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Kolorowa drukarka wielofunkcyjna
Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
Urządzenia Xerox ® AltaLink ® oferują nowe poziomy
możliwości i łączności dla średnich i dużych grup roboczych
oraz dynamicznie działających biur. Dzięki urządzeniu
AltaLink wielu pracowników może stale i bezpiecznie
uzyskiwać dostęp do dokumentów, danych i przepływów
pracy niezbędnych do szybszego i bardziej efektywnego
wykonywania pracy — z dowolnego miejsca i przy użyciu
dowolnego urządzenia.
INTELIGENCJA I PRODUKTYWNOŚĆ
Od przypominającego tablet interfejsu użytkownika
do dostępnych od razu po instalacji i przyjaznych dla
środowiska mobilnego opcji łączności urządzenie
Xerox® AltaLink z serii C8000 to kolorowa drukarka
wielofunkcyjna, na którą czekali współcześni
pracownicy.
Ta łatwa do zarządzania jako urządzenie
autonomiczne lub jako część floty drukarka została
zaprojektowana z myślą o szybkim wykonywaniu
wielu zadań równocześnie i usprawnianiu współpracy.
Twórz dostosowane aplikacje 1-Touch, aby
automatyzować wieloetapowe przepływy pracy.
Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać
skonfigurowane zadanie. I oszczędzaj czas, skanując
dokumenty do wielu miejsc docelowych, w tym
napędu USB, lokalizacji sieciowej i lokalizacji
w udziale SMB, wszystko w ramach jednej operacji.
Dotknięcie przycisku wystarczy, aby przejść do naszej
galerii aplikacji Xerox App Gallery i pobrać proste,
ale oferujące wiele funkcji, aplikacje niekorzystające
z serwera na urządzenie AltaLink®, co pozwoli na
zwiększenie produktywności użytkownika i skrócenie
czasu wykonywania codziennych zadań.
Wbudowana łączność mobilna, w tym aplikacja
@printbyXerox, usługa Google Cloud Print™, dodatek
usługi druku Xerox® dla systemu Android™ oraz
usługi Airprint®, Mopria® i opcjonalnie Wi-Fi Direct®,
oferuje pracownikom potrzebne im możliwości
wygodnego oszczędzania czasu.

Z A AWA N S O WA N E M O Ż L I W O Ś C I
I S K A LO WA L N O Ś Ć
Oferuj interaktywne szkolenie i wsparcie
bezpośrednio z pulpitu dzięki naszemu zdalnemu
panelowi sterowania. Zarządzaj flotą bez użycia
serwera dzięki aplikacji Fleet Orchestrator.
Skonfiguruj urządzenie raz, a następnie pozwól, aby
aplikacja Fleet Orchestrator automatycznie wdrażała
konfiguracje i zarządzała nimi, a także udostępniała
zautomatyzowane przepływy pracy na urządzeniach.

Mniej problemów z konserwacją, mniejsze wsparcie
działu IT, tace papieru o dużej pojemności
i możliwość drukowania na różnych rozmiarach
papieru składają się na przedłużony czas pracy
i lepszą produktywność. Skanowanie, drukowanie
i faksowanie można wykonywać jednocześnie.
Taka wielozadaniowość jest przydatna w okresach
szczytowego obciążenia pracą — a wybór opcji
wykańczania oznacza, że urządzenie AltaLink®
można skonfigurować na potrzeby dowolnego
środowiska pracy i dowolnego typu dokumentów,
w tym książeczek, broszur i ulotek.

T E C H N O LO G I A X E R O X ®
CONNECTKEY®
Intuicyjne środowisko pracy użytkownika
Znajomy sposób obsługi przypominający
korzystanie z tabletu oraz oparte na gestach
sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
i łatwe dostosowanie.

W B U D O WA N E Z A B E Z P I E C Z E N I A

Gotowość do pracy w środowisku
mobilnym i w chmurze
Natychmiastowa łączność z chmurą
i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio
z poziomu interfejsu użytkownika oraz
dostęp do usług hostowanych w chmurze
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Korzystaj z zalet kompleksowych zabezpieczeń dzięki
naszemu strategicznemu podejściu do zapobiegania
włamaniom oraz ochrony dokumentów i danych.
W ramach naszego partnerstwa z firmami McAfee®
i Cisco® proaktywnie eliminujemy zagrożenia na
poziomie indywidualnego urządzenia, floty i sieci.

Doskonałe zabezpieczenia
Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące
zaawansowaną kombinację wbudowanych
funkcji i usług, dzięki której można
zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi,
wykrywać podejrzane lub złośliwe
zachowanie oraz chronić dane i dokumenty.

