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Έγχρωμος πολυλειτουργικός  
εκτυπωτής Xerox® Altalink®

Έξυπνος, ασφαλής και συνδεδεμένος Workplace Assistant.
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Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ί Α  X E R O X ® 
C O N N E C T K E Y ®

Διαισθητική εμπειρία χρήστη
Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που 
περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με 
tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής 
που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων 
και εύκολη προσαρμογή.

Δυνατότητα σύνδεσης με φορητές 
συσκευές και το Cloud
Άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και 
φορητές επαφές απευθείας από το 
περιβάλλον διεπαφής χρήστη, με πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο 
cloud, για να μπορείτε να εργάζεστε όπου, 
όποτε και όπως θέλετε.

Απόλυτη ασφάλεια
Ολοκληρωμένη ασφάλεια που περιλαμβάνει 
έναν ισχυρό συνδυασμό ενσωματωμένων 
λειτουργιών και υπηρεσιών για αποτροπή 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, 
εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης 
συμπεριφοράς και προστασία των 
δεδομένων και των εγγράφων.

Δυνατότητα αξιοποίησης υπηρεσιών 
επόμενης γενιάς
Εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών έξυπνου 
χώρου εργασίας της Xerox®. Υποστηρίζει  
την απομακρυσμένη παρακολούθηση της 
παράδοσης υπηρεσίας και των 
αναλωσίμων.

Πύλη για νέες δυνατότητες
Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας 
με πρόσβαση στο Xerox App Gallery που 
διαθέτει ρεαλιστικές εφαρμογές, οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των 
ψηφιακών ροών εργασίας. Εκμεταλλευθείτε 
το δίκτυο των  συνεργατών μας για τη 
σχεδίαση πρωτοποριακών λύσεων, ειδικά 
για κάθε επιχείρηση. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς 
θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση 
www.ConnectKey.com.

Ε Ξ Υ Π Ν Ο Σ  Κ Α Ί  Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Ί ΚΟ Σ

Από το περιβάλλον του που θυμίζει ταμπλέτα, 
ως τις επιλογές συνδεσιμότητας που 
λειτουργούν από το πρώτο δευτερόλεπτο, 
η σειρά Xerox® AltaLink C8000 Series είναι 
η έγχρωμη πολυλειτουργική συσκευή που 
περίμεναν οι σύγχρονοι εργαζόμενοι.

Εύκολη στην διαχείριση είτε ως αυτόνομη 
συσκευή είτε ως τμήμα ολόκληρου στόλου, έχει 
σχεδιαστεί για πολυδιεργασία και συνεργασία. 
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες εφαρμογές 
1-Touch για την αυτοματοποίηση εργασιακών 
ροών πολλαπλών βημάτων. Απλώς πατήστε 
στη νέα σας εφαρμογή για να εκτελέσετε 
γρήγορα την εργασία που έχετε διαμορφώσει. 
Και εξοικονομήστε χρόνο σαρώνοντας προς 
πολλαπλούς προορισμούς, συμπεριλαμβανο-
μένων μονάδας USB, τοποθεσίας δικτύου 
και τοποθεσίας κοινής χρήσης SMB, όλα  
σε μία λειτουργία.

Με το πάτημα ενός πλήκτρου, μπορείτε 
να μεταβείτε στην Xerox App Gallery και 
να κατεβάσετε απλές αλλά παντοδύναμες 
εφαρμογές χωρίς χρήση διακομιστή στη 
συσκευή σας AltaLink για να αυξήσετε την 
παραγωγικότητά σας και να επιταχύνετε τις 
καθημερινές σας εργασίες. 

Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα κινητών 
συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των  
@printbyXerox, Google Cloud Print™, Πρόσθετου 
υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, 
Airprint®, Mopria® και προαιρετικού Wi-Fi Direct® 
παρέχει άνεση και σας εξοικονομεί χρόνο 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες  
σας στο χώρο εργασίας.

Ί Σ Χ Υ Ρ Ή  Κ Α Ί  Κ Λ Ί Μ Α ΚΟΥ Μ Ε Ν Ή 
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ή

Λάβετε διαδραστική εκπαίδευση και 
υποστήριξη απευθείας από την επιφάνεια 
εργασίας σας με τον απομακρυσμένο πίνακα 
ελέγχου. Επιτρέπει τη διαχείριση στόλου 
χωρίς διακομιστή με το Fleet Orchestrator. 
Διαμορφώστε μια συσκευή μία φορά και, 
στη συνέχεια, αφήστε τον Fleet Orchestrator 
να αναπτύξει και να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης αυτόματα και να κοινοποιήσει 
αυτόματες εργασιακές ροές με άλλες συσκευές.

