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A Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
színes, többfunkciós nyomtató
A Xerox® AltaLink készülékek közepes és nagy méretű
munkacsoportok, valamint forgalmas irodák számára kínálja
a képességek és a csatlakoztathatóság magasabb szintjét.
Az AltaLink révén több munkatársa férhet hozzá azonnal
és biztonságosan mindazokhoz a dokumentumokhoz,
adatokhoz és munkafolyamatokhoz, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy bárhonnan és bármilyen eszközről gyorsabban
és hatékonyabban tudjanak dolgozni.
INTELLIGENS ÉS TERMELÉKENY

Még soha nem látott ehhez fogható
többfunkciós nyomtatót. Táblagépekhez
hasonló felhasználói kezelőfelületétől kezdve
egészen a beépített csatlakozási lehetőségekig,
a Xerox® AltaLink C8000 sorozat megtestesíti
mindazt, amit napjainkban a dolgozók
elvárnak egy színes, többfunkciós géptől.
Az üzleti folyamatokhoz optimalizált,
egyszerűen kezelhető akár különálló gépként,
akár a géppark részeként használja, és úgy
alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen a
többfeladatos munkavégzésre és az
együttműködésre is. Testreszabott
munkafolyamatokat hozhat létre,
automatizálhatja az összetett feladatokat,
közvetlenül a felhőbeli szolgáltatásokba
szkennelhet, illetve azokból nyomtathat (pl.:
Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™,
Dropbox™, Microsoft Office 365™). Bármikor,
bárhonnan, bármely eszközről csatlakozhat.
Egyetlen gomb megérintésével beléphet a
Xerox App Gallery alkalmazásgalériájába, és
letöltheti ezeket az egyszerű, mégis hatékony,
kiszolgálót nem igénylő alkalmazásokat AltaLink
színes, többfunkciós nyomtatójára, ha szeretné
fokozni termelékenységét és lerövidíteni a
mindennapos feladatokra szánt időt.
A beépített mobilkapcsolatokkal biztosíthatja
a munkatársai számára olyannyira fontos
időtakarékos és kényelmes használatot. Ide
tartoznak többek között az alábbiak: érintéses
párosítási funkció a kis hatótávolságú NFC
technológiával, opcionális Wi-Fi Direct®,
@PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox®
Print Service Plug-in for Android™ és Mopria®.
E R Ő T E L J E S É S M É R E T E Z H E TŐ

Az AltaLink jóvoltából munkacsoportjai
hatékonyabban és termelékenyebben
dolgozhatnak. Beágyazott webszerverünk
segítségével a teljes géppark felügyelete,
figyelése és frissítése megoldható, a távoli
kezelőfelület révén pedig az interaktív betanítás
és támogatás is elérhető közvetlenül
munkaasztaláról.

Kevesebb a karbantartási probléma, és
ritkábban kell az IT-részleg segítségére
támaszkodnia. A nagy kapacitású papírtálcák
és a különböző méretű papírokra való
nyomtatás révén pedig csökken az állásidő
és javul a termelékenység. A szkennelési,
nyomtatási és faxolási feladatok egyszerre
elvégezhetők, így a csúcsidőszakok során
párhuzamos munkavégzésre is alkalma nyílik.
Az igény szerint választható utómunkálati
opciókkal pedig AltaLink készülékét bármely
munkakörnyezethez és dokumentumtípushoz
konfigurálhatja, ideértve a füzetek, a
prospektusok és a röpiratok készítését is.
B E É P Í T E T T B I Z TO N S Á G

Az AltaLink C8000 sorozatú színes, többfunkciós
nyomtató a legmagasabb szintű biztonsággal
rendelkezik, köszönhetően a McAfee-vel kötött
partneri megállapodásnak – az így létrejött
megoldások proaktív jelleggel kezelik a
kockázatokat a géppark egészében és az
egyedi nyomtatók szintjén egyaránt.
A számos biztonsági réteg többek között
adattitkosítást, lemezfelülírást és iparági
tanúsítványokat tartalmaz. Felhasználói szinten
a titkos nyomtatás funkció mindaddig a
várósorban tartja a dokumentumokat, amíg
a felhasználó készen nem áll arra, hogy
kinyomtassa őket a készüléken.
HASZNÁLJON SZÍNEKET OTT,
AHOL IGAZÁN SZÁMÍT

Dokumentumai az 1200 x 2400 dpi-s nagy
felbontású, fotóminőségű színes képekkel és
az élénk szöveggel mindig elérik a kívánt hatást.
Az AltaLink C8000 sorozatú készülékek emellett
a Fiery® beépített hálózati kiszolgálókkal még
tovább bővíthetők, ha irodai felhasználóinak
szeretné lehetővé tenni, hogy gyorsan,
hatékonyan és alacsonyabb költségekkel
készíthessenek professzionális megjelenésű
dokumentumokat.