Dzięki interakcji z wiodącymi na rynku platformami
McAfee® DXL i Cisco® pxGrid urządzenia Xerox®
AltaLink oferują zaplanowaną reakcję, która
neutralizuje zagrożenia w źródle zaraz po ich
wystąpieniu.
Wiele warstw zabezpieczeń to szyfrowanie danych,
nadpisywanie dysku i certyfikaty branżowe.
Innowacyjna aplikacja Configuration Watchdog
gwarantuje, że konfiguracja urządzeń AltaLink
jest zgodna z zasadami bezpieczeństwa firmy.

KO LO R W I S TO T N YC H M I E J S C A C H
Dzięki wysokiej rozdzielczości wydruków wynoszącej
1200 x 2400 dpi kolorowe obrazy o jakości
fotograficznej i czytelny tekst nadają Twoim
dokumentom przejrzystość i zwiększają możliwości
wywierania wpływu na odbiorców. Można również
uaktualnić serię urządzeń AltaLink® C8000, dodając
serwer druku Xerox® EX-c C8000 Powered by Fiery®.
Pozwoli to użytkownikom w biurze na szybkie,
efektywne i niedrogie drukowanie dokumentów
o profesjonalnym wyglądzie.

Dostęp do usług następnej generacji
Łatwa integracja z usługami Xerox®
Intelligent Workplace Services. Możliwość
zdalnego monitorowania dostarczanych
usług i materiałów eksploatacyjnych.
Brama do nowych możliwości
Natychmiastowe zwiększenie możliwości
urządzenia dzięki dostępowi do galerii
aplikacji Xerox App Gallery z prawdziwymi
aplikacjami umożliwiającymi
optymalizowanie cyfrowych przepływów
pracy. Możliwość zlecania naszej sieci
partnerów opracowywania innowacyjnych
rozwiązań dla biznesu.
Więcej informacji na temat inteligentniejszej
pracy można znaleźć pod adresem
www.ConnectKey.com.

W Y K A Ń C Z A N I E Z A S TO S O WA Ń
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1 Automatyczny podajnik dokumentów do druku
dwustronnego (DADF) z pojedynczym przejściem
oszczędza czas przez równoczesne skanowanie
obu stron dokumentów dwustronnych z prędkością
do 139 obrazów na minutę.

10 Finisher BR z broszurownicą (opcjonalnie) zapewnia
dostęp do opcji zaawansowanego wykańczania
i możliwość tworzenia 64-stronicowych broszur
zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).

2 Podręczny zszywacz (opcjonalny) zszywa do 50
arkuszy papieru o gramaturze 20 funtów/80 g/m².
Wymaga opcjonalnej powierzchni roboczej.

11 Moduł składania C/składania Z (opcjonalnie)
dodaje trzy opcje składania: składanie typu C,
typu Z i typu Z na pół w finisherze BR oraz
finisherze BR z broszurownicą.

3 Taca boczna mieści do 100 arkuszy papieru o
gramaturze 20 funtów/80 g/m², może również
podawać okładki o gramaturze 110 funtów/300 g/m².

12 Offsetowa taca wyjściowa (OCT) (standardowo
we wszystkich konfiguracjach i uwzględniana
we wszystkich finisherach).

4 Dwie regulowane tace papieru na 520 arkuszy
(standardowo we wszystkich konfiguracjach).
Taca 1 mieści papier o rozmiarze do 11,7 x 17 cali/A3,
a taca 2 mieści papiery o rozmiarze do 12 x 18 cali/SRA3.

13 Zintegrowany finisher biurowy (opcjonalnie
w modelu C8030/C8035) umożliwia układanie do
500 arkuszy i zszywanie 50 arkuszy w jednym miejscu.

