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Imprimanta multifuncțională 
Xerox® AltaLink®

Asistentul la locul de muncă pentru lucru în alb-negru,  
gata de integrat în parcul de echipamente.
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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 de utilizare intuitivă
O modalitate familiară de a interacționa,  
pe care o cunoașteți de la tablete: 
comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial 
și ersonalizare extrem de simplă.

Compatibilitate cu dispozitive mobile  
și cu serviciile cloud
Conectivitate instantanee la cloud și 
dispozitive mobile chiar de la interfața 
utilizatorului, 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 din noua 
generație
Integrare ușoară a Serviciilor Inteligente 
la Locul de muncă, de la Xerox®. Permite 
monitorizarea de la distanță a furnizării 
serviciilor și a consumabilelor.

Poartă deschisă către noi posibilități
Extindeți instantaneu capabilitățile dvs. 
cu aplicații reale din Xerox App Gallery 
sau discutați cu unul dintre partenerii 
noștri pentru a concepe și dezvolta 
o soluție specifică nevoilor firmei dvs. 

Aflați mai multe despre metodele de lucru 
mai inteligente, la www.ConnectKey.com.

I N T E L I G E N TĂ  Ș I  P R O D U C T I VĂ

De la interfața de tip tabletă la opțiunile 
de conectivitate mobilă care nu necesită 
configurări, Xerox® AltaLink B8000 Series 
este dispozitivul multifuncțional pe care 
îl așteptau oamenii acestor vremuri.

Ușor de gestionat, atât ca aparat autonom,  
cât și ca unul integrat în parcul de echipamente, 
a fost proiectat pentru multitasking și 
colaborare rapide. Creați aplicații personalizate 
1-Touch pentru a automatiza fluxurile de lucru 
cu pași multipli. Lucrarea configurată se 
va putea executa rapid cu o simplă atingere 
a noii aplicații. Și economisiți timp scanând 
către multiple destinații, inclusiv disc USB, 
locație rețea și locație partajare SMB, 
toate într-o singură operațiune.

Cu o singură atingere de buton puteți lansa Xerox 
App Gallery pentru a descărca pe echipamentul 
AltaLink® aplicații simple, dar puternice, fără 
componentă server, cu care puteți lucra mai 
eficient și mai repede. 

Conectivitatea mobilă încorporată, inclusiv  
@printbyXerox, Google Cloud Print™,  
Xerox® Print Service Plug-in for Android™, 
Airprint®, Mopria® și opțional Wi-Fi Direct® 
oferă conveniența economisirii de timp  
pe care forța dvs. de lucru o dorește  
și de care are nevoie.

P U T E R N I C Ă  Ș I  S C A L A B I L Ă

Oferă instruire interactivă și asistență 
direct de pe desktopul dvs., folosind panoul 
nostru de comandă de la distanță. Permite 
managementul fără servere al flotei cu 
Fleet Orchestrator. Configurați un singur 
echipament o dată, apoi lăsați Fleet Orchestrator 
să lanseze și să administreze configurațiile 
automat și să partajeze fluxurile de lucru 
automatizate între echipamentele dvs.

Mai puține probleme de întreținere, necesități 
de asistență IT reduse, tăvi de hârtie de 
mare capacitate și posibilitatea de a imprima 
pe hârtii de formate diferite: toate acestea 
reduc timpii morți și stimulează productivitatea. 
Operațiile de scanare, imprimare și fax se pot 
desfășura simultan, ceea ce oferă multitasking 
în perioadele de vârf – cu opțiunile de finisare 
puteți configura dispozitivul AltaLink®, astfel 
încât să se potrivească cu orice mediu de lucru 
și tip de documente, inclusiv cu cărți, broșuri 
și pliante. 

S E C U R I TAT E  Î N C O R P O R ATĂ

Bucurați-vă de securitate comprehensivă 
prin abordarea noastră strategică de a preveni 
intruziunile și de a păstra documentele și datele 
în siguranță. Parteneriatele noastre cu McAfee® 
și Cisco® abordează în mod proactiv riscurile 
la nivelul individual al echipamentului,  
al flotei și al rețelei.