X E ROX ® C O N N E C T K E Y ®
T E C H N O LÓ G I A – A M U N K A H E LY I
T E R M E L É K E N YS É G
KÖ Z É P P O N T J A .
A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője
– bemutatja a munkahelyi termelékenység soron
következő forradalmát.
A különböző eszközök széles körén elérhető
egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú
szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók
további bővítésére használható alkalmazások nagy
választékának köszönhetően gyorsabban, jobban
és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.
Intuitív kezelőfelület
Teljesen új, mégis teljes mértékben ismerős módja
a munkavégzésnek. Táblagépekhez hasonló
felhasználói élmény az érintőképernyő
kézmozdulatokkal történő vezérlésével és egyszerű
testreszabási lehetőségekkel.
Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások
A felhőalapú szolgáltatások és a mobileszközök
közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők.
A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások
révén bárhonnan, bármikor és tetszőleges
módon elvégezhetők a feladatok.
Kategóriavezető biztonság
A dokumentumok és az adatok többszintű védelme
érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb
fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a
törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok
esetben túl is teljesíti azokat.
Újgenerációs szolgáltatások támogatása
Dolgozzon eredményesebben, és erőforrásait kezelje
hatékonyabban. A Xerox® Managed Print Services
menedzselt nyomtatási szolgáltatásokkal való
egyszerű integráció révén távolról is nyomon
követheti a szolgáltatásnyújtást és a kellékek
felhasználását, és mivel a konfigurálást is elvégezheti
távolról, még több időt takaríthat meg.
Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat
A Xerox App Gallery alkalmazásgaléria jóvoltából
azonnal kiterjesztheti a készülékek képességeit.
A galéria a digitális munkafolyamatok
optimalizálásához kínál a valós világ igényeit
kielégítő alkalmazásokat. Partnerhálózatunk
igénybevételével innovatív, saját üzletviteléhez
illő megoldásokat fejleszthet.
Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről
a www.connectkey.com oldalon találhat
részletesebb információkat.

U T Ó M U N K Á L AT I A L K A L M A Z Á S O K
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1. Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval
(DADF) időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas
dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli
percenként akár 139 kép sebességgel.

10. Az üzleti célú finiser füzetkészítővel (opcionális)
speciális utómunkálati lehetőségeket kínál, és lehetővé
teszi 60 oldalas nyeregtűzéses füzetek készítését
(2–15 lap).

2. A kézi tűző (külön beszerezhető) akár 50 ív 80 g/m2
felülettömegű másolóanyag tűzésére is alkalmas.

11. C-/Z-hajtogató egység (opcionális), amellyel háromféle
hajtás alkalmazható: C-hajtás, Z-hajtás és Z-félbehajtás
az üzleti célú finiseren, illetve a füzetkészítővel felszerelt
üzleti célú finiseren.

3. Kézitálca akár 100 lap 80 g/m2 felülettömegű lapot
képes kezelni, de alkalmas borítók (300 g/m2
felülettömegig) adagolására is.
4. Két 520 lapos állítható tálca (minden konfiguráción
alap). Az 1. tálca akár A3-as másolóanyag-méreteket is
képes kezelni, a 2. tálcába pedig legfeljebb SRA3 méret
helyezhető.
5.A borítékadagolóból (opcionális, az 1. tálca helyére
illeszthető) 60 borítékot adagolhat problémamentesen.
6. A nagy kapacitású tandemtálcamodul: (opcionális)
a teljes papírkapacitást 3140 lapra növeli.
7. A négytálcás modulba (a C8030/C8035 készülékekhez
opcionális) összesen 2180 lap helyezhető.
8. A nagy kapacitású adagoló (opcionális) 2000 lap A4
méretű papír befogadására alkalmas, mellyel a maximális
papírkapacitást 5140 lapra növeli.
9. Az üzleti célú finiser (opcionális) kedvező áron speciális
munkabefejezési funkciókkal bővíti gépét.
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12. Eltoló gyűjtőtálca (OCT) (az összes konfiguráción
alaptartozék, és minden finiser tartozéka).

