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Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
multifunktionel farveprinter
Xerox® AltaLink ® -enheder leverer kapacitet og
forbindelsesmuligheder på et helt nyt niveau for
mellemstore og store arbejdsgrupper og travle kontormiljøer.
Med AltaLink har alle medarbejdere øjeblikkelig og sikker
adgang til de dokumenter, data og arbejdsgange, der
er nødvendige for at kunne arbejde hurtigere og mere
effektivt – uanset hvor de er, og hvilken enhed de bruger.
S M A R T, F U N K T I O N E L
OG PRODUKTIV

Med en brugergrænseflade som en tablet
og mobilvenlige forbindelsesmuligheder
klar til brug er Xerox ® AltaLink C8000serien de multifunktionelle farveenheder,
som alle medarbejdere har ventet på.
Seriens multi- og samarbejdsfunktioner
er optimeret til et firmas forretningsprocesser,
og maskinen er nem at styre, både som
enkeltstående og i printerpark. Vælg
personlige 1-Touch Apps og gør processen
automatisk. Konfigurerede opgaver udføres
med blot et tryk på den nye app. Spar
tid ved at scanne flere destinationer
og USB-drev, netværksplacering og delt
SMB-placering, på en og samme gang.
Med et tryk på en knap åbnes Xerox
App Gallery, hvorfra de enkle, men
super produktive apps, der kører uden
server, kan downloades til AltaLink ® multifunktionsprinter. Disse apps gør det
nemmere at udføre daglige kontoropgaver
og øger brugerproduktiviteten mærkbart.
Integreret mobilforbindelse samt
@printbyXerox, Google Cloud Print™,
Xerox ® Print Service Plug-in for Android™,
Airprint®, Mopria® og valgfri Wi-Fi Direct®
med tidsbesparende funktion til glæde
for medarbejderne.

Mindre besvær med vedligeholdelse,
mindre IT-support, papirkapacitet med stor
kapacitet og mulighed for at udskrive på
papir i forskellige formater er alt sammen
med til at forøge oppetiden og få større
produktivitet. Scanning, udskrivning og fax
kan udføres samtidigt, så du kan multitaske
i perioder med spidsbelastning, og dit valg
af efterbehandlingsløsninger betyder, at du
kan konfigurere din AltaLink® -enhed til alle
former for arbejdsmiljøer og dokumenttyper,
inklusive hæfter, brochurer og foldere.
IN D BYG G E T SIK K E R H E D

Omfattende sikkerhed med vores
strategiske metode til at forhindre indbrud
og for at holde dokumenter og data sikre.
Gennem vores samarbejde med McAfee ®
og Cisco ® kan vi proaktivt tackle risici på
både printerpark- og enkeltmaskineniveau.
Baseret på interaktion med markedsførende
platforme McAfee ® DXL og Cisco ® pxGrid
kan Xerox ® AltaLink-enheder implementere
et koordineret svar og neutralisere en trussel
ved kilden i det øjeblik, den indtræffer.
Den flerlagede sikkerhed omfatter
datakryptering, harddiskoverskrivning
og branchecertificeringer. Den innovative
Configuration Watchdog betyder, at dine
AltaLink-enheder er konfigureret ifølge
din sikkerhedspolitik.

S TÆ R K O G S K A L E R B A R

Interaktiv træning og support lige fra din
desktop med fjernstyringspanelet. Styring
uden brug af server med Fleet Orchestrator.
Konfigurere en enkelt enhed og lad Fleet
Orchestrator implementere og administrere
konfigurationen automatisk og dele
automatiske processer på tværs af enheder.

FA R V E R , H V O R D E T K R Æ V E S

Output med høj opløsning på 1200 x 2400
dpi, farvebilleder i fotokvalitet og krystalklar
tekst vil gøre dokumenter ekstra skarpe
og gennemslagskraftige. I kan desuden
opgradere jeres maskine i AltaLink ® C8000
serien med Xerox ® EX-c C8000 printserveren
med Fiery ®, så kontorbrugere kan printe
dokumenter i professionel kvalitet hurtigt,
effektivt og billigt.

