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P U T E R E ,  F I A B I L I TAT E ,  S E C U R I TAT E . 

Încă de la început, puteți avea încredere că 
imprimanta dumneavoastră VersaLink® C500 sau 
C505 va crește eficiența afacerii dumneavoastră. 
De la asistenții IT gratuiți ce vă ajută la instalare, 
la opțiunile de configurare pas-cu-pas, sunteți 
pregătit să vă desfășurați activitatea fără bătăi 
de cap.

Dispozitivele VersaLink® C500 și C505 au fost 
reproiectate de la zero pentru un plus de 
fiabilitate, dispunând de un design hardware nou, 
cu mai puține componente mobile, precum și 
de un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici 
concepute pentru a se reduce ineficiența. 
Managementul dispozitivului și instruirea 
utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu 
economisire de timp, prin intermediul panoului 
de comandă. Asigurați corectitudinea 
informațiilor cu funcția de previzualizare 
a fișierelor scanate și a faxurilor1 și valorificați 
mai bine documentele scanate cu funcția 
de recunoaștere optică a caracterelor 
(OCR)1 integrată.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate 
de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare 
globală a securității imprimării, care include 
un mix puternic de funcții și servicii încorporate 
care reduc riscurile deoarece se concentrează 
puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, 
detectării comportamentului suspect sau rău 
intenționat și protejării datelor și documentelor.

Contați pe o calitate superioară a tipăririi 
pentru a face ca lucrarea dvs. să arate 
excelent. O rezoluție de imprimare de 
până la 1200 x 2400 dpi asigură claritatea 
textului și a detaliilor fine, precum și 
culori ce emană o naturalețe excepțională. 

S I M P L E ,  E F I C I E N T E  Ș I  C O M P L E T  N O I . 

Ecranul tactil culoare personalizabil, 
de 7 inchi (5 inchi pe C500) vă permite 
să parcurgeți sarcinile cu ușurință, la fel 
ca pe dispozitive mobile.

Realizați mai mult în timp mai scurt, creând 
aplicații personalizate, cu o singură atingere2, 
pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai 
mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri. 
Lucrarea configurată se va putea executa rapid 
cu o simplă atingere a noii aplicații.  

Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor 
individuali și grupurilor să introducă ID-ul 
de utilizator și parola o singură dată, pentru 
a beneficia apoi de acces rapid și securizat 
la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile 
utilizate frecvent, de pe un ecran inițial 
personalizat.

A P L I C AȚ I A  X E R O X ® E A S Y  A S S I S T.

Această aplicațiesimplifică instalarea, 
monitorizarea și gestionarea imprimantei  
sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe 
telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de 
auto-asistență și monitorizarea în timp real a 
performanțelor imprimantei. De asemenea, 
software-ul Xerox® Smart Start facilitează 
configurarea prin automatizarea instalării celui 
mai recent software pentru imprimantă sau 
imprimanta multifuncțională pe computer – 
toate fără asistență IT – ceea ce vă permite  
să vă folosiți rapid dispozitivul.

F L E X I B I L I TAT E  P E  B A Z Ă  D E  A P L I C AȚ I I 
Ș I  L I B E R TAT E  D E  A  L U C R A  D E 
P E  DI S P O Z I T I V E  M O B I L E .

Imprimanta color VersaLink® C500 și imprimanta 
multifuncțională color VersaLink® C505 vă oferă 
libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți — 
cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® 
și DropBox™, precum și la opțiuni suplimentare 
prin Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorilor mobili 
de astăzi Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print 
Services pentru Android™, asocierea prin atingere 
Near Field Communication (NFC) și Mopria®, 
la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi 
și Wi-Fi Direct.

La www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-
lucru-mobile puteți găsi mai multe detalii despre 
motivele care fac din Xerox singura alegere 
a profesionistului mobil modern de astăzi.

G R I J A  P E N T R U  P R O T E C Ț I A  M E DI U L U I .

Dispozitivele VersaLink® întrunesc sau chiar 
depășesc cerințele celor mai recunoscute 
certificări pe plan mondial pentru funcționarea 
prietenoasă cu mediul a produselor, inclusiv 
EPEAT®, care verifică pretențiile producătorului 
cu privire la design, producție, utilizarea energiei 
și reciclare. (Vedeți lista completă a produselor 

VersaLink® verificate EPEAT.) Pentru mai multe 
informații despre eforturile noastre în materie 
de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, 
vizitați www.xerox.com.

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C500 și  
imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C505 

Concepute pentru echipele cu ritm de lucru alert, imprimanta 
color VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color 
C505 asigură un nivel înalt de performanță pe care vă puteți baza. 
Conectate la cloud, accesibile de pe dispozitive mobile, compatibile 
cu aplicații și ușor de personalizat, dispozitivele C500 și C505 
reprezintă asistenții dumneavoastră moderni la locul de muncă — 
ajutându-vă să excelați în prezent și să fiți pregătit pentru viitor.

T E H N O L O G I A  X E R O X ®  
C O N N E C T K E Y ®. 

