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Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
färgmultifunktionsskrivare
Xerox® AltaLink-skrivare erbjuder funktioner och anslutning
i en klass för sig och passar utmärkt till medelstora och stora
arbetsgrupper samt hektiska kontor. Med AltaLink har hela
arbetsstyrkan snabb och säker tillgång till de dokument,
data och arbetsflöden som behövs för att de ska kunna jobba
snabbare och mer effektivt – var som helst och på valfri enhet.

S M A RT O C H P R O D U K T I V

En sån här multifunktionsskrivare har du
aldrig sett förut. Det gäller allt från det
surfplatteliknande användargränssnittet
till mobilvänliga anslutningsalternativ –
färdiginställda redan när du lyfter skrivaren
ur kartongen. Xerox® AltaLink C8000-serien
är färgmultifunktionsskrivaren som dagens
arbetsteam har väntat på.
Den är optimerad för affärsprocesser och
enkel att använda som fristående enhet eller
en del i en skrivarpark. Smidig multitasking och
samarbete ingår i skrivarens DNA. Skapa egna
arbetsflöden, automatisera komplexa uppgifter,
skriv ut och skanna direkt till och från molnet
med tjänster som Box®, Microsoft® OneDrive®,
Google Drive™, Dropbox™ och Microsoft Office
365™. Anslut när och var du vill från valfri enhet.
Med en enkel knapptryckning kan du gå
till Xerox App Gallery och hämta enkla
men effektiva, serverfria appar till AltaLinkfärgmultifunktionsskrivare, som höjer
produktiviteten och minskar tiden som
ägnas åt rutinuppgifter.
Inbyggda anslutningsfunktioner som t.ex. Near
Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, Wi-Fi
Direct® (tillval), @PrintByXerox, Google Cloud
Print™, insticksprogrammet Xerox® Print Service
för Android™ och Mopria® leder till de smidiga
och tidsbesparande lösningar som
arbetsteamet efterfrågar och behöver.
KRAFTFULL OCH SKALBAR

Dina arbetsteam jobbar mer effektivt och
produktivt med AltaLink. Administrera, övervaka
och uppgradera hela skrivarparken med vår
inbyggda webbserver, eller erbjud interaktiv
utbildning och support direkt från din dator
med hjälp av vårt fjärranvändargränssnitt.

Mindre besvär med underhåll, minskad
IT-support, stora pappersmagasin och möjlighet
att skriva ut i flera pappersformat leder till ökad
drifttid och högre produktivitet. Du kan skanna,
skriva ut och faxa samtidigt, vilket ger äkta
multitasking under intensiva perioder. Och
genom att komplettera med efterbehandlingsalternativ kan du konfigurera din
AltaLink-skrivare för alla arbetsmiljöer och
dokumenttyper, inklusive häften och broschyrer.
I N BYG G D S Ä K E R H E T

AltaLink C8000-serien färgmultifunktionsskrivare
erbjuder maximal säkerhet genom vårt
samarbete med McAfee och lösningar som
förebygger risker på enhets- och skrivarparknivå.
Flera säkerhetslager som datakryptering,
dataöverskrivning och industricertifikat. På
användarnivå aktiveras Säker utskrift för att
vänta med att frisläppa dokument tills du
är på plats vid skrivaren och kan hämta dem.
FÄ R G FÖ R E X T R A E F F E K T

Högupplösta färgbilder med 1200 x 2400 dpi,
fotokvalitet och skarp text gör dina dokument
tydliga och imponerande. Du kan också
uppgradera AltaLink C8000-serien med
Xerox® EX-c C8000 utskriftsserver från Fiery®,
om du vill ge kontorspersonalen möjlighet
att snabbt, effektivt och prisvärt skriva ut
dokument i professionell kvalitet.

