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Apresentamos a nossa mais recente impressora multifuncional
em preto e branco, suficientemente inteligente para mudar a
sua forma de trabalhar. Pronta para oferecer uma experiência
de usuário de última geração, a série AltaLink B8000 foi
projetada para proporcionar facilidade de uso, segurança e
flexibilidade a toda prova para trabalhar com fluxos de trabalho
futuros baseados em aplicativos. Transforme o seu parque –
e depois, os seus negócios.
I N T E L I G E N T E E P R O D U T I VA

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

Você nunca viu uma impressora multifuncional
como esta. 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.

Seus grupos de trabalho operam mais
eficientemente com a AltaLink. Gerencie,
monitore e atualize todo o seu parque de
equipamentos, ou forneça treinamento e suporte
interativos diretamente da sua mesa de trabalho
através da nossa interface de usuário remota.

Otimizada para processos comerciais e fácil
de gerenciar como um dispositivo autônomo
ou como parte de um parque completo,
ela foi projetada para ajudar na realização d
e multitarefas e tarefas colaborativas. Crie fluxos
de trabalhos personalizados, automatize tarefas
complexas, imprima e digitalize diretamente para
a nuvem e da nuvem com serviços como Box®,
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™,
Microsoft Office 365™ e E-mail. Conecte-se a
qualquer hora, de qualquer lugar, com
qualquer dispositivo.

Poucos problemas de manutenção, menor uso
da assistência de TI, bandejas de papel de alta
capacidade e capacidade de impressão em
diversos tamanhos de papel aumentam seu
valor quando adicionados ao maior tempo de
atividade e produtividade superior. 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.

Com o toque de um botão, você pode acessar
a Xerox App Gallery e fazer download destes
aplicativos simples e eficientes para usar na
impressora multifuncional AltaLink, sem precisar
de servidores, visando aumentar a produtividade
do usuário e agilizar tarefas rotineiras diárias.
A conectividade móvel embarcada, incluindo
comunicação a curta distância NFC para
emparelhamento com um toque, Wi-Fi Direct®
opcional, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google
Cloud Print™, Plug-in Xerox® Print Service para
Android™ e Mopria®, oferece a comodidade e a
economia de tempo que sua equipe de trabalho
quer e precisa.

S E G U R A N Ç A I N T E G R A DA

A multifuncional colorida série AltaLink B8000
promove o nível máximo de segurança por meio
da nossa parceria com a McAfee, tratando
proativamente dos riscos no âmbito de parque
de impressão e também como dispositivo
individualmente.
As credenciais do usuário podem ser adaptadas,
permitindo que departamentos de TI ou gestores
de parques de impressão tenham controle
total sobre quais usuários terão acesso a dados
e softwares essenciais. E com a impressão
protegida, os trabalhos podem receber um
PIN exclusivo para garantir que documentos
confidenciais fiquem retidos para liberação
até que estejam prontos para ser retirados
na máquina.

T E C N O LO G I A X E R O X ®
CONNECTKEY® – O NÚCLEO
DO SEU ECOSSISTEMA DE
P R O D U T I V I DA D E C O M P L E TO
A Xerox (a empresa que criou o local de
trabalho moderno) apresenta a próxima
revolução em produtividade no local de
trabalho. Com uma experiência de usuário
consistente em uma vasta gama de
dispositivos, conectividade móvel e em nuvem
e uma crescente biblioteca de aplicativos para
expandir a funcionalidade, você trabalhará
mais rápido, melhor e com mais eficácia.
Experiência de usuário intuitiva
Uma maneira totalmente nova e ainda
assim familiar de interagir. Inclui um estilo
de trabalho nos moldes de um tablet, com
controles por gestos e movimentos na tela
de toque e facilidade de personalização.
Pronto para dispositivos móveis e em nuvem
Conectividade instantânea com a nuvem e
dispositivos móveis diretamente a partir da
interface do usuário, com acesso a serviços
pré-instalados e hospedados em nuvem que
permitem que você trabalhe onde, quando
e como quiser.
Ponto de referência em segurança
Proteção completa em vários níveis para
documentos e dados, pronta para bloquear
e eliminar possíveis ameaças e atender ou
exceder a conformidade regulamentar.
Permite serviços de nova geração
Trabalhe com maior eficiência e gerencie
recursos de forma mais eficaz. Integração
simplificada dos serviços de impressão
gerenciada Xerox® permite o monitoramento
remoto de entrega de serviços e consumíveis,
além da configuração remota para maior
economia de tempo.
Porta de entrada para novas possibilidades
Aumente instantaneamente sua capacidade
de trabalho através do acesso ao Xerox App
Gallery, que apresenta aplicativos desenhados
para otimizar fluxos de trabalho digitais.
Possibilitando a nossa rede de parceiros traçar
soluções inovadoras específicas ao seu negócio.
Saiba mais sobre como trabalhar com mais
eficácia em www.connectkey.com