Experiență intuitivă de utilizare 
Un mod cunoscut de a interacționa care 
include o experiență similară cu cea cu 
o tabletă, cu gesturi făcute pe un ecran 
tactil, ușor de personalizat.

Pregătită pentru mobil și cloud
Conectivitate instantanee la cloud și 
dispozitive mobile chiar de la interfața 
cu utilizatorul, cu acces la servicii găzduite 
în cloud, care vă permit să lucrați unde, 
când și cum doriți.

Securitate de referință 
Securitate completă, care include un mix 
puternic de funcții și servicii încorporate 
pentru a preveni accesul neautorizat, 
a detecta comportamentul suspect 
sau rău intenționat și a proteja datele 
și documentele.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă 
generație
Integrare facilă a Xerox® Intelligent 
Workplace Services. Dă posibilitatea 
de monitorizare de la distanță a 
serviciilor oferite și a consumabilelor.

Poartă spre noi posibilități
Extindeți-vă instantaneu capacitățile 
cu aplicații reale din Xerox App Gallery 
sau discutați cu unul dintre partenerii 
noștri pentru a concepe și dezvolta 
o soluție specifică necesităților afacerii 
dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele 
de lucru mai inteligente, la 
www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

1 Disponibil doar pentru VersaLink® C505.

http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile
http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile
https://epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size-100?productName=versalink
https://epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size-100?productName=versalink
http://www.xerox.com
http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey


VĂ  P R E Z E N TĂ M  S U P E R I O R I TAT E A  E C R A N U L U I  S E N Z O R I A L .

Vă prezentăm cea mai avansată interfață cu ecran tactil culoare din domeniu. Fie că este 
vorba de ecranul de 7 inchi (VersaLink® C505) sau de cel de 5 inchi (VersaLink® C500), 
experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare 
și versatilitate. 

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate 
spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări 
se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început 
până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului 
și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau 
o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei 
persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink® C500 sau cu imprimanta 
multifuncțională color VersaLink® C505 să producă mai mult într-un timp mai scurt.

1  500 Tavă de (C505) ieșire cu capacitate 
de - coala(C500) 400 de coli și senzor 
de detectare a umplerii.

2  Locaș pentru cititorul de carduri pentru kitul 
de cititor de carduri intern/RFID (C500 include 
un compartiment de cititor de carduri intern, 
aflat în spatele ecranului tactil).

3  Hard discul opțional de 320 GB sporește capacitățile 
pentru numeroase funcții pe bază de aplicații.

4  Portul USB1 amplasat frontal permite imprimarea 
rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB 
sau scanarea către3 acestea.

5  Tava manuală de 150 de coli acceptă suporturi 
cu formate cuprinse între 3 x 5 in. până la 
8,5 x 14 in./76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

6  Tava 1 acceptă până la 550 de coli cu dimensiuni 
personalizate de 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./ 
76 x 190 mm până la 216 x 356 mm.

7  Alimentatorul automat de documente față-verso 
cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 100 
de coli scanează originale față-verso pentru copiere, 
scanare și trimitere prin fax.

8    Dulapul opțional (include stabilizatori) asigură 
spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner 
și alte consumabile.

9    Alimentatorul de mare capacitate (include baza 
cu roți) extinde capacitatea de alimentare cu până 
la 2.000 de coli cu formate standard 8,5 x 11 in. 
până la 8,27 x 11,69 in./216 x 356 mm până la 
210 x 297 mm.

10  Adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu 
capacitate de 550 de coli care acceptă formate 
de 76 x 190 mm - 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. - 
8,5 x 14 in.) (maxim 2 tăvi suplimentare cu 
dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară 
cu alimentatorul de mare capacitate).

1 Porturile USB se pot dezactiva.
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Imprimanta color Xerox® VersaLink® C500
Imprimare.

Imprimantă multifuncțională color Xerox® VersaLink® C505
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.
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© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® 
și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări.  
Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/22 TSK-3307 BR32097 VC5BR-010I

Xerox® VersaLink® C500/C505

Imprimanta color VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color VersaLink® C505 sunt construite 
pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

Certificări
Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumabile
Cartușe cu toner de capacitate standard:
Negru: 5.000 de pagini7  106R03880
Cyan: 2.400 de pagini7  106R03877
Magenta: 2.400 de pagini7  106R03878
Galben: 2.400 de pagini7 106R03879

Cartușe cu toner de mare capacitate:
Negru: 12.100 de pagini7  106R03887
Cyan: 5.200 de pagini7  106R03881
Magenta: 5.200 de pagini7  106R03882
Galben: 5.200 de pagini7  106R03883

Cartușe cu toner, capacitate extinsă:
Cyan: 9.000 de pagini7  106R03884
Magenta: 9.000 de pagini7  106R03885
Galben: 9.000 de pagini7  106R03886
Cartuș cilindru cyan: 40.000 de pagini8  108R01481
Cartuș cilindru magenta: 40.000 de pagini8  108R01482
Cartuș cilindru galben: 40.000 de pagini8  108R01483
Cartuș cilindru negru: 40.000 de pagini8 108R01484
Cartuș de toner rezidual: 30.000 de pagini8  108R01416

