksmaterialen 
met het gemak van facturering op basis van tellerstand.

Gangbare kleurverdeling 
op kantoordocumenten
Volgens onderzoek van Xerox 
zijn kleurendocumenten in een 
doorsneekantooromgeving als volgt  
uit te splitsen:

30%
nuttige kleuren

30%
Expres-
sieve 
kleuren

40%  
Alle-
daagse 
kleuren

Deze verdeling kan per klantenlocatie verschillen en laat 
pagina's in zwart-wit buiten beschouwing.

Zwart +  
nuttige 
kleuren

Alledaagse 
kleuren

Expressieve 
kleuren

De Xerox® ColorQube® familie 
Geweldige kleuren, flinke besparingen

Flexibel prijsplan – 3 tarieven
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Expressieve kleuren 
standaardkleurentarief

Alledaagse kleuren 
gereduceerd kleurentarief

Zwart + nuttige kleuren 
zwart-wittarief



Deze afbeelding toont ook extra opties

Deze afbeelding toont ook extra opties

Flexibel prijsplan – 3 tarieven

Voor een paar centen kunt u nu 
kleuren printen!
Het flexibel prijsplan voegt nieuwe opties toe 
aan prijsplannen met standaardkosten per kopie: 
nuttige kleuren en alledaagse kleuren. U betaalt 
dus minder als u minder kleur gebruikt!

Maak dus gebruik van indrukwekkende kleuren 
met het flexibelprijsplan op basis van 
tellerstanden voor de ColorQube 8880, 8900 
en 9303 series. Dit plan deelt documenten in 
op basis van de werkelijke hoeveelheid kleur 
die wordt gebruikt, u betaalt dus niet langer 
fullcolourprijzen voor documenten met weinig 
kleur!

De ColorQube 8880, 8900 en 9303 series 
verlagen de prijs van kleurenafdrukken voor uw 
kantoor aanzienlijk. Maak u geen zorgen meer 
over de kosten van kleur: print alle dagen in kleur!

Met het flexibel prijsplan 
hebt u zelf de touwtjes in 
handen
Zwart + nuttige kleuren – Zwart-
witpagina’s en pagina’s met een lage 
kleurdekking worden gefactureerd 
tegen het tarief voor zwart-wit. 
Voorbeelden zijn e-mails, memo’s en 
Microsoft Word-documenten.

Alledaagse kleuren – Pagina’s met 
een matige kleurdekking worden 
gefactureerd tegen een fractie van de 
volle prijs voor kleuren.  Voorbeelden 
zijn flyers en Microsoft Excel- en 
PowerPoint-documenten. 

Expressieve kleuren – Pagina’s 
met een hoge kleurdekking worden 
gefactureerd tegen het huidige 
markttarief voor kleur. Voorbeelden 
zijn foto’s, brochures, nieuwsbrieven 
en marketingmaterialen.
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Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office
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Ontdek hoeveel u kunt besparen door uw 
kleurendocumenten te analyseren op 
http://www.xerox.com/docanalyzer

U kunt uw kostenbesparingen ook 
berekenen op 
http://www.xerox.co.uk/office/ 
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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