Λιγότερη φροντίδα συντήρησης, λιγότερη 
υποστήριξη ΙΤ, υψηλή χωρητικότητα δίσκων 
χαρτιού και ικανότητα εκτύπωσης σε πληθώρα 
μεγεθών χαρτιού, για αυξημένο χρόνο λειτουργίας 
και υψηλότερη παραγωγικότητα. Σάρωση, 
εκτύπωση και αποστολή/λήψη φαξ μπορούν 
να εκτελεστούν ταυτόχρονα, προσφέροντας 
πολυδιεργασία σε περιόδους υψηλού φόρτου – 
και οι επιλογές τελικής επεξεργασίας σημαίνουν 
ότι μπορείτε να διαμορφώσετε τον AltaLink® 
σας για οποιοδήποτε περιβάλλον και για 
οποιονδήποτε τύπο εγγράφων, όπως βιβλιάρια, 
φυλλάδια και πολύπτυχα. 

Ε Ν Σ Ω Μ ΑΤ Ω Μ Ε Ν Ή  Α ΣΦ Α Λ Ε Ί Α

Απολαύστε απόλυτη ασφάλεια μέσω της 
στρατηγικής μας προσέγγισης για την 
αποφυγή των εισβολών και τη διατήρηση 
των εγγράφων ασφαλών. Οι συνεργασίες μας 
με τη McAfee® και τη Cisco® αντιμετωπίζουν 
εκ των προτέρων κινδύνους σε μεμονωμένη 
συσκευή, μεμονωμένο στόλο και επίπεδο 
δικτύου.

Αλληλεπιδρώντας με τις κορυφαίες στην αγορά 
πλατφόρμες McAfee® DXL και Cisco® pxGrid, 
οι συσκευές Xerox® AltaLink χρησιμοποιούν 
συντονισμένη απόκριση που εξουδετερώνει 
τις απειλές στην πηγή τους, την στιγμή που 
εμφανίζονται.

Πολλαπλές διαστρωματώσεις ασφαλείας 
περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση δεδομένων, 
επανεγγραφή δίσκου και κλαδικές 
πιστοποιήσεις. Ο καινοτόμος Έλεγχος 
διαμόρφωσης (Configuration Watchdog) 
διασφαλίζει ότι οι συσκευές σας AltaLink 
παραμένουν διαμορφωμένες σύμφωνα με τις 
πολιτικές ασφαλείας σας.

Χ Ρ Ω Μ Α  Ε Κ Ε Ί  Π ΟΥ  Χ Ρ Ε Ί Α Ζ Ε ΤΑ Ί

Υψηλή ανάλυση 1200 x 2400 dpi, έγχρωμες 
εικόνες φωτογραφικής ποιότητας και καθαρό 
κείμενο δίνουν στα έγγραφά σας ξεκάθαρη 
και εντυπωσιακή όψη.  Μπορείτε επίσης να 
αναβαθμίσετε τον AltaLink C8000 Series με 
τον διακομιστή εκτύπωσης Xerox® EX-c C8000 
με την υποστήριξη της Fiery®, προσφέροντας 
στους χρήστες γραφείου την δυνατότητα 
σύντομης, αποδοτικής και οικονομικής 
εκτύπωσης εγγράφων με επαγγελματική όψη.

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® 
AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Οι συσκευές Xerox® AltaLink® προσφέρουν νέα επίπεδα απόδοσης 
και συνδεσιμότητας για μεσαίες - μεγάλες εργασιακές ομάδες 
και δραστήρια γραφεία. Με τις AltaLink, το εκτενές εργατικό 
σας δυναμικό έχει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα έγγραφα, 
τα δεδομένα και τις εργασιακές ροές που χρειάζεται για 
να εργάζεται ταχύτερα και αποδοτικότερα από οποιοδήποτε 
σημείο και με οποιαδήποτε συσκευή.

http://www.ConnectKey.com


Π Α Ρ ΟΥ Σ Ί Α Ζ ΟΥ Μ Ε  Τ Ή Ν 
Υ Π Ε Ρ ΟΧ Ή  Τ Ή Σ  Ο Θ Ο Ν Ή Σ  Α Φ Ή Σ 
Μ Ε  Α Ί Σ Θ Ή Σ Ή  Κ Ί Ν Ή Τ Ή Σ 
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ή Σ

Γνωρίστε την ολοκαίνουργια, έγχρωμη οθόνη 
αφής 10,1 ιντσών – το περιβάλλον χρήστη 
που θέτει υψηλότερα πρότυπα για 
προσαρμογή, ευχρηστία και ευελιξία. 

