Multifuncional Xerox ® AltaLink ®
Assistente do local de trabalho em preto e branco,
pronta para o seu parque de impressão.

B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
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Multifuncional Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/
B8065/B8075/B8090
Apresentamos a nossa mais recente multifuncional
em preto e branco, inteligente o suficiente para alterar
a sua maneira de trabalhar. Ao oferecer uma experiência
de usuário da próxima geração, pronta para dispositivos
móveis, a AltaLink B8000 Series foi desenvolvida para
facilitar o uso, oferecer segurança e para a flexibilidade
de fluxos de trabalho com base em aplicativos. Transforme
o seu parque de impressão — e depois a sua empresa.
I N T E L I G E N T E E P R O D U T I VA

AVA N Ç A D A E D I M E N S I O N ÁV E L

Da interface de usuário no estilo tablet
às opções de conectividades móveis prontas
para usar, a série Xerox ® AltaLink B8000
é o dispositivo multifuncional que as suas
equipes estavam esperando.

Forneça treinamento e suporte interativos
diretamente da sua área de trabalho com
nosso painel de controle remoto. Habilite
o gerenciamento do parque de impressão
sem servidor com o Fleet Orchestrator.
Configure um único dispositivo uma vez
e deixe o Fleet Orchestrator implantar
e gerenciar configurações automaticamente
e compartilhar fluxos de trabalho
automatizados entre dispositivos.

Fácil de gerenciar como um dispositivo
independente ou como parte de um parque
de impressão, foi idealizada para permitir
multitarefa e colaboração com rapidez.
Crie aplicativos personalizados com um
toque para automatizar fluxos de trabalho
com várias etapas. Basta tocar no seu novo
aplicativo para executar rapidamente
o trabalho que você configurou. Economize
tempo digitalizando para vários destinos,
inclusive uma unidade USB, local de rede
e local de compartilhamento SMB,
tudo em uma operação.
Com o toque de um botão, é possível ir
até a Xerox App Gallery e baixar aplicativos
simples, ainda que poderosos e sem
servidor, para o seu dispositivo AltaLink ®
para aumentar a produtividade do usuário
e diminuir as tarefas diárias.
A conectividade móvel integrada, como
@printbyXerox, Google Cloud Print™,
Xerox ® Print Service Plug-in for Android™,
Airprint ®, Mopria ® e Wi-Fi Direct ® opcional,
oferece a praticidade de economia
de tempo que sua força de trabalho
deseja e precisa.

Menos aborrecimentos com manutenção,
menos suporte de TI, bandeja do papel
de alta capacidade e habilidade para
imprimir em vários tamanhos de papel
aumenta o tempo produtivo e gera maior
produtividade. Digitalização, impressão
e fax podem ser realizados simultaneamente,
o que permite a execução de multitarefas
durante períodos de pico, e a sua escolha
de opções de acabamento significa que
você pode configurar seu dispositivo
AltaLink ® para qualquer ambiente de
trabalho e qualquer tipo de documento,
incluindo livretos, brochuras e panfletos.
SEGUR ANÇ A INTEGR ADA

Desfrute de segurança abrangente por
meioxda nossa abordagem estratégica
para impedir invasões e manter
documentos e dados seguros. Nossas
parcerias com a McAfee ® e a Cisco ®
abordam proativamente os riscos
no nível individual do dispositivo,
do parque de impressão e da rede.
Interagindo com as plataformas McAfee ®
DXL e Cisco ® pxGrid, os dispositivos Xerox ®
AltaLink empregam uma resposta
orquestrada que neutraliza as ameaças
na origem, no momento em que ocorrem.
Camadas múltiplas de proteção
que incluem criptografia de dados,
sobregravação de disco e certificações
da indústria. O inovador Configuration
Watchdog garante que seus dispositivos
AltaLink permaneçam configurados de
acordo com as suas políticas de segurança.