X E R OX® CO N N E C T K E Y®
TECHNOLOGY
Logisk brugerbetjening
En velkendt måde at interagere på som
på en tablet med touch-funktionalitet
og nem tilpasning.
Klar til mobil brug og cloud
Direkte opkobling til cloud og
mobilenheder fra brugerfladen med
adgang til cloud-services til at arbejde,
hvor, hvornår og hvordan I vil.
Enestående sikkerhed
Dybdegående sikkerhed, der inkluderer
et kraftfuldt mix af indbyggede funktioner
og services til at forhindre uautoriseret
adgang, opdage mistænkelig eller skadelig
opførsel samt beskytte data og
dokumenter.
Adgang til den nyeste generation af
services
Nem integration af Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Aktiverer fjernstyring
af service levering og forbrugsstoffer.
Portal til nye muligheder
Xerox App Gallery har apps designet
til virkelighedens kontorbehov
og optimering af digitale workflows,
der straks giver adgang til nye
arbejdsmuligheder. Desuden kan
vores netværk af samarbejdspartnere
bestilles til at designe innovative,
branchespecifikke løsninger.
Få mere at vide om, hvordan
du kan arbejde smartere på
www.ConnectKey.com.

EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER

2

1

3

11

5

10

4

8
6

1 D uplex automatisk, single-pass
dokumentfremfører (DADF) sparer tid ved
at scanne begge sider af to-sidede dokumenter
samtidig med op til 139 tryk pr. minut.

10 B
 R-efterbehandler med hæfte-/falsemodul
(ekstraudstyr) giver adgang til avanceret
efterbehandling og mulighed for at oprette
ryghæftede hæfter med 64 sider (2 til 16 ark).

2 E lektrisk hæftemaskine (tilbehør) hæfter
op til 50 ark, 80 g/m² papir.

11 C /Z-falsemodul (ekstraudstyr) giver tre
falsninger: C-falsning, Z-falsning og Z-falsning
(halvt ark) til BR efterbehandlingsmodulet eller
BR hæfte-/falsemodulet.

3 S pecialmagasin med op til 100 ark 80 g/m² papir,
kan også tage medier på op til 300 g/m².
4 To 520-arks justerbare magasiner (standard
i alle konfigurationer). Magasin 1 kan håndtere
medieformater op til A3 og magasin 2
medieformater op til SRA3.
5 Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter magasin
1) til problemfri fremføring af op til 60 konvolutter.
6 Stort tandemmagasinmodul (ekstraudstyr)
bringer den samlede papirkapacitet op på 3.140 ark.
7 M odul med fire magasiner (ekstraudstyr til
C8030/C8035/C8045) har plads til i alt 2.180 ark.
8 S tor fremfører (ekstraudstyr) har plads til 2.000
A4 ark, hvilket øger den maksimale papirkapacitet
til 5.140 ark.
9 B R-efterbehandler (ekstraudstyr) giver adgang til
udvidede efterbehandlingsfunktioner til en god pris.