Interacționând cu platformele de top 
de pe piață McAfee® DXL și Cisco® pxGrid,  
echipamentele Xerox® AltaLink întrebuințează 
un răspuns orchestrat care neutralizează 
pericolele la sursa acestora, la momentul  
la care au loc.

Printre multiplele niveluri de securitate 
se numără criptarea datelor, suprascrierea 
discului și certificatele din domeniu. Inovativul 
Configuration Watchdog (Monitor Configurații) 
se asigură că echipamentele dvs. AltaLink rămân 
configurate în conformitate cu politicile dvs. 
de securitate.

Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® 
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Vă prezentăm cel mai nou model de imprimantă 
multifuncțională – alb-negru, atât de inteligent, 
încât vă schimbă metodele de lucru. AltaLink B8000 
Series asigură o experiență de utilizare de ultimă oră, 
accesibilă și prin dispozitive mobile. A fost creată pentru 
utilizare ușoară, pentru securitate și pentru flexibilitatea 
fluxurilor de lucru viitoare, prin aplicații mobile. Întâi 
vă transformați dotarea tehnică, apoi activitatea.

https://www.xerox.com/en-us/connectkey
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A L E G E Ț I  C O N F I G U R AȚ I A  

C A R E  V I  S E  P O T R I V E Ș T E

1  Alimentatorul de documente față-verso,  
cu o singură trecere scanează documentele  
cu o viteză de până la 200 de imagini pe minut.

2  Capsatorul manual  (opțional) capsează până  
la 50 de coli cu greutate de 75 g/m². 

3  Tava manuală poate conține până la 100 de  
coli de 216 g/m².

4  Două tăvi universale pentru 500 de coli 
pot fi reglate până la formatul 11 x 17 in./A3.

5  Kitul pentru plicuri (opțional, înlocuiește Tava 2) 
asigură încărcarea fără probleme a 50 de plicuri.

6  Tava tandem de mare capacitate acceptă  
în total 3600 de coli cu format letter/A4.

7  Alimentatorul de mare capacitate (opțional) 
acceptă 3300 de coli. Capacitatea maximă 
de alimentare crește astfel la 8000 de coli. 

8  Tavă offset de ieșire (OCT) (opțional) acceptă  
400 de coli.

9  Finisher de birou (opțional cu AltaLink B8045/
B8055/B8065/B8075) permite capsarea a 50 
de coli în diferite poziții. Are perforator opțional.

FA C E Ț I  C U N O Ș T I N ȚĂ 

C U  E C R A N U L  S E N Z O R I A L  

C A  D E  M O B I L

Faceți cunoștință cu noul ecran senzorial 
color, de 10,1 inchi – interfața cu utilizatorul 
care ridică ștacheta în domeniul adaptării, 
ușurinței în utilizare și versatilității. 

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.

O distribuție a butoanelor foarte intuitivă 
vă ghidează de-a lungul fiecărei sarcini 
de serviciu, de la început până la sfârșit, 
cu ierarhie firească, amplasând funcțiile 
cele mai frecvent utilizate în partea din față 
și în centru. Nu vă place unde este plasată 
o funcție sau o aplicație? Doriți acces mai 
rapid la setările aplicației? Personalizați 
cu ușurință ecranul în funcție de preferințe.

Acest echilibru nemaiîntâlnit al tehnologiilor 
hardware și software îi ajută să lucreze mai 
rapid pe toți cei care folosesc AltaLink 
B8000 Series. Încercați noua interfață 
la www.xerox.com/AltaLinkUI.
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10  Finisher de birou cu dispozitiv de broșurare 
(opțional cu AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075)  
completează toate funcțiile de finisare ale 
finisherului de birou cu posibilitatea de a crea 
broșuri de 60 de pagini capsate la cotor  
(2 până la 15 coli).

11  Finisher de mare volum (HVF) (opțional cu 
AltaLink B8065/B8075; obligatoriu la AltaLink® 
B8090) face posibilă capsarea în diferite poziții 
a 100 de coli și are un perforator opțional.