T ECN O LO GI A X E ROX®
CO N N EC T K E Y®
Experiência intuitiva do usuário
Uma maneira familiar de interagir
que inclui uma experiência semelhante
a um tablet, com controles na tela sensível
ao toque baseados em gestos e fácil
personalização.
Pronta para dispositivos móveis
e a nuvem
Conectividade instantânea para a nuvem
e dispositivos móveis diretamente pela
interface do usuário, com acesso a serviços
hospedados em nuvem que permitem a
você trabalhar onde, quando e como quiser.
Referência em segurança
Segurança abrangente que inclui uma
mistura eficiente de recursos e serviços
integrados que impedem acesso não
autorizado, detectam comportamento
suspeito ou nocivo e protegem dados
e documentos.
Serviços de última geração
Integração fácil do Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Permite o
monitoramento remoto da entrega
de serviços e consumíveis.
Porta de acesso a novas possibilidades
Expanda suas habilidades instantaneamente
com aplicativos do mundo real da Xerox App
Gallery ou converse com um dos nossos
parceiros para projetar e desenvolver uma
solução específica para as necessidades
do seu negócio.
Saiba mais sobre como você pode
trabalhar de maneira mais inteligente
em www.ConnectKey.com.

APLIC AÇÕES DE AC ABAMENTO
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ESCOLHA A CONFIGUR AÇ ÃO QUE
AT E N D E À S S U A S N E C E S S I D A D E S
1 A limentador automático de originais em
frente e verso de única passagem digitaliza
automaticamente os documentos a uma
velocidade de 200 imagens por minuto.
2 G rampeador de conveniência (opcional) grampeia
até 50 folhas de material de 20 lb/75 g/m².
3 B andeja de alimentação manual comporta
até 100 folhas de Capa de 80 lb/216 g/m².
4 D uas bandejas universais para 500 folhas
são ajustáveis até o tamanho 11 x 17 pol./ A3.
5 K it Envelope (opcional – substitui a Bandeja 2)
permite a alimentação de até 50 envelopes
facilmente.

11 M
 ódulo de acabamento de alto volume (HVF)
(opcional com AltaLink B8065/B8075; necessário
com a AltaLink B8090) apresenta grampeamento
em várias posições para 100 folhas, com furador
opcional.
12 M ódulo de acabamento de alto volume com
Criador de livretos (opcional com AltaLink
B8065/B8075/B8090) oferece todas as opções
de acabamento do Módulo de acabamento de
alto volume com capacidade adicional de criação
de livreto com grampeamento na lombada
(2 a 15 folhas / 60 páginas).

6 B andeja Tandem de alta capacidade comporta um
total de 3.600 folhas de papel tamanho Carta/A4.

13 Teclado (opcional)

7 A limentador de alta capacidade (opcional)
comporta 3.300 folhas de papel. Isso traz
a capacidade máxima de até 8.000 folhas.

14 Xerox ® Leitor de Cartão RFID Integrado E1.0
(opcional) acrescenta autenticação baseada
em cartão com compatibilidade estendida
a mais de 90 cartões de acesso.

8 B andeja Coletora de Deslocamento (OCT)
(opcional) comporta 400 folhas.
9 M ódulo de acabamento Office (opcional com
a AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075) oferece
grampeamento em várias posições para 50 folhas,
com furador opcional.

15 E
 mparelhamento com um toque de
Comunicação de Campo Próximo (NFC) permite
que os usuários emparelhem seus dispositivos
com uma AltaLink B8000 e a MFP seja adicionada
à lista de dispositivos, permitindo a impressão
instantaneamente.