16

13. Az integrált irodai finiser (a C8030/C8035
modellekhez opcionális) 500 lapos kötegelést
és 50 lapos, egyszeres tűzést tesz lehetővé.
14. Az irodai LX finiser (a C8030/C8035/C8045/C8055
készülékeken opcionális) kiváló áron biztosít Önnek
utómunkálati lehetőségeket, és opcionális
nyeregtűzéses képességgel is rendelkezik
60 oldalas füzetek (2–15 lap) elkészítéséhez.
15. Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó (E1.0)
(opcionális), amely lehetővé teszi a kártyaalapú
hitelesítést több, mint 90 belépőkártya támogatásával.
16. Érintéses párosítási funkció a kis hatótávolságú
NFC technológiával, amely lehetővé teszi, hogy
a felhasználók mobileszközeiket az AltaLink C8000
készülék kezelőpaneljéhez érintve azonnal
kapcsolódhassanak az MFP-hez.
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B E M U TAT J U K A
M O B I L E S Z KÖ Z Ö K É H E Z
H A S O N LÓ K I VÁ LÓ M I N Ő S É G Ű
É R I N TŐ K É P E R N YŐ T
Ismerkedjen meg a teljesen új, 10,1 colos, színes
érintőképernyővel. Ez a teljes egészében új
felhasználói kezelőfelület a testre szabhatóság,
az egyszerű használat és a sokoldalúság
magasabb szintjét képviseli.
Az ismerős mobilélmény, a kézmozdulatokkal
történő vezérlés és a feladatközpontú
alkalmazások mind közös megjelenést és élményt
biztosítanak. Még a legösszetettebb munkák a
korábbinál jóval kevesebb lépésben végezhetők el.
A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen
végigvezet az összes feladaton. A funkciók
természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus
elemek felülre, a gyakran használtak pedig az
előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók
vagy az alkalmazások elrendezése?
Az elrendezés személyre szabható, az Ön
igényeinek megfelelően.
A hardvertechnológia és a szoftveres képességek
páratlan egyensúlya révén az AltaLink® C8000
nyomtatók minden használója gyorsabban
végezhet a munkájával. Próbálja ki új
kezelőfelületünket a
www.xerox.com/AltaLinkUI címen.

A Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
színes, többfunkciós nyomtató
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A K É S Z Ü L É K A D ATA I

AltaLink C8030

AltaLink C8035

AltaLink C8045

AltaLink C8055

Sebesség (színes / fekete-fehér)

Max. 30/30 oldal/perc

Max. 35/35 oldal/perc

Max. 45/45 oldal/perc

Max. 50/55 oldal/perc

AltaLink C8070
Max. 70/70 oldal/perc

Havi terhelhetőség*

Max. 90 000 oldal

Max. 110 000 oldal

Max. 200 000 oldal

Max. 300 000 oldal

Max. 300 000 oldal

Merevlemez / processzor / memória

Minimum 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2M gyorsítótár/8 GB rendszermemória

Csatlakoztathatóság

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct® az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel,
Érintéses párosítás NFC technológiával

Opcionális vezérlő

EFI™ Fiery® integrált hálózati kiszolgáló

Másolási és nyomtatásifelbontás

Másolás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi

Első másolat elkészítési ideje
(leggyorsabb) (dokuüvegről,
bemelegedett készülék esetében)

8,1 mp színes / 6,7 mp fekete-fehér

7,8 mp színes /
6,4 mp fekete-fehér

7,2 mp színes /
5,7 mp fekete-fehér

5,2 mp színes /
4,9 mp fekete-fehér

Első nyomat elkészítésének ideje
(gyorsaság)

6,5 mp színes /
5,3 mp fekete-fehér

6,5 mp színes /
5,3 mp fekete-fehér

6,0 mp színes /
4,7 mp fekete-fehér

4,7 mp színes /
4,0 mp fekete-fehér

6,4 mp színes /
5,2 mp fekete-fehér

Oldalleíró nyelvek

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7-es verzió, PCL® 5c/PCL 6, opcionális XML Paper Specification (XPS)

PapírbemenetAlap

Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló: 130 lapos, sebesség: akár 139 kép/perc (kétoldalas); méretek: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm;
Kézitálca: 100 lap; egyedi méretek: 89 x 98 mm – 320 x 483 mm (SEF)
1. tálca: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF)
2. tálca: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF)