Opțiuni
Alimentator pentru 550 coli 097S04949
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate 
pentru 2.000 de coli (include baza cu roți) 097S04948
Dulap (include stabilizatori)   097S04994
Bază cu roți  097S04954
Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB  497K18360
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi) 497K16750

7  Număr mediu de pagini standard. Randament declarat 
conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție 
de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

8  Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat variază 
în funcție de durata lucrării, formatul/orientarea suportului 
de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru informații 
suplimentare, vizitați 
https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersaLinkC500Specs sau www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

1 Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. 2 Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se anticipează întreținere regulată; 3 Necesită linie telefonică analogică;  
4 Vizitați www.apple.com pentru lista AirPrint Certification; 5 Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — www.xerox.com/XeroxAppGallery; 6 Scanare către dispozitiv disponibilă 
pentru C505. 

S PEC IFIC AȚ II DIS P OZ I T I V V E R S A L IN K® C 5 0 0 V E R S A L IN K® C 5 05
Viteză1 Până la 45 ppm letter/până la 43 ppm A4
Volum lunar2 Până la 120.000 pagini/lună2

Procesor/memorie/unitate de hard disc 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB
Conectivitate Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără 

fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC
Caracteristici controller Agendă cu adrese unificată (VersaLink® C505), clonarea configurației, previzualizarea scanării (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, 

aplicații Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online
Manevrarea hârtiei
Alimentare cu hârtie Standard Nu sunt disponibile

Alimentator automat de documente față-verso cu o singură 
trecere (DADF):  
100 de coli; formate personalizate: 5,5 x 5,5 in. până la 8,5 x 14 in./ 
140 x 140 mm până la 216 x 356 mm

Tavă manuală: Până la 150 de foi; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm
Tava 1: Până la 550 de foi; formate personalizate: 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm

Opţional Până la 4 tăvi suplimentare: până la 550 de coli; formate personalizate: 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm 
Alimentator de mare capacitate: Până la 2.000 coli; 8,5 x 11 in. până la 8,27 x 11,69 in./216 x 356 mm până la 210 x 297 mm

Ieșirea hârtiei Standard 500 de coli 400 de coli
Ieșire automată pe 2 fețe Standard
De copiere și imprimare Rezoluție Imprimare: Până la 1200 x 2400 dpi Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi; Copiere: Până la 600 x 600 dpi
Ieșirea primei pagini (viteză minimă) Imprimare: Rapiditate 5,3 secunde color/5,0 secunde alb-negru Imprimare: Rapiditate 5,6 secunde color/5,1 secunde alb-negru 

Copiere: Rapiditate 6,6 secunde color/4,9 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
U T I L I Z A R E  I N T U I T I V Ă
Particularizare și personalizare Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu Xerox® Simple ID, personalizare după locație, 

funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery
Drivere imprimare Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®

Server web încorporat Xerox® PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță Panou telecomandă
Previzualizare Nu sunt disponibile Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină
Caracteristici imprimare Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver ecologice, identificarea 

lucrărilor, creare de broşuri, salvarea şi reutilizarea setărilor de driver, stare lucru bidirecţional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori 
implicite în funcţie de aplicaţie, imprimare pe 2 feţe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiţă

Scanare Nu sunt disponibile Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea 
(FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții 
pentru mai mult confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate 
de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină/PDF protejat prin parolă

Fax3 Nu sunt disponibile Funcții fax (doar la VersaLink® C505/X): Fax de la dispozitiv 
(include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail) 

P R E G Ă T I T E  P E N T R U  D I S P O Z I T I V E  M O B I L E  Ș I  C L O U D
Imprimare de pe dispozitiv mobil Apple® AirPrint®4, certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox® @printbyXerox,  

plugin Xerox® Print Services pentru Android™
Opțiuni pentru mobilitate Aplicațiile Xerox® Mobile Print Solution și Xerox® Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare directă Wi-Fi, aplicația Xerox® Mobile Link (C505).  

Vizitați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile pentru a vedea aplicațiile disponibile
Conectori de cloud5 Imprimare din/scanare către6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform și altele
S E C U R I T A T E  D E  R E F E R I N Ț Ă
Securitate rețea IPsec, HTTPS, e-mail încriptat. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate auto-semnate preinstalate,  

integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acces dispozitiv Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de 

utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)
Protecția datelor Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) 

și suprascrierea imaginii, certificare Common Criteria (ISO 15408), aplicații criptate cu suport pentru certificate inclus
Securitatea documentelor Imprimare securizată, fax securizat (C505/X), e-mail securizat (C505), PDF protejat prin parolă (C505)
C O M P A T I B I L I T A T E  C U  S E R V I C I I L E  D E  U L T I M Ă  G E N E R A Ț I E
Gestionarea imprimării Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut 

și mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/flotei Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, 

clonarea configurației
Sustenabilitate Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini
O  P O A R T Ă  C Ă T R E  N O I  P O S I B I L I T Ă Ț I
Servicii în cloud Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), sunt disponibile numeroase servicii suplimentare

http://www.xerox.com/OfficeCertifications
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs
http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs
http://www.apple.com
http://www.xerox.com/XeroxAppGallery
http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile
http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement

