IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
XEROX® ALTALINK®
O acelerador de workflow a preto e branco preparado para a frota.
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
®
ConnectKey
Technology

Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink ®
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Apresentamos a nossa mais recente impressora multifuncional
a preto e branco, suficientemente inteligente para alterar a forma
como você trabalha. Oferecendo ao utilizador uma experiência
pronta para dispositivos móveis e de geração futura, a AltaLink Série
B8000 foi criada tendo em conta a fácil utilização, a segurança e a
flexibilidade pronta para o futuro dos workflows baseados em app.
Transforme a sua frota e, de seguida, a sua empresa.
INTELIGENTE E PRODUTIVA

POTENTE E EVOLUTIVA

Nunca viu uma impressora multifuncional
como esta. Desde a sua interface de utilizador
semelhante a um tablet, até às opções de
conectividade prontas a usar e compatíveis
com dispositivos móveis, a Xerox® AltaLink
Série B8000 é o equipamento multifuncional
que os utilizadores de hoje esperavam.

Os seus grupos de trabalho trabalham de forma
mais eficaz e eficiente com AltaLink. Faça a
gestão, monitorize e faça upgrade de toda a
sua frota, ou ofereça treino interativo e suporte
diretamente na sua desktop, usando a nossa
interface de utilizador remota.

Otimizada para os processos de negócio e fácil
de gerir como equipamento isolado ou como
parte de uma frota, foi desenhada para possibilitar
a colaboração e as multi-tarefas. Crie workflows
personalizados, automatize tarefas complexas,
imprima e digitalize diretamente para a nuvem
e desta, usando serviços como ,Box®, Microsoft®
OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft
Office 365™ e email. Ligue-se em qualquer
altura, a partir de qualquer lugar ou de qualquer
dispositivo.
Basta tocar um botão para aceder à nossa
Xerox App Gallery e descarregar estas apps
simples, e no entanto potentes, sem servidor
para que a sua impressora multifuncional
AltaLink aumente a produtividade do utilizador
e encurte as tarefas diárias.
Conectividade móvel integrada, incluindo Near
Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, Wi-Fi
Direct® opcional, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service
Plug-in para Android™ e Mopria®, oferecem
a conveniência da economia de tempo que
a sua força de trabalho pretende e precisa.

Menos complexidade na manutenção, menos
suporte informático, bandejas de papel de alta
capacidade e a capacidade de imprimir em
vários formatos de papel, tudo se conjuga para
um maior tempo de atividade e uma maior
produtividade. A digitalização, impressão
e fax podem ser realizados em simultâneo,
possibilitando multi-tarefas em períodos de pico,
sendo que a escolha que fizer das opções de
finalização significam que pode configurar o seu
equipamento AltaLink para qualquer ambiente
de trabalho e para qualquer tipo de documento,
incluindo booklets, brochuras e folhetos.
SEGURANÇA INTEGRADA
A Impressora Multifuncional AltaLink Série
B8000 oferece o nível máximo de segurança
através da nossa abordagem estratégica a
uma segurança abrangente que evita intrusões
e mantém seguros os documentos e os dados.
As nossas parcerias com a McAfee® e com
a Cisco® abordam proativamente os riscos
a nível da frota e do equipamento individual.
Vários níveis de segurança incluem a
encriptação de dados, sobreposição do disco
rígido e certificações da indústria. A nível do
utilizador, a Impressão Segura retém os
documentos até que estejam prontos a ser
retirados do equipamento.

TECNOLOGIA XEROX®
CONNECTKEY®–O NEXO DO
SEU ECOSSISTEMA COMPLETO
DE PRODUTIVIDADE
A Xerox–a empresa que criou o modelo local de
trabalho–apresenta a revolução seguinte na
produtividade do local de trabalho. Com uma
consistente experiência do utilizador numa
grande variedade de equipamentos,
conectividade móvel e na nuvem e uma
crescente biblioteca de apps que aumentam a
funcionalidade, irá trabalhar mais rapidamente,
melhor e de forma mais inteligente.
Experiência Intuitiva do Utilizador
Uma forma inteiramente nova–e no entanto
familiar–de interação que inclui uma operação
semelhante a tablet com controlos em ecrã tátil
e uma fácil personalização.
Preparado para Dispositivos Móveis
e para a Nuvem
Conectividade imediata com a nuvem e
dispositivos móveis a partir da interface de
utilizador, com acesso a serviços previamente
carregados e alojados na nuvem que lhe
permitem trabalhar onde, quando e como quiser.
Segurança de Referência
Total proteção em vários níveis dos documentos
e dados, com proteção pronta contra ameaças
emergentes e sua eliminação, satisfazendo ou
excedendo a conformidade regulamentar.
Possibilita Serviços de Geração Futura
Trabalhe de forma mais eficiente e faça
uma gestão mais eficaz dos recursos. A fácil
integração com os Serviços de Gestão de
Impressão Xerox® (MPS) permite monitorizar
remotamente a prestação de assistência e os
consumíveis, para além da configuração remota
que ainda lhe poupa mais tempo.
Uma Entrada para Novas Possibilidades
Alargue de imediato as suas capacidades com
o acesso à Xerox App Gallery, que inclui apps
do mundo real criadas para otimizar workflows
digitais. Solicite aos parceiros da nossa rede
o desenho de soluções inovadoras específicas
para o negócio.
Obtenha mais informações sobre como trabalhar
de forma inteligente em www.connectkey.com.
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ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO
ADEQUADA ÀS SUAS NECESSIDADES
1 O Alimentador Automático Duplex de Passagem
Única digitaliza documentos até 200 imagens por minuto.
2 Agrafador conveniente (opcional) agrafa até 50 folhas
de suporte com 75 g/m2.
3 Bandeja Bypass aceita até 100 folhas de 216 g/m2.
4D
 uas bandejas universais para 500 folhas são
ajustáveis até A3.
5K
 it de Envelopes (opcional–substitui a Bandeja 2)
permite alimentar sem problemas até 50 envelopes.
6B
 andeja Tandem de Alta-Capacidade aceita um total
de 3600 folhas de papel A4.
7A
 limentador de Alta Capacidade (opcional) aceita
3300 folhas de papel. Eleva assim a capacidade máxima
para 8000 folhas.
8B
 andeja de Receção Offset (OCT) (opcional) para
400 folhas.
9F
 inalizador Office (opcional com AltaLink® B8045/
B8055/B8065/B8075) permite agrafar 50 folhas em
várias posições com um perfurador opcional.

10 Finalizador Office com Booklet Maker (opcional com
AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) oferece toda a
finalização do Finalizador Office e a capacidade para
criar booklets com 60 páginas agrafadas na lombada
(2 a 15 folhas).
11 Finalizador de Alto Volume (HVF) (opcional com
AltaLink B8065/B8075; necessário para a AltaLink
B8090) permite agrafar 100 folhas em várias posições
e um perfurador opcional.
12 Insersor Pós-Processamento (opcional com HVF e
com HVF com Booklet Maker) insere até 250 folhas
de suporte de capa ou outro (60 a 216 g/m2).
13 Finalizador de Alto Volume com Booklet Maker
(opcional com AltaLink B8065/B8075/B8090) oferece
toda a finalização do Finalizador de Alto Volume com
capacidade adicional para criar booklet agrafado na
lombada (2 a 15 folhas / 60 páginas).
14 Dobra em Z/Dobra em C (opcional no HVF com
Booklet Maker) adiciona dobra em Z e em C em A4
(50 folhas ou capacidade ilimitada com travão da
bandeja na posição para baixo).
15 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
permite que os utilizadores toquem no seu dispositivo
móvel acedendo a uma AltaLink B8000, sendo a
impressora multifuncional adicionada à lista de
dispositivos para poder imprimir de imediato.
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APRESENTAMOS A
SUPERIORIDADE DO
ECRÃ TÁTIL SEMELHANTE
A DISPOSITIVO MÓVEL
Venha conhecer o inteiramente novo ecrã
tátil a cores de 10,1 polegadas – a interface
de utilizador que define um padrão mais
elevado de personalização, facilidade de
utilização e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência "móvel"
familiar – com suporte a entrada gestual e
apps focadas em tarefas que partilham um
aspeto e operação comuns – são necessários
menos passos para completar até mesmo os
trabalhos mais complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta-o através
de cada tarefa desde o início até ao fim, com
uma hierarquia natural que coloca as funções
essenciais perto do topo do ecrã e as opções
usadas habitualmente na frente e ao centro.
Não lhe agrada a posição de uma função ou
app? Personalize o layout à sua maneira.
Este software e tecnologia de hardware sem
igual ajudam todos aqueles que interagem
com a AltaLink® Série B8000 a concluírem
mais trabalho, mais rapidamente.
Experimente a nossa nova IU em
www.xerox.com/AltaLinkUI.
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ESPECIFICAÇÕES
DO EQUIPAMENTO
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AltaLink B8075

AltaLink B8090

Velocidade

Até 45 ppm

Até 55 ppm

Até 65 ppm

Até 75 ppm

Até 90 ppm

Ciclo de trabalho 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

Mínimo 250 GB HDD/1.8 GHz Quad Core/4 GB de memória de sistema

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade para impressão direta, Wi-Fi Direct® com Adaptador sem fios USB Xerox® opcional,
NFC Tap-to-Pair

Cópia e Impressão

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

Tempo de saída
da primeira cópia

Apenas 3,8 segundos do vidro de exposição/
7,4 segundos do Alimentador Automático Duplex (DADF)

Apenas 3,3 segundos
do vidro de exposição/
7,2 segundos do DADF

Tempo de saída da
primeira impressão

Apenas 3,9 segundos

Apenas 4,9 segundos

Apenas 2,9 segundos
do vidro de exposição/
6,9 segundos do DADF

Apenas 4,9 segundos
do vidro de exposição/
8,7 segundos do DADF

Aquecimento a partir de
Desligado (tempo de arranque)

Apenas 120 segundos

Linguagens de
Descrição de Página

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

Alimentação Standard
de Papel

Alimentador Automático Duplex de passagem única: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Formatos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: A6 a A3
Bandejas 1 e 2: 500 folhas cada; Formatos personalizados: A5 a A3
Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 3600 folhas no total (1600 e 2000 folhas); formato A4

Opcional

Alimentador de alta capacidade (HCF): 3300 folhas; formato A4 alimentado pelo lado maior
Kits HCF (necessita de HCF): (apenas disponível para B8065/B8075/B8090) Kit A3 para alimentação pelo lado menor 1250 folhas ou Kit A4 para
alimentação pelo lado menor 1250 folhas
Bandeja de Envelopes (substitui a bandeja 2): Até 50 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C5

Saída de Papel/Opcional
Finalização

Bandeja de Receção Offset (necessária quando o finalizador não está ligado–não disponível com B8090): 400 folhas
Finalizador Office (não disponível com B8090): bandejas para 2000 + 250 folhas, agrafamento de 50 em várias posições, perfuração opcional
Finalizador Office com Booklet Maker (não disponível com B8090): Bandejas para 2000 + 250 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias
posições, criação de booklet agrafado na lombada (2 a 15 folhas (60 páginas)), perfuração opcional
Finalizador de Alto Volume (HVF) (opcional com B8065/B8075; HVF ou HVFBM é necessário para B8090): bandejas de 3000-250 folhas,
agrafamento de 100 folhas em várias posições, perfuração opcional
Finalizador de Alto volume com Booklet Maker (opcional com B8065/B8075/B8090): bandejas de 3000-250 folhas, agrafamento de 100 folhas
em várias posições, criação de booklet com agrafo na lombada (2 a 15 folhas (60 páginas)), perfuração opcional
Unidade de dobragem em Z e em C (opcional com HVF com Booklet Maker): Adiciona dobra em Z e em C em A4
Inserção Pós-Processamento (opcional com HVF e com HVF com Booklet Maker): Adiciona inserções pré-impressas
Agrafador: agrafa 50 folhas (baseado em 75 g/m2), inclui superfície de trabalho

EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO UTILIZADOR
Personalizar e Adaptar

Personalização do site, da função ou do workflow com Xerox App Gallery e Xerox® App Studio

Drivers de impressão

Identificação do trabalho, estado bidirecional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® Embedded Web Server

Informação sobre o estado do PC ou dispositivo móvel, definições, gestão do equipamento, clonagem

Consola/Pré-visualização remota

Interface do Utilizador Remota

Funções de impressão

Imprimir de USB, conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização
do trabalho, predefinições da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho

Digitalização e Fax

Digitalizar para USB/email/rede(FTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: digitalizar para Home,
PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por password; Funções de fax: Fax ocasional (disponível em opção de uma
linha ou três linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR)

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A NUVEM
Conectividade com
dispositivos móveis

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

Mobile Printing

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App; Veja as apps disponíveis em www.xerox.com/officemobileapps.

Conectividade com a nuvem

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

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA
Segurança da Rede

IPsec, HTTPS, SFTP e email encriptado, autenticação da rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, certificados de segurança,
certificado auto-assinado automático, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)

Acesso ao equipamento

Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do
utilizador, kit de ativação de smart card (CAC/PIV/.NET)

Proteção de Dados

Disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2, validado) e sobreposição da imagem do disco, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity
Control, Whitelisting, encriptação a nível do trabalho via HTTPS e drivers

Segurança dos Documentos

Certificação Common Criteria (ISO 15408), impressão segura encriptada, drivers de impressão encriptados FIPS

POSSIBILITA SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA
Gestão da Impressão

Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonagem da configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut e outras soluções de parceiros

Gestão da Impressora

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, leitura automática do contador, ferramentas dos serviços de gestão da impressão

Sustentabilidade

Cisco EnergyWise®, ID do utilizador da impressão nas margens, definições Earth Smart Print

UMA ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES
Serviços na nuvem

Xerox® Easy Translator, vários serviços adicionais disponíveis

Xerox App Gallery

Várias apps e serviços na nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery onde encontrará uma seleção crescente de apps disponíveis para
adicionar funcionalidades à impressora multifuncional.

* Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
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