Καθώς ενσωματώνει μια οικεία εμπειρία 
«κινητού τηλεφώνου», με υποστήριξη για 
εντολές με κινήσεις των δακτύλων και 
εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και  
έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση, απαιτούνται 
λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και 
οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί 
σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος,  
με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί στο 
επίκεντρο τις λειτουργίες που χρησιμοποιού-
νται συνήθως. Δεν σας αρέσει η θέση κάποιας 
λειτουργίας ή εφαρμογής; Θέλετε ταχύτερη 
πρόσβαση στις ρυθμίσεις εφαρμογής; 
Προσαρμόστε εύκολα τη διάταξη της οθόνης 
αφής, όπως σας αρέσει.

Η απαράμιλλη τεχνολογία υλισμικού και 
έξυπνου λογισμικού βοηθά οποιονδήποτε 
αλληλεπιδρά με την σειρά AltaLink C8000 
Series να ολοκληρώνει περισσότερη 
εργασία, ταχύτερα. Δοκιμάστε το νέο 
μας περιβάλλον χρήστη στη διεύθυνση  
www.xerox.com/AltaLinkUI.

1  Σαρωτής διπλής κεφαλής, μονού περάσματος 
(DADF) που εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας 
ταυτόχρονα και τις δύο όψεις εγγράφων διπλής όψης 
με ταχύτητα έως και 139 είδωλα ανά λεπτό. 

2  Το χειροκίνητο συρραπτικό  (προαιρετικά) 
συρράπτει έως και 50 φύλλα μέσων εκτύπωσης 
βάρους 80 g/m². 

3  Ο δίσκος Bypass χειρίζεται έως 100 φύλλα 80 g/m², 
και τροφοδοτεί μέσα έως και 300 g/m².

4  Δύο προσαρμοζόμενοι δίσκοι 520 φύλλων 
(περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα). Ο δίσκος  
1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως A3 και ο δίσκος 
2 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως SRA3.

5  Το κιτ φακέλων (προαιρετικά – αντικαθιστά το 
Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση χωρίς προβλήματα 
έως 60 φακέλων.

6  Ή σειριακή μονάδα δίσκων μεγάλης 
χωρητικότητας (προαιρετική) ανεβάζει την 
συνολική χωρητικότητα χαρτιού στα 3140 φύλλα.

7  Μονάδα τεσσάρων δίσκων (προαιρετική με τους 
C8030/C8035/C8045) χωρά συνολικά 2180 φύλλα.

8  Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 
(προαιρετικός) έχει χωρητικότητα 2000 φύλλων 
χαρτιού A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα 
χαρτιού σε 5140 φύλλα.

9  Τελικός επεξεργαστής Business Ready (BR) 
(προαιρετικός) που σας παρέχει προηγμένες 
λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική 
τιμή.

10  Τελικός επεξεργαστής δημιουργίας φυλλαδίων 
BR (προαιρετικός) προσφέρει στην προηγμένη 
τελική επεξεργασία την δυνατότητα δημιουργίας 
φυλλαδίων.

11  Ή Μονάδα δίπλωσης C / Z (προαιρετικά) 
προσθέτει τρεις διπλώσεις: Δίπλωση χαρτιού σε 
σχήμα C, δίπλωση σε σχήμα Z και μισή δίπλωση σε 
σχήμα Z στον τελικό επεξεργαστή BR ή στον τελικό 
επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων.

12  Δίσκος Offset Catch (OCT) (στάνταρ σε όλες τις 
συνθέσεις και περιλαμβάνεται με όλους τους 
τελικούς επεξεργαστές).

13  Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής 
γραφείου (προαιρετικός με τους C8030/C8035) 
παρέχει δυνατότητα στοίβαξης 500 φύλλων και 
συρραφής 50 φύλλων σε μία θέση.

14  Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX 
(προαιρετικός με τους C8030/C8035/C8045/
C8055) προσφέρει τις προηγμένες δυνατότητες 
τελικής επεξεργασίας ε εξαιρετική τιμή και 
πρόσθετη δυνατότητα πτύχωσης και συρραφής 
ράχης 60-φυλλων φυλλαδίων, (2 έως 15 φύλλων).

15  Ο Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID 
E1.0 Xerox® (προαιρετικός) προσθέτει δυνατότητα 
ταυτοποίησης με κάρτα, με υποστήριξη για 
περισσότερες από 90 κάρτες πρόσβασης.