8
9

13

10 M
 ódulo de acabamento Office com Criador
de livretos (opcional com AltaLink B8045/B8055/
B8065/B8075) oferece todas as opções de
acabamento do Módulo de acabamento Office
para a criação de livretos com grampeamento
de 60 páginas na lombada (2 a 15 folhas).
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A P R E S E N TA M O S A
SUPERIORIDADE DA TEL A DE
SELEÇ ÃO POR TOQUE ESTILO
DISPOSIT IVO MÓVEL
Conheça a nossa nova tela de seleção por
toque colorida de 10,1 polegadas — a
interface do usuário que estabelece um
padrão superior para a personalização,
facilidade de uso e versatilidade.
Apresentando uma experiência familiar
“móvel” - com suporte para entrada
gestual e aplicativos focados em tarefas
que compartilham uma aparência comum
- menos etapas são necessárias para
concluir até os trabalhos mais complexos.
Um layout altamente intuitivo guia você
em todas as tarefas do início ao fim,
com uma hierarquia natural colocando
as funções mais usadas em destaque.
Não gostou de onde uma função ou
aplicativo está localizado? Quer acesso
mais rápido às configurações do aplicativo?
Personalize facilmente o layout da tela
de seleção por toque do seu jeito.
Este equilíbrio inigualável de tecnologia
de hardware e software inteligente ajuda
todos os que interagem com a AltaLink
B8000 Series para executar mais trabalhos
com maior rapidez. Tente nossa nova IU
em www.xerox.com/AltaLinkUI.

Multifuncional Xerox® AltaLink ®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
ESPECIFICAÇÕES DO
DISPOSITIVO
Velocidade
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AltaLink® B8045

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Até 45 ppm

Até 55 ppm

Até 65 ppm

Até 75 ppm

Até 90 ppm

Ciclo máximo mensal*

Até 175.000 páginas

Até 200.000 páginas

Até 250.000 páginas

Até 300.000 páginas

Até 400.000 páginas

Disco rígido/Processador/Memória

HD com mínimo de 250 GB / Quad Core de 1,9 GHz / memória de sistema de 4 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de alta velcoidade USB 2.0, Wi-Fi Direct® com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Tap-to-Pair NFC

Cópia e impressão

Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 1.200, 256 níveis de cinza

Tempo de saída da primeira cópia

Velocidade rápida de 3,8 segundos do vidro de originais /
7,4 segundos do alimentador automático de originais Frente
e Verso (DADF)

Tempo de saída da primeira
impressão
Aquecer a partir do Desligamento
(Tempo de Inicialização)
Linguagens de descrição de página
Entrada de papelPadrão

Em 3,9 segundos

Velocidade rápida
de 3,3 segundos do vidro
de originais / 7,2 segundos
do DADF
Em 4,9 segundos