12

12 U dfaldsbakke til forskudte sæt (OCT)
(standard i alle konfigurationer og følger
med alle efterbehandlere).

16

13 I ntegreret Office-efterbehandler (ekstraudstyr til
C8030/C8035) indeholder stakningsmagasin til 500
ark, hæftning af 50 ark, én hæfteklammeposition.
14 O ffice-efterbehandler LX (ekstraudstyr til C8030/
C8035/C8045/C8055) giver adgang til udvidede
efterbehandlingsfunktioner til en god pris og har
ryghæftning af hæfter som ekstradudstyr, så
det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider
(2 til 15 ark).
15 Xerox ® Integreret RFID-kortlæser E1.0
(ekstraudstyr) har kortbaseret godkendelse
og understøtter mere end 90 adgangskort.
16 N ear Field Communications (NFC) Tap-to-Pair
giver brugerne mulighed for at trykke deres
mobilenhed ind på brugerpanelet til AltaLink ®
C8000 og med det samme få forbindelse til
multifunktionsprinteren.
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T O U C H - S K Æ R M B E TJ E N I N G
S O M PÅ M O BI L E N H E D E R
Vores helt nye 10,1-tommers
farveberøringsskærm er
brugergrænsefladen, der sætter
nye standarder for tilpasning,
brugervenlighed og alsidighed.
Med den velkendte betjening som
på en mobil – med fingerbetjening
på skærmen og apps til arbejdsbrug
i et ensartet design – klares nemt selv
de mest komplekse arbejdsopgaver.
Den meget logiske betjening guider
brugeren gennem alle arbejdsopgaver
fra start til slut. De vigtigste funktioner
er placeret øverst på skærmen, og ofte
anvendte funktioner er placeret forrest
og i midten. Hvis placeringen af en
funktion eller app ikke passer, Ønsker du
hurtigere adgang til app-indstillinger? kan
du tilpasse skærmvisningen efter behov.
Hardwareteknologien og den intelligente
software er den eneste af sin art på
markedet, så enhver bruger af AltaLink®
C8000 serien får mere arbejde
fra hånden, hurtigere. Prøv vores
nye brugergrænseflade på
www.xerox.com/AltaLinkUI.
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MASKINSPECIFIK ATIONER
Printhastighed (farver/sort-hvid)
Månedlig kapacitet*
Harddisk/ processor/hukommelse
Opkobling
Controller (ekstraudstyr)
Kopiering og udskrivning
Tid for første kopi (tager kun) (fra
glaspladen/opvarmet tilstand)
Tid for første side ude
(allerede efter)
Sidebeskrivelsessprog
PapirfremføringStandard

AltaLink ® C8030
AltaLink ® C8035
AltaLink ® C8045
AltaLink ® C8055
AltaLink ® C8070
Op til 30/30 sider/min
Op til 35/35 sider/min
Op til 45/45 sider/min
Op til 50/55 sider/min
Op til 70/70 sider/min
Op til 90.000 sider
Op til 110.000 sider
Op til 200.000 sider
Op til 300.000 sider
Op til 300.000 sider
Min. 250 GB harddisk/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 M cache/8 GB systemhukommelse
10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® med valgfri Xerox® USB trådløs adapter, NFC Tap-to-Pair
Xerox® EX-c C8000-printerserver drevet af Fiery®
Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi printopløsning Op til 1.200 x 2.400 dpi
8,1 sek. i farver/6,7 sek. i sort/hvid
7,8 sek. i farver/6,4 sek.
7,2 sek. i farver/5,7 sek.
5,2 sek. i farver/4,9 sek.
i sort/hvid
i sort/hvid
i sort/hvid
6,5 sek. i farver/5,3 sek.
6,4 sek. i farver/5,2 sek.
6,5 sek. i farver/5,3 sek.
6,0 sek. i farver/4,7 sek.
4,7 sek. i farver/4,0 sek.
i sort/hvid
i sort/hvid
i sort/hvid
i sort/hvid
i sort/hvid
Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, valgfri XML Paper Specification (XPS)
Automatisk, single-pass 2-sidet dokumentfremfører: 130 ark; hastighed: op til 139 ipm (dobbeltsidet); formater: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm.
Specialmagasin: 100 ark; specialformater: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm (kort fremføringskant)
Magasin 1: 520 ark; specialformater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF)
Magasin 2: 520 ark; specialformater: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF)
Vælg en model Modul med fire magasiner (Magasin 3 og 4 – fås til C8030/C8035/C8045): 1.040 ark; 520 ark hver. Specialformater: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF)
Stort tandemmagasinmodul: 2.000 ark; 1 magasin til 867 ark og 1 magasin til 1.133 ark. Formater: A4
Tilbehør Stor fremfører (HCF): 2.000 ark; format A4 (lang fremføringskant)
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1): Op til 60 konvolutter: nr.10 Commercial, Monarch, DL, C5
Papirudføring/Standard Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning: 250 ark i hver. Udfaldsbakke m/printside opad: 100 ark
Efterbehandling
Tilbehør Integreret Office-efterbehandler (Fås til C8030/C8035): 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, én hæfteklammeposition
Office-efterbehandler LX (Fås til C8030/C8035/C8045/C8055): 2.000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner,
hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning 2 til 15 ark (60 sider))
BR efterbehandlingsmodul: 3.000-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner
og hulning med 2/3 huller
BR hæfte-/falsemodul: 1.500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner
og hulning med 2/3 huller plus fremstiling af hæfter med ryghæftning (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning
C/Z-falsemodul: Tilføjer muligheden for Z-falsning, Z-falsning (Letter-format) og Z-falsning (halvt ark) til BR efterbehandlingsmodulet eller
BR hæfte-/falsemodulet
Elektrisk hæftemaskine: Hæfter 50 ark (baseret på 80 gram), inklusive arbejdsområde
LO GIS K B RU G E R B E TJ E NIN G
Tilpas
Printerdrivere