5 Zestaw do obsługi kopert (opcjonalnie — zastępuje
tacę 1) zapewnia bezproblemowe podawanie
maksymalnie 60 kopert.
6 Moduł z podwójną tacą dużej pojemności
(opcjonalnie) zwiększa łączność papieru do 3140 arkuszy.
7 Moduł z czterema tacami (opcjonalnie w module
C8030/C8035) mieści łączenie 2180 arkuszy.
8 Podajnik dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 2000
arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób
maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.
9 Finisher gotowy do produkcji (BR) (opcjonalnie)
zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania po
przystępnej cenie.
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14 Finisher biurowy LX (opcjonalnie w modelu C8030/
C8035/C8045/C8055) zapewnia dostęp do
zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej
cenie i oferuje opcjonalną funkcję bigowania/
przegniatania oraz tworzenia 60-stronicowych broszur
zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).
15 Zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0
(opcjonalnie) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu
kart z obsługą ponad 90 kart dostępowych.
16 Parowanie dotykowe w technologii NFC (Near
Field Communication) umożliwia użytkownikom
dotknięcie urządzeniem mobilnym panelu
użytkownika urządzenia AltaLink C8000 i
błyskawiczne połączenie z drukarką wielofunkcyjną.
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E K R A N D O T Y KO W Y
O B S Ł U G I WA N Y P O D O B N I E
D O U R Z Ą DZ E N I A M O B I L N E G O
Przedstawiamy całkowicie nowy 10,1-calowy
kolorowy ekran dotykowy — interfejs
użytkownika, który wyznacza wyższe
standardy w zakresie dostosowania do
potrzeb, łatwości użycia i wszechstronności.
Obsługa przypominająca korzystanie
ze smartfonu — wprowadzanie przy użyciu
gestów i aplikacje zorientowane na zadania
o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet
najbardziej złożone zadania wymagają
mniejszej liczby czynności.
Niezwykle intuicyjny układ prowadzi
użytkownika przez każde zadanie od
początku do końca, zachowując naturalną
hierarchię, w której najczęściej używane
funkcje są umieszczane z przodu i w środku.
Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub
aplikacji? Potrzebujesz szybszego dostępu
do ustawień aplikacji? Prosto dostosuj układ
według własnych preferencji.
Dzięki tej bezprecedensowej równowadze
między technologią sprzętu i inteligentnymi
funkcjami oprogramowania każda osoba
może łatwiej wchodzić w interakcję z
urządzeniami AltaLink z serii C8000 może
szybciej wykonywać więcej zadań. Wypróbuj
nasz nowy interfejs użytkownika na stronie
www.xerox.com/AltaLinkUI.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna
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DA N E T E C H N I C Z N E U R Z Ą DZ E N I A
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Prędkość (tryb kolorowy/czarno-biały)
Wydajność miesięczna*
Dysk twardy/procesor/pamięć
Łączność

Do 30/30 str./min
Do 35/35 str./min
Do 45/45 str./min
Do 50/55 str./min
Do 70/70 str./min
Do 90 000 stron
Do 110 000 stron
Do 200 000 stron
Do 300 000 stron
Do 300 000 stron
Minimum dysk twardy 250 GB/Intel® Atom™ z czterema rdzeniami, 1,91 GHz/2 MB pamięci podręcznej/8 GB pamięci systemowej
Ethernet 10/100/1000Base-T, drukowanie bezpośrednie przy użyciu modułu USB 2.0 o dużej prędkości, funkcja Wi-Fi Direct® z opcjonalną bezprzewodową kartą USB
Xerox®, parowanie dotykowe w technologii NFC
Opcjonalny kontroler
Serwer druku Xerox® EX-c C8000 Powered by Fiery®
Kopiowanie i drukowanie
Rozdzielczość kopii: Do 600 x 600 dpi; Rozdzielczość wydruków: do 1200 x 2400 dpi
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny)
8,1 sekundy w kolorze/6,7 sekundy w trybie czarno-białym
7,8 sekundy w kolorze/6,4
7,2 sekundy w kolorze/5,7
5,2 sekundy w kolorze/4,9
(z szyby dokumentów/rozgrzanego urządzenia)
sekundy w trybie czarno-białym sekundy w trybie czarno-białym sekundy w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny) 6,5 sekundy w kolorze/5,3
6,4 sekundy w kolorze/5,2
6,5 sekundy w kolorze/5,3
6,0 sekundy w kolorze/4,7
4,7 sekundy w kolorze/4,0
sekundy w trybie czarno-białym sekundy w trybie czarno-białym sekundy w trybie czarno-białym sekundy w trybie czarno-białym sekundy w trybie czarno-białym
Języki opisu strony
Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF w wersji 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opcjonalna specyfikacja papieru XML (XPS)
Wejście papierustandardowe Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego z pojedynczym przejściem: 130 arkuszy; prędkość do 139 obr./min (dupleks);
rozmiary: 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/85 x 125 mm do 297 x 432 mm
Taca boczna: 100 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 19 cali/89 x 98 mm do 320 x 483 mm (SEF)
Taca 1: 520 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 5,5 x 7,2 cala do 11,7 x 17 cali/od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF)
Taca 2: 520 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF)
Wybierz jedną opcję Moduł z czterema tacami (tace 3 i 4 — dostępne w modelu C8030/C8035): 1040 arkuszy, 520 arkuszy każda; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18
cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF)
Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; jedna taca papieru na 867 arkuszy i jedna taca papieru na 1133 arkusze; rozmiary: 8,5 x 11 cali/A4
Opcjonalnie Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2000 arkuszy; rozmiar 8,5 x 11 cali/A4, podawanie długą krawędzią
Taca kopert (zastępuje tacę 1): Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5
Wejście papieru/standardowe Podwójna taca rozsuwająca: 250 arkuszy każda; taca z licem do góry: 100 arkuszy
Wykańczanie
Opcjonalnie Zintegrowany finisher biurowy (dostępny w modelu C8030/C8035): układarka na 50 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 1 pozycja zszywek
Finisher biurowy LX (dostępny w modelu C8030/C8035/C8045/C8055): układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie,
opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów od 2 do 15 arkuszy (60 stron))
Finisher BR: układarka na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów
Finisher BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz
tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz łamanie na pół
Moduł składania C/składania Z: Umożliwia składanie Z, składanie Z formatu Letter i składanie C formatu Letter w finisherze BR oraz finisherze BR z broszurownicą
Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy (o gramaturze 80 g/m²), wymaga opcjonalnej powierzchni roboczej
I N T UIC YJ N E Ś R O D OW I S KO P R AC Y UŻ Y T KOW N I K A
Dostosowywanie
Sterowniki druku