Velocidade rápida
de 2,9 segundos do vidro
de originais / 6,9 segundos
do DADF

Velocidade rápida
de 4,9 segundos do vidro
de originais / 8,7 segundos
do DADF

Em 120 segundos

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do Papel XML Opcional (XPS)
Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (frente e verso);
Tamanhos: 4,9 x 5 pol. para 11,7 x 17 pol./125 x 138 mm para 297 x 432 mm
Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 4,25 x 5,5 para 11 x 17 pol./A6 para A3
Bandejas 1 e 2: 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: 5,5 x 8,5 para 11 x 17 pol./A5 para A3
Módulo de bandejas tandem de alta capacidade: Total de 3.600 folhas (1.600 e 2.000 folhas); Tamanho 8,5 x 11 pol. / A4
Opcionais Alimentador de alta capacidade (HCF): 3.300 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol./A4 com alimentação pela borda longa
Bandeja para Envelopes (Substitui a Bandeja 2): Até 50 envelopes: Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5
Saída de Papel/Opcional Bandeja Coletora de Deslocamento (Necessário quando os módulos de acabamento não estão anexados — não estão disponíveis com B8090):
Acabamento
400 folhas
Módulo de acabamento Office (Não disponível com a B8090): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas em multiposições,
furador opcional
Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (Não disponível com a B8090): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas
em multiposições, criação de livretos com grampo na lombada (2 a 15 folhas (60 páginas)), furador opcional
Módulo de acabamento de alto volume (HVF) (opcional com B8065/B8075; requer HVF ou HVF com Criador de livretos para B8090): Bandejas para
3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas em multiposições, furador opcional
Módulo de acabamento de alto volume com Criador de livretos (Opcional com B8065/B8075/B8090): Bandejas para 3.000 + 250 folhas,
grampeamento de 100 folhas em multiposições, criação de livretos com grampo na lombada (2 a 15 folhas (60 páginas)), furado opcional
Grampeador de conveniência: Grampeador de 50 folhas (baseado em papel Bond de 20 lb/ 75 gsm), inclui superfície de trabalho
E XPERIÊNCI A INT UI T IVA DO USUÁRIO
Personalização
Personalização de local, função ou fluxo de trabalho com os aplicativos da Xerox® App Gallery Apps
Drivers de impressão
Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults,
Xerox® Pull Print Driver
Servidor da Web integrado Xerox®
PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Visualização/Console remoto
Painel de controle remoto
Recursos de impressão
Impressão via USB, conjunto de amostras, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver para armazenar e recuperar, dimensionamento,
monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho
Digitalização e Fax
Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para
Home, PDF pesquisável, PDF multipágina/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Fax Walk-up (opções de uma linha ou três
linhas disponíveis, incluindo Fax de LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax por e-mail), Discagem de fax, Catálogo de endereços unificado,
Reconhecimento de Caractere Ótico (OCR)
P R O N TA PA R A DI S P O SI T I VO S M ÓV E I S E A N U V E M
Conectividade móvel
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Serviço de Impressão Plug-in para Android™, Mopria® Serviço de Impressão Plug-in para Android, NFC,
Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Serviço de Impressão Plug-in para Android™
Impressão móvel
Xerox ® @printbyXerox App, Veja mais em xerox.com/MobileSolutions; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Saiba mais em xerox.com/MobilePrinting.
Conectividade em nuvem
Xerox App Gallery; Opcional: Connect para Salesforce, Connect para Google Drive™, Connect para OneDrive®, Connect para DropBox™, Connect para Office
365™, Connect para Box® e mais em xerox.com/CloudConnectorApps.
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA
Segurança de rede
IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticação de Rede, SNMPv3, Autenticação de Mensagem Hash SHA-256,
SSL, TLS, Certificados de Segurança, Certificados assinados automaticamente, Cisco® Integração de Identity Services Engine (ISE), resposta de ameaça
automatizada por meio da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid
Acesso ao dispositivo
Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog;
Opcional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® Leitor de Cartão RFID Integrado E1.0, padrão NFC (autenticação por meio de Xerox®
Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security opcional; saiba mais em xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Proteção de dados
Disco rígido criptografado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) e substituição de imagem, lista de permissões McAfee Embedded Control, McAfee
Integrity Control (opcional), verificação de firmware, criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Segurança do documento
Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408), Impressão protegida criptografada, Drivers de impressão com criptografia FIPS
S E RV IÇ O S D E Ú LT IM A G E R AÇ Ã O
Gerenciamento da impressão
Xerox® Ferramenta de Contabilidade Padrão; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em
xerox.com/PrintManagement.
Gerenciamento de parque/
Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Assistência de Suporte, Leitor Automático, Ferramentas de Serviço de Impressão Gerenciadas,
dispositivo
Clonagem de Configuração, Fleet Orchestrator
Sustentabilidade
Cisco EnergyWise®, ID do Usuario de Impressão nas Margens , Configurações de Impressão Earth Smart
P O R TA D E AC E SS O A N OVA S P O SSI BI L I DA D E S
Xerox App Gallery
Acesse xerox.com/AppGallery para saber como expandir os recursos da sua impressora multifuncional e trabalhar de forma inovadora com aplicativos
dedicados para negócios, educação, saúde e muito mais. Aplicativos disponíveis incluem Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur,
Remark Test Grading e Share Patient Information.
* Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja sustentado em base normal.

Para obter especificações mais detalhadas, e também as mais recentes certificações,
acesse www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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