Tilpasning af websted, funktion eller arbejdsgang med Xerox App Gallery og Xerox® App Studio
Opgaveidentifikation, tovejsstatus, opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Standardindstillinger
for apps, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® integreret webserver
PC or Mobile — Status Information, Settings, Device Management, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Ekstern konsol/eksempelvisning
Fjernbetjeningspanel
Udskriftsfunktioner
Udskriv fra USB, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering,
opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand
Scanning og fax
Scanning til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB). Scanningsfilformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Praktiske funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF,
enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF; faxfunktioner: Intro-fax (en linje eller tre linjer mulige, inkluderer LAN Fax, Direkte fax,
Videresendelse af fax til e-mail), faxopkald, synkroniseret adressebog, optisk tegngenkendelse (OCR), Xerox® Mobile Link-app, Xerox® Mobile Link-app
KLAR TIL MOBIL BRUG OG CLOUD
Mobil forbindelse
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in til Android™, Mopria® Print Service Plug-in til Android, NFC,
Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in til AndroidTM
Mobiludskrivning
Xerox @printbyXerox App. Se mere på xerox.com/MobileSolutions; ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Se flere oplysninger på xerox.com/MobilePrintApp.
Cloud-forbindelse
Xerox App Gallery; Ekstraudstyr: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™,
Connect for Office 365™, Connect for Box® and more at xerox.com/CloudConnectorApps.
E N E S TÅ E N D E S I K K E R H E D
Netværkssikkerhed
IPsec, HTTPS, SFTP and Encrypted Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message
Authentication, SSL, TLS, Security Certificates, Automatic Self-signed Certificate, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integration,
automated threat response through McAfee DXL/Cisco pxGrid integration
Maskinadgang
Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser, Smart
Card-aktiveringssætEkstraudstyr: Aktiveringssæt til Smart-kort (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integreret RFID-kortlæser E1.0, NFC standard
(godkendelse via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; se flere oplysninger på
xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Datasikkerhed
Krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, valideret) og billedoverskrivelse, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control
(ekstraudstyr), Firmware Verification, Job Level Encryption via HTTPS og drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Dokumentsikkerhed
Common Criteria-certificeret (ISO 15408), krypteret fortrolig print, FIPS-krypterede printerdrivere
A D G A N G T I L D E N N Y E S T E G E N E R AT IO N A F S E RV IC E S .
Xerox® Standardkontering, Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og
mere på xerox.com/PrintManagement.
Administration af flåde med
Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools,
enheder
Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Bæredygtighed
Cisco EnergyWise®, printbruger-id i margener, Earth Smart-printindstillinger
P O R TA L T I L N Y E M U L IG H E D E R
Xerox App Gallery
Gå til xerox.com/AppGallery to for at lære mere om, hvordan du kan udvide kapaciteterne på din multifunktionsprinter og arbejde på nye
måder med dedikerede apps til erhvervslivet, uddannelses- og sundhedssektoren og meget mere. Tilgængelige apps omfatter Xerox® Easy
Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading og Share Patient Information.
Printerstyring

* Maks. forventet mængdekapacitet pr. måned. Ikke på løbende basis.

Yderligere specifikationer og certifikater fremgår
af www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.
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