12  Finisher de mare volum cu dispozitiv de 
broșurare (opțional cu AltaLink B8065/B8075/
B8090) oferă toate funcțiile finisherului de mare 
volum, plus posibilitatea de a realiza broșuri 
capsate la cotor (2 până la 15 coli/60 de pagini).

13  Tastatură (opțional)

14  Cititorul de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat 
Xerox (opțional) adaugă funcții de autentificare 
prin card (acceptă peste 90 de tipuri de carduri 
de acces).

15  Asocierea Near Field Communications (NFC) prin 
atingere le permite utilizatorilor să atingă AltaLink 
B8000 cu propriile dispozitive mobile pentru 
a adăuga imprimanta multifuncțională în  
lista de dispozitive și a imprima pe loc.

A P L I C AȚ I I  D E  F I N I S A R E

https://www.xerox.com/vids/AltaLinkSIM/index.htm


Pentru specificații mai detaliate, inclusiv cele mai recente certificate,  
accesați www.xerox.com/AltalinkB8000Specs. 
©2019 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global  
Print Driver® și Mobile Express Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.  
Informațiile din această broșură se pot schimba fără anunț prealabil.     11/19      PN03658      BR29661      AB8BR-010H

Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink®  
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

SPECIFICAȚII PENTRU 
DISPOZITIV AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090

Viteză Până la 45 ppm Până la 55 ppm Până la 65 ppm Până la 75 ppm Până la 90 ppm

Volum lunar* Până la 175.000 de pagini Până la 200.000 de pagini Până la 250.000 de pagini Până la 300.000 de pagini Până la 400.000 de pagini

Hard disc/Procesor/Memorie HDD de cel puțin 250 GB/1,9 GHz Quad Core/4 GB memorie de sistem

Conectivitate 10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 imprimare directă, Wi-Fi Direct® cu adaptor fără fir Xerox® USB opțional, NFC Tap-to-Pair

Copiere și imprimare Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200, 256 nuanțe de gri
Copierea primei pagini 3,8 secunde de pe ecran/7,4 secunde din alimentatorul de 

documente automat față-verso (DADF)
3,3 secunde de pe ecran/ 
7,2 secunde din DADF

2,9 secunde de pe ecran/ 
6,9 secunde din DADF

4,9 secunde de pe ecran/ 
8,7 secunde din DADF

Imprimarea primei pagini În 3,9 secunde În 4,9 secunde
Încălzire după oprire  
(timp de inițializare)

În 120 secunde

Limbaje de descriere a paginilor Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versiunea 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opțional XML Paper Specification (XPS)
Intrare de hârtie standard Alimentator de documente automat față-verso, cu o singură trecere: 200 de coli; Viteză: până la 200 ipm (duplex); Formate: 4,9 x 5 in. până la  

11,7 x 17 in./125 x 138 mm până la 297 x 432 mm  
Tavă manuală: 100 de coli; dimensiuni personalizate: 4,25 x 5,5 până la 11 x 17 in./A6 până la A3  
Tăvile 1 și 2: 500 de coli fiecare; dimensiuni personalizate: 5,5 x 8,5 până la 11 x 17 in./A5 până la A3  
Modul alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 3600 de coli în total (1600 și 2000 de coli); Format 8,5 x 11 in./A4

Opțional Alimentator de mare capacitate (HCF): 3300 de coli; Format 8,5 x 11 in./A4 alimentare pe muchia lungă  
Tava pentru plicuri (înlocuiește Tava 2): Până la 50 de plicuri: nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5