A P L I C A Ç Õ E S D E A C A B A M E N TO

1

2

12

3

13

5

7

4

6

14

ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO QUE
AT E N D E À S S U A S N E C E S S I DA D E S
1 Alimentador automático de originais em frente e
verso de única passagem digitaliza automaticamente
os documentos a uma velocidade de 200 imagens
por minuto.
2 Grampeador de conveniência (opcional) grampeia
até 50 folhas de material de 20 lb/ 75 g/m².
3 Bandeja de alimentação manual comporta até
100 folhas de Capa de 80 lb/ 216 g/m².
4 Duas bandejas universais para 500 folhas são
ajustáveis até o tamanho 11 x 17 pol./ A3.
5 Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 2)
permite a alimentação de 50 até envelopes sem
problemas.
6 Bandeja Tandem de alta capacidade comporta um
total de 3.600 folhas de papel tamanho Carta/A4.

11 Módulo de acabamento de alto volume (MAAV)
(opcional com AltaLink B8065/B8075; necessário com
a AltaLink B8090) apresenta grampeamento em várias
posições para 100 folhas, com furador opcional.
12 Insersor pós-processo (opcional com MAAV e MAAV
com Criador de livretos) insere até 250 folhas de cartão
ou outros materiais (Bond de 16 lb a 57 lb / Capa de
80 lb / 60 a 216 g/m²).
13 Módulo de acabamento de Alto Volume com Criador
de livretos (opcional com AltaLinkB8065/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).

7 Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta
3.300 folhas de papel. Isso resulta em uma capacidade
máxima de até 8.000 folhas.

14 Unidade de dobra Z e C (opcional com MAAV com
Criador de livretos) acrescenta dobra em Z e C tamanho
Carta (50 folhas ou capacidade ilimitada com parada
de bandeja na posição rebaixada).

8 Bandeja coletora de deslocamento (BCD)
(opcional; comporta 400 folhas).

15 Teclado (opcional)

9 Módulo de acabamento Office (opcional com a
AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) oferece
grampeamento em várias posições para 50 folhas,
com furador opcional.

16 Leitor de cartão RFID integrado E1.0 Xerox®
(opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão
com compatibilidade estendida a mais de 90 cartões
de acesso.
17 Comunicação a curta distância (NFC) para
emparelhamento com um toque permite que
os usuários emparelhem seus dispositivos com uma
AltaLink B8000 com um toque, adicionando a MFP
a uma lista em seus dispositivos e, assim, permitindo
a impressão instantânea.
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10 Módulo 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
S U P E R I O R I DA D E DA T E L A
D E TO Q U E C O M U M A O S
A PA R E L H O S M ÓV E I S
Conheça nossa nova tela de toque em cores
de 10,1 polegadas. Essa interface de usuário
totalmente nova define o mais alto padrão de
personalização, facilidade de uso e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência semelhante a
dispositivos móveis – com suporte para entrada
gestual e aplicativos focados em tarefas que
compartilham um visual e funcionamento
comuns. Menos etapas são necessárias para
completar até mesmo os trabalhos mais
complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta você
através de cada tarefa do início ao fim, com uma
hierarquia natural que coloca as funções críticas
no topo da tela e as opções frequentemente
usadas na frente e no centro. Não gostou do local
onde uma função ou aplicativo se encontra?
Personalize o layout para torná-lo seu.
Este equilíbrio inigualável de tecnologia de
hardware e capacidade de software ajuda todos
os que interagem com a série AltaLink® B8000 a
executar mais trabalhos com mais rapidez.
Experimente a nossa nova IU em
www.xerox.com/AltaLinkUI
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ESPECIFICAÇÕES DO
DISPOSITIVO

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

Velocidade

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

AltaLink B8090

Disco rígido / Processador / Memória HD com mínimo de 250 GB / Quad Core de 1,8 GHz / memória de sistema de 4 GB
Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct® com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Tocar-para-emparelhar NFC

Cópia e impressão

Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 1200, 256 tons de cinza

Tempo de saída da primeira cópia

Velocidade rápida de 3,7 segundos do vidro de originais /
7,4 segundos do alimentador automático de originais F/V

Tempo de saída da primeira
impressão

Velocidade rápida de 4,9 segundos

Linguagens de descrição de página
(PDL)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do papel XML (XPS) opcional

Entrada de papelPadrão

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.
a 11,7 x 17 pol./125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 4,25 x 5,5 a 11 x 17 pol./ A6 a A3
Bandejas 1 e 2: 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: 5,5 x 8,5 a 11 x 17 pol. / A5 a 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

Opcional

Saída de papel/Opcional
Acabamento

Velocidade rápida de 2,9 segundos do vidro de originais /
6,9 segundos do alimentador automático de originais F/V

Alimentador de alta capacidade (AAC): 3.300 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol. / A4 com alimentação pela borda longa
Kits AAC (requer AAC) (disponível apenas para B8065/B8075/B8090): Kit de borda curta de 1.250 folhas 11 x 17 pol. ou Kit de borda curta Carta/
Ofício I de 1.250 folhas
Bandeja de envelope (substitui a bandeja 2): Até 50 envelopes: Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5
Bandeja coletora de deslocamento (não disponível com a B8090): 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 (MAAV) (opcional com B8065/B8075; requer MAAV ou MAAV 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)), furador opcional
Unidade de dobra Z e C (opcional com MAAV com Criador de livretos): Adiciona tamanho Carta com dobra Z e C
Insersor pós-processo (opcional com MAAV e com MAAV com Criador de livretos): Adiciona inserções pré-impressas
Grampeador de conveniência: Grampeador de 50 folhas (baseado em papel Bond de 20 lb / 75 g/m²), inclui superfície de trabalho

E X P E R I Ê N C I A D E U S U Á R I O I N T U I T I VA
Adaptação e personalização

Personalização de Local, Função e Fluxo de trabalho com Xerox App Gallery e Xerox® App Studio

Drivers de impressão

Identificação de trabalho, Status bidirecional, Monitoramento de trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® Embedded Web Server

PC ou celular – Clonagem, Gerenciamento de dispositivo, Configurações, Informação de status

Visualização/Console remoto

Interface de usuário remota

Recursos de impressão

Imprimir de USB, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Criação de livretos, Armazenar e recuperar configurações do driver, Dimensionamento,
Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso, Modo 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, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax, Catálogo de endereços unificado; Reconhecimento ótico de
caracteres (OCR), aplicativo Xerox® Mobile Link, aplicativo Xerox® Mobile Link

P R O N T O PA R A D I S P O S I T I V O S M Ó V E I S E E M N U V E M
Conectividade celular

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service para Android™, Plug-in Mopria® Print Service para Android, NFC, Impressão Wi-Fi Direct

Impressão móvel

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; acesse www.xerox.com/officemobileapps para verificar os aplicativos disponíveis.

Conectividade em nuvem

Imprimir de / Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® e outros.

P O N TO D E R E F E R Ê N C I A E M S E G U R A N Ç A
Segurança de rede

IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem por hash SHA-256, SSL, TLS, Certificados de segurança,
Certificado automático autoassinado

Acesso a dispositivos

Verificação de firmware, Firewall interno e Acesso de usuário, Filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Kit de ativação
de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Leitor de cartão RFID integrado E1.0 Xerox®

Proteção de dados

Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2, Validado) e Sobregravação de imagem, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, Lista branca,
Criptografia no nível de Trabalho via HTTPS e drivers

Segurança de documentos

Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) (avaliação em andamento), Impressão protegida criptografada, Drivers de impressão com criptografia FIPS

P E R M I T E S E R V I Ç O S D E N O VA G E R A Ç Ã O
Gerenciamento de impressão

Gerenciamento de Impressão Xerox® e Mobility Suite, Clonagem de configuração, Contabilidade Padrão Xerox®, Equitrac, Y Soft,
PaperCut e outras soluções em parcerias

O controle de impressões

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, Ferramentas de serviços de impressão gerenciada

Sustentabilidade

Cisco EnergyWise®, Impressão de ID de usuário nas margens, configurações de impressão ecológica Earth Smart

P O R TA D E E N T R A D A PA R A N O VA S P O S S I B I L I D A D E S
Serviços em nuvem

Xerox® Easy Translator, vários serviços adicionais disponíveis

Xerox App Gallery

Vários aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery para obter acesso à crescente lista de aplicativos disponíveis e adicionar
funcionalidades extras à sua multifuncional.

* Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

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