Dostosowywanie witryny, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu aplikacji z galerii Xerox® App Gallery
Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, sterownik Xerox® Mobile Express Driver®,
ustawienia domyślne aplikacji, sterownik druku typu Pull Print firmy Xerox®
Oprogramowanie Xerox® Embedded Web Server Komputer PC lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Zdalna konsola/podgląd
Zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania
Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola
aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu
Skanowanie i faksowanie
Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu
głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: Faks bez użycia komputera
(dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka
adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), aplikacja Xerox® Mobile Link
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE
Łączność mobilna
Apple® AirPrint®4, gotowość do użycia usługi Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® dla systemu Android,
technologia NFC, drukowanie bezpośrednie Wi-Fi, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu AndroidTM
Drukowanie mobilne
Aplikacja Xerox @printbyXerox. Więcej informacji na stronie xerox.com/MobileSolutions; opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Dowiedz się
więcej pod adresem xerox.com/MobilePrintApp.
Łączność w chmurze
Galeria aplikacji Xerox App Gallery; Opcjonalnie: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office
365™, Connect for Box® inne pod adresem xerox.com/CloudConnectorApps.
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenia sieciowe

Dostęp do urządzeń

Ochrona danych

Bezpieczeństwo dokumentów

IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256,
SSL, TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana
reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid
Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog;
Opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0, standard NFC (uwierzytelnianie za
pomocą opcjonalnego rozwiązania
Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji można znaleźć na stronie xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Zaszyfrowany dysk twardy (AES w wersji 256-bitowej, FIPS 140-2, zweryfikowane) i nadpisywanie obrazu, wbudowana kontrola przy użyciu białej listy McAfee,
zintegrowana kontrola McAfee (opcjonalnie), weryfikacja oprogramowania, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników,
rozwiązanie Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Certyfikat Common Criteria (ISO 15408), zaszyfrowane zabezpieczone drukowanie, zaszyfrowane sterowniki druku FIPS

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI
Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem
xerox.com/PrintManagement.
Zarządzanie flotą/urządzeniami
Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, zautomatyzowany odczyt liczników, narzędzia zarządzanych usług druku,
klonowanie konfiguracji, Fleet Orchestrator
Zrównoważenie
Cisco EnergyWise®, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach, ustawienia druku Earth Smart
BR AMA DO NOW YCH MOŻLIWOŚCI
Galeria aplikacji Xerox
Przejdź na stronę xerox.com/AppGallery , aby dowiedzieć się, jak można rozszerzyć możliwości drukarki wielofunkcyjnej i pracować przy użyciu nowych metod z
dedykowanymi aplikacjami obsługującymi biznes, edukację, opiekę zdrowotną i inne dziedziny. Dostępne aplikacje to na przykład Xerox® Easy Translator, Forms Manager,
Connect to Concur, Remark Test Grading i Share Patient Information.

Zarządzanie usługami drukowania

* Maksymalna wydajność w okresie miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

Bardziej szczegółowe specyfikacje, w tym najnowsze certyfikaty można znaleźć
na stronie www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.
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