X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®T E K N I K E N – N AV E T I D I T T
KO M P L E T TA P R O D U K T I V I T E T S E KO S Y S T E M
Från Xerox – företaget som skapade den
moderna arbetsplatsen – kommer nu nästa
revolution när det gäller jobbproduktivitet.
Användarupplevelsen är densamma på en
rad olika enheter och med hjälp av mobil
och molnbaserad anslutning och ett ständigt
växande appbibliotek för utökad funktionalitet
kan du jobba snabbare, bättre och smartare.
Intuitiv användarupplevelse
Ett helt nytt, men samtidigt synnerligen
välbekant, sätt att interagera, som omfattar
en surfplatteliknande upplevelse med
gestbaserade pekskärmsfunktioner och
smidiga anpassningsmöjligheter.
Förberedd för molnet och mobila enheter
Skrivaren kan snabbt anslutas till molnet och
mobila enheter direkt från användargränssnittet
och med tillgång till förinstallerade, molnbaserade
tjänster kan du arbeta var, när och hur du vill.
Säkerhet i toppklass
Fullständigt skydd i flera lager för både
dokument och data med säkerhetssystem som
skyddar mot och eliminerar hot samt uppfyller
eller överträffar gällande regelverk.
Förberedd för nästa generations tjänster
Arbeta mer effektivt och hantera resurser mer
strukturerat. Genom att enkelt integrera skrivaren
med Xerox® strategiska utskriftstjänster kan
du fjärrövervaka leveranser av service och
förbrukningsmaterial och till och med
fjärrkonfigurera den för att spara ännu mer tid.
Porten till nya möjligheter
Tack vare tillgången till Xerox App Gallery kan
du snabbt och lätt utöka funktionaliteten med
appar direkt från marknaden, som är avsedda
att optimera digitala arbetsflöden. Ta hjälp av
vårt partnernätverk för att designa innovativa
och skräddarsydda lösningar för din verksamhet.
Läs mer om hur du kan arbeta smartare på
www.connectkey.com

EFTERBEHANDLINGSTILLÄMPNINGAR
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1 Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga
original med singlepass-teknik (DADF) sparar tid
genom samtidig skanning av dubbelsidiga dokuments
båda sidor med upp till 139 sidor per minut.

10 BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion
(tillval) ger avancerad efterbehandling och möjlighet
att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften
(2 till 16 ark).

2 Fristående häft (tillval) häftar upp till 50 ark (80 g/m2).

11 C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför tre
vikningsmöjligheter: (C-vikning, X-vikning och
Z-halvvikning) till professionell efterbehandlingsenhet
eller BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.

3M
 anuellt magasin med plats för upp till 100 ark
80 g/m2, kan även användas med pappersvikter upp
till 300 g/m2.
4 Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial
(standard i samtliga konfigurationer). Magasin 1 för
mediestorlekar upp till A3 och magasin 2 för
mediestorlekar upp till SRA3.
 uvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger smidig
5K
matning av upp till 60 kuvert.
 ögkapacitetstandemmagasin (tillval) utökar den
6H
totala papperskapaciteten till upp till 3 140 ark.
7 Modul med fyra magasin (tillval till C8030/C8035)
med totalt 2 180 ark.
8H
 ögkapacitetsmagasin (tillval) med plats för 2 000
A4-ark. Utökar den totala papperskapaciteten till
5 140 ark.
9 Professionell efterbehandlingsenhet (tillval) ger
avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris.

12

12 Fördelningsfack (standard i alla konfigurationer och
ingår i samtliga efterbehandlare).

16

13 Integrerad Office-efterbehandlingsenhet (tillval
till C8030/C8035) ger 500-arks stapling och 50-arks
enpositionshäftning.
14 Kontorsefterbehandlare LX (tillval till C8030/C8035/
C8045/C8055) ger dig avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris och kan även användas för
att framställa upp till 60-sidiga, sadelhäftade häften
(2 till 15 ark).
15 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 (tillval)
används till kortbaserad autentisering med stöd för
över 90 olika åtkomstkort.
16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
används för att ansluta mobila enheter till
användarpanelen på AltaLink C8000 och direkt
få tillgång till multifunktionsskrivarens funktioner.
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ÖV E R L Ä G S E N O C H
S U R F P L AT T E L I K N A N D E
A N VÄ N DA R U P P L E V E L S E
Nu presenterar vi vår nya 10,1-tums
färgpekskärm – användargränssnittet som
höjer ribban när det gäller användarvänlighet,
anpassningsmöjligheter och funktionsbredd.
Vi har utgått från en välbekant ”mobil”
användarupplevelse – med stöd för gester
och uppgiftsbaserade appar som alla ser ut
och känns likadant. Därför krävs det färre steg
för att utföra även de mest komplicerade jobb.
Layouten är synnerligen intuitiv och guidar
dig genom varje uppgift från början till slut.
I den naturliga hierarkin har viktiga funktioner
placerats högt upp på skärmen och de
alternativ som används oftast i mitten längst
fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller
app är placerad? Anpassa layouten så att den
passar dig.
Den här oöverträffade balansen mellan teknik
och programvara hjälper alla som använder
AltaLink® C8000-serien att få mer gjort – ännu
snabbare. Testa vårt nya användargränssnitt
på www.xerox.com/AltaLinkUI
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M A S K I N S P E C I F I K AT I O N E R AltaLink C8030

AltaLink C8035

AltaLink C8045

AltaLink C8055

AltaLink C8070

Hastighet (färg/svartvitt)

Upp till 30/30 sid/min

Upp till 35/35 sid/min

Upp till 45/45 sid/min

Upp till 50/55 sid/min

Upp till 70/70 sid/min

Max. månatlig utskriftsvolym*

Upp till 90 000 sidor

Upp till 110 000 sidor

Upp till 200 000 sidor

Upp till 300 000 sidor

Upp till 300 000 sidor

Hårddisk/processor/minne

Minst 250 GB HDD/Intel® Atom™ 1,91 GHz med fyra kärnor/2 MB cacheminne/8 GB RAM-minne

Anslutning

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB-adapter för trådlös anslutning (tillval)

Styrenhet (tillval)

Xerox® EX-c C8000 utskriftsserver från Fiery®

Upplösning vid kopiering
och utskrift

Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi. Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi

Kopiering av första sidan (från
dokumentglaset/i uppvärmt
tillstånd)

8,1 sekunder i färg/
6,7 sekunder i svartvitt

8,1 sekunder i färg/
6,7 sekunder i svartvitt

7,8 sekunder i färg/
6,4 sekunder i svartvitt

7,2 sekunder i färg/
5,7 sekunder i svartvitt

5,2 sekunder i färg/
4,9 sekunder i svartvitt

Utskrift av första sidan

6,5 sekunder i färg/
5,3 sekunder i svartvitt

6,4 sekunder i färg/
5,2 sekunder i svartvitt

6,5 sekunder i färg/
5,3 sekunder i svartvitt

6,0 sekunder i färg/
4,7 sekunder i svartvitt

4,7 sekunder i färg/
4,0 sekunder i svartvitt

Skrivarspråk

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (tillval)

InmatningStandard

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik: 130 ark. Hastighet: upp till 139 bilder per minut (dubbelsidigt).
Format: 85 x 125 mm till 297 x 432 mm
Manuellt magasin: 100 ark. Anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 320 x 483 mm (SEF)
Magasin 1: 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF)
Magasin 2: 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till SRA3 (SEF)