Egy választható

Opcionális
Papírkimenet/alap
Utómunkálatok
Opcionális

Négytálcás modul (3. és 4. tálca – a C8030/C8035 modelleken áll rendelkezésre): 1040 lap; egyenként 520 lap; egyedi méretek:
140 x 182 mm – SRA3 (SEF)
Nagy kapacitású tandemtálcamodul: 2000 lap; Egy 867 lapos papírtálca és egy 1133 lapos papírtálca; méretek: A4
Nagy kapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; Méret A4 hosszú széllel adagolva
Borítéktálca (az 1. tálca helyén): Max. 60 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5
Kettős eltoló gyűjtőtálca: egyenként 250 lap; Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca: 100 lap
Integrált irodai finiser (a C8030/C8035 készüléken áll rendelkezésre): 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 1 helyen
Irodai finiser LX (a C8030/C8035/C8045/C8055 készülékhez áll rendelkezésre): 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás,
opcionális füzetkészítő (hajtás, nyeregtűzés 2–15 lap: 60 oldal)
BR finiser: 3000 lapos kötegelőtálca és 500 lapos felső tálca, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás
BR füzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelőtálca és 500 lapos felső tálca, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás és nyeregtűzés
füzetkészítés (2–15 lap, 60 oldal) és V-hajtogatás
Z-hajtást/C-hajtást végző egység: Z-hajtással, és A4-es lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR füzetkészítő finisert.
Kézi tűző: 50 lap tűzése (80 g/m2 felülettömeget alapul véve), munkafelületet igényel

I N T U I T Í V K E Z E LŐ F E L Ü L E T
Testre szabás/személyre szabás

Webhelyek, funkciók és munkafolyamatok testre szabása a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával

Nyomatató-illesztőprogramok

Munkaazonosítók, kétirányú állapot, munkafigyelés, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® Embedded Web Server

Számítógépes vagy mobil állapotinformációk, beállítások, készülékfelügyelet és klónozás

Távkonzol/előnézet

Távoli kezelőfelület

Nyomtatási funkciók

Nyomtatás USB-ről, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, munkafigyelés,
alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás, vázlat mód

Szkennelés és faxolás

Szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba,
kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Faxolás a készülékről (egy- és
háromvonalas opciók választhatók; LAN-faxot, közvetlen faxot és e-mailbe történő faxtovábbítást tartalmaz), faxtárcsázás, egységes címjegyzék, optikai
karakterfelismerés (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

M O B I L I TÁ S É S F E L H Ő A L A P Ú S Z O L G Á LTATÁ S O K
Mobil elérhetőség

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

Mobilnyomtatás

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; A rendelkezésre álló mobilalkalmazások listáját itt tekintheti meg:
www.xerox.com/officemobileapps

Felhőkapcsolatok

Print from/Scan to Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® stb.

K AT E G Ó R I AV E Z E T Ő B I Z T O N S Á G
Hálózatbiztonság

IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonatalapú (hash) üzenethitelesítés, SSL, TLS, biztonsági tanúsítványok,
önaláírással rendelkező tanúsítványok automatikus létrehozása

Hozzáférés a készülékekhez

Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Smart-kártya
használatát engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó (E1.0)

Adatvédelem

Titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2, jóváhagyott) és képfelülírás, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, engedélyezőlisták,
munkaszintű titkosítás a HTTPS és az illesztőprogramok használatával

Dokumentumszintű biztonság

Titkos és biztonságos nyomtatás, FIPS-titkosítással ellátott nyomtató-illesztőprogramok

Ú J G E N E R Á C I Ó S S Z O L G Á LTATÁ S O K TÁ M O G ATÁ S A
Nyomtatásfelügyelet

Xerox® Print Management and Mobility Suite, konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut és egyéb partnermegoldások

Nyomtatáskezelés

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, menedzselt nyomtatási szolgáltatások eszköztára

Fenntarthatóság

Cisco EnergyWise®, felhasználói azonosító margóra nyomtatása, Earth Smart nyomtatóbeállítások

Ú J L E H E T Ő S É G E K E L Ő T T N Y I T J A M E G A Z U TAT
Felhőszolgáltatások

Xerox® Easy Translator, számos további szolgáltatás is elérhető

Xerox alkalmazásgaléria

Számos alkalmazás és felhőszolgáltatás is elérhető. Az MFP-k funkcióit még tovább bővítő alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a
www.xerox.com/appgallery oldalon.

* Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
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