Ieșire hârtie/ Opțional
Finisare

Tavă offset de ieșire (Necesară când finisherele nu sunt atașate – nu este disponibilă la B8090): 400 de coli
Finisher de birou (nu este disponibil la B8090): tăvi pentru 2000 + 250 de coli, capsarea în diferite poziții a 50 de coli, perforator opțional  
Finisher de birou cu dispozitiv de broșurare (nu este disponibil la B8090): tăvi pentru 2000 coli + 250 de coli, capsarea în diferite poziții a 50 de coli, 
creare de broșuri capsate la cotor [2 până la 15 coli (60 de pagini)], perforator opțional
Finisher de mare volum (HVF) (opțional la B8065/B8075; la B8090 este necesar un HVF sau HVF cu dispozitiv de broșurare): tăvi pentru 3.000 + 250 
de coli, capsarea în diferite poziții a 100 de coli, perforator opțional  
Finisher de mare volum cu dispozitiv de broșurare (opțional la B8065/B8075/B8090): tăvi pentru 3000 coli + 250 de coli, capsarea în diferite poziții 
a 100 de coli, creare de broșuri capsate la cotor [2 până la 15 coli (60 de pagini)], perforator opțional  
Capsator manual: capsează 50 de coli (hârtie standard 75 g/m²), include raftul pentru mâna stângă

E X P E R I E N Ț Ă  D E  U T I L I Z A R E  I N T U I T I V Ă
Personalizare de site, funcționare sau flux de lucru cu aplicații Xerox® App Gallery
Drivere de imprimare Identificare lucrare, Stare bidirecțională, Monitorizare lucrare, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®,  Application Defaults, 

Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Server Web încorporat PC sau Mobil – Informații stare, Setări, Management echipament, Clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Consolă/previzualizare  
de la distanță

Panou de comandă la distanță

Funcții de imprimare Imprimare de pe USB, set de probă, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, 
control aplicații, imprimare față-verso, mod schiță

Scanare și fax Scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul 
personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Fax de la aparat (sunt disponibile 
opțiuni pentru o linie sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail), apelare fax, agendă cu adrese unificată, recunoașterea 
optică a caracterelor (OCR)

C O M P A T I B I L I T A T E  C U  D I S P O Z I T I V E  M O B I L E  Ș I  C U  S E R V I C I I L E  C L O U D
Conectivitate mobilă Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC,  

imprimare Wi-Fi Direct, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
Imprimare de pe mobil Aplicația Xerox® @printbyXerox, consultați mai multe la xerox.com/MobileSolutions; Opțional: Soluție imprimare mobilă Xerox® Workplace Cloud/

Suite. Aflați mai multe la xerox.com/MobilePrinting.
Conectivitate cloud Xerox App Gallery; Opțional: Connect pentru Salesforce, Connect pentru Google Drive™, Connect pentru OneDrive®, Connect pentru DropBox™, 

Connect pentru Office 365™, Connect pentru Box® și multe altele la xerox.com/CloudConnectorApps.
S E C U R I T A T E  D E  R E F E R I N Ț Ă
Securitate de rețea IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, McAfee® ePolicy Orchestrator®, autentificare în rețea, SNMPv3, Autentificare mesaje hash SHA-256, 

SSL, TLS, Certificate de securitate, Certificate de securitate auto-semnate, Integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat pericol 
via integrare McAfee DXL/Cisco pxGrid

Accesul la dispozitiv Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Log audit, Control Acces, Permisiuni Utilizator, Configuration Watchdog;  
Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace  
Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Protecția datelor Hard disc criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validat) și suprascriere imagine, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (opțional), 
Verificare Firmware, Criptare nivel lucrare via HTTPS și drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security

Securitatea documentelor Certificare criterii comune (ISO 15408), Imprimare securizată criptată, Drivere imprimare criptate FIPS
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 I N  N O U A  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 multe altele la  

xerox.com/PrintManagement.
Gestionarea dispozitivului/flotei Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools,  

Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Durabilitate Cisco EnergyWise®, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini, setări de imprimare ecologice
P O A R T Ă  D E S C H I S Ă  C Ă T R E  N O I  P O S I B I L I T Ă Ț I
Xerox App Gallery Vizitați xerox.com/AppGallery ca să aflați cum puteți extinde caracteristicile multifuncționalelor dvs. și să descoperiți noi metode de lucru cu aplicații 

dedicate pentru comerț, educație, asistență medicală și multe altele. Aplicațiile disponibile includ Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to 
Concur, Remark Test Grading și Share Patient Information

*Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.
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https://www.xerox.com/en-us/office/insights/mobile-printing
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