Välj ett alternativ

Tillval
Pappersutmatning/Standard
Efterbehandling
Tillval

Modul med fyra magasin (magasin 3 och 4 – tillgänglig till C8030/C8035): 1 040 ark, 520 ark vardera.
Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till SRA3 (SEF)
Högkapacitetstandemmagasin: 2 000 ark. Ett pappersmagasin för 867 ark och ett pappersmagasin för 1 133 ark. Storlek: A4
Högkapacitetsmagasin (HFC): 2 000 ark. Storlek: A4 LSF
Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Dubbelt utmatningsfack med förskjutning: (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera. Magasin med framsidan upp: 100 ark
Integrerad Office-efterbehandlingsenhet (tillgänglig till C8030/C8035): 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, enpositionshäftning
Kontorsefterbehandlare LX (tillgänglig till C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning,
hålslagning som tillval, häftesenhet som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor))
BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och 2/4-hålslagning
BR-efterbehandlare för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och
2/4-hålslagning plus sadelhäftning häftesframställningsenhet (2 till 15 ark, 60 sidor) och V-vikning
C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar professionell efterbehandlare och BR-efterbehandlare för häftesproduktion med Z-vikning, Z-vikning i A4-format och
C-vikning i A4-format
Extern häft: 50 ark (baserat på 80 g/m2), inkluderar arbetsyta

I N T U I T I V A N VÄ N D A R U P P L E V E L S E
Anpassa och skräddarsy

Anpassning av platser, funktioner och arbetsflöden med Xerox App Gallery och Xerox® App Studio

Skrivardrivrutiner

Jobbidentifiering, dubbelriktad kommunikation, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® inbyggda webbserver

Från dator eller mobil – statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning

Fjärrkonsol/förhandsgranskning

Fjärranvändargränssnitt

Utskriftsfunktioner

Utskrift från USB-minne, provset, sparad utskrift, häftesproduktion, lagra och hämta jobbinställningar, skalning, jobbövervakning, programstandarder,
dubbelsidig utskrift, utkastläge

Skanna och faxa

Skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB), skanningsformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hem, sökbar PDF, enkel-/flersidig
PDF/XPS/TIFF, lösenordskyddad PDF. Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och tre linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till
e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR)

FÖ R B E R E D D FÖ R M O L N E T O C H M O B I L A E N H E T E R
Mobil anslutning

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™, insticksprogrammet Mopria® Print Service för Android,
NFC, utskrift med Wi-Fi Direct

Mobila utskrifter

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, appen Xerox® Mobile Link. Besök www.xerox.com/officemobileapps för att se utbudet
av appar.

Molnanslutning

Skriv ut från/skanna till Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® med mera.

S Ä K E R H E T I TO P P K L A S S
Nätverkssäkerhet

IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, nätverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 hash-meddelandeautentisering, SSL, TLS, säkerhetscertifikat, automatisk
tilldelning av certifikat

Enhetsåtkomst

Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, filtrering av portar/IP-nummer/domäner, transaktionslogg, åtkomstkontroller,
användarbehörigheter, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/.NET)

Dataskydd

Krypterad hårddisk (AES 256-bitars kryptering, FIPS 140-2, validerad) och dataöverskrivning, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control,
vitlisteteknik, jobbnivåkryptering via HTTPS och drivrutiner

Dokumentsäkerhet

Common Criteria-certifiering (ISO 15408), krypterad och säker utskrift, FIPS krypterade skrivardrivrutiner

F Ö R B E R E D D F Ö R N Ä S TA G E N E R AT I O N S T J Ä N S T E R
Skrivaradministration

Xerox® Print Management and Mobility Suite, konfigurationskloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut och andra partnerlösningar

Strategisk utskriftshantering

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster

Hållbarhet

Cisco EnergyWise®, användar-ID i marginalen på utskrifter, Earth Smart-utskriftsinställningar

P O R T E N T I L L N YA M Ö J L I G H E T E R
Molntjänster

Xerox® Easy Translator med ett stort antal mertjänster

Xerox App Gallery

Stort utbud av appar och molntjänster. Gå in på www.xerox.com/appgallery för att utforska vårt växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet i
din multifunktionsskrivare.

* Förväntad maximal utskriftskapacitet under en given månad. Inte på regelmässig basis.
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