16  Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair 
προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα να 
αγγίζουν την κινητή τους συσκευή στον πίνακα 
ελέγχου του AltaLink C8000 και να συνδέονται 
αυτόματα με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Τ Ε Λ Ί Κ Ή Σ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α Σ
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Για λεπτομερέστερες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων πιστοποιήσεων, 
μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.
©2019 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print 
Driver® και Mobile Express Driver® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.  
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.     11/19     PN03658     BR29661     AC8BR-01XI

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 
Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΊΣΤΊΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

AltaLink® C8030 AltaLink® C8035 AltaLink® C8045 AltaLink® C8055 AltaLink® C8070

Ταχύτητα (έγχρωμη / ασπρόμαυρη) Έως 30 / 30 σελ./λεπτό Έως 35 / 35 σελ./λεπτό Έως 45 / 45 σελ./λεπτό Έως 50 / 55 σελ./λεπτό Έως 70 / 70 σελ./λεπτό

Μηνιαίος κύκλος εργασιών* Έως 90.000 σελίδες Έως 110.000 σελίδες Έως 200.000 σελίδες Έως 300.000 σελίδες Έως 300.000 σελίδες

Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη Τουλάχιστον 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB μνήμη συστήματος

Συνδεσιμότητα 10/100/1000 Base-T Ethernet, Άμεση εκτύπωση USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Ασύρματο προσαρμογέα Xerox® USB, Πάτημα για ζευγοποίηση NFC

Προαιρετικός ελεγκτής Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-c C8000 με την υποστήριξη της Fiery®

Aντιγραφή και εκτύπωση Ανάλυση αντιγραφής: έως 600 x 600 dpi; Ανάλυση εκτύπωσης: Μέχρι 1200 x 2400 dpi

Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου 
(από την επιφάνεια σάρωσης, μετά την 
προθέρμανση)

8,1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 6,7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη 7,8 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 6,4 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

7,2 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5,7 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

5,2 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4,9 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου 
(έως)

6,5 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5,3 
δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

6,4 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5,2 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

6,5 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5,3 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

6,0 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4,7 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

4,7 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4,0 

δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF έκδοση 1.7, PCL® 5c/PCL 6, προαιρετική XML Paper Specification (XPS)

Είσοδος χαρτιού Τυπική Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος: 130 φύλλα, Ταχύτητα: έως και 139 είδ./λεπτό (διπλής όψης), Μεγέθη: 85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ.  
Δίσκος Bypass: 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 89 x 98 χλστ. έως 320 x 483 χλστ. (Τροφοδοσία μικρής πλευράς) 
Δίσκος 1: 520 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 140 x 182 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. (Τροφοδοσία μικρής πλευράς - SEF)
Δίσκος 2: 520 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 140 x 182 χλστ. έως SRA3 (Τροφοδοσία μικρής πλευράς - SEF)

Επιλέξτε ένα Μονάδα τεσσάρων δίσκων (Δίσκοι 3 και 4 – διαθέσιμοι με C8030/C8035): 1040 φύλλα, Μέχρι 520 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 140 x 182 χλστ. έως SRA3 (Τροφοδοσία μικρής πλευράς - SEF)
Μονάδα Δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 2000 φύλλα: Ένας δίσκος χαρτιού 867 φύλλων και ένας δίσκος χαρτιού 1133 φύλλων, Μεγέθη: A4

Προαιρετικό Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 2000 φύλλα, Μέγεθος A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς  
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1): Μέχρι 60 φακέλους: #10 Commercial, Monarch, DL, C5

Έξοδος χαρτιού/ Στάνταρ
Tελική επεξεργασία
 

Προαιρετικό

Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 100 φύλλα

Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου (Διαθέσιμος με το C8030/C8035): Δίσκος ταξινομητή 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή μίας θέσης
Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX (Διαθέσιμος με C8030/C8035/C8045/C8055): Δίσκος ταξινομητή 2000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα 
διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμή κοπής, συρραφή ράχης 2 έως 15 φύλλων (60 σελίδων))
Τελικός επεξεργαστής BR: Δίσκος ταξινομητή 3.000 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών
Τελικός επεξεργαστής BR με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων: Δίσκος ταξινομητή 1500 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση 2/3 
οπών με δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίου με συρραφή στη ράχη (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και δίπλωμα V
Μονάδα δίπλωσης C / Z: Προσθέτει δυνατότητα δίπλωσης Z, Letter Z και Letter C στον τελικό επεξεργαστή BR και τον τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων
Χειροκίνητο συρραπτικό: Συρραφή 50 φύλλων (με βάση χαρτί βάρους 80 g/m²), μπορεί να απαιτείται Επιφάνεια εργασίας

Δ Ί Α Ί Σ Θ Ή Τ Ί Κ Ή  Ε Μ Π Ε Ί Ρ Ί Α  Χ Ρ Ή Σ Τ Ή

Προσαρμόστε. Προσαρμογή χώρου, λειτουργίας ή εργασιακής ροής με τις εφαρμογές Xerox®App Gallery 

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης 
εκτύπωσης Xerox® Pull

Ενσωματωμένος διακομιστής Web 
Xerox®

PC ή Κινητές συσκευές— Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Fleet Orchestrator, Έλεγχος διαμόρφωσης

Απομακρυσμένη κονσόλα / 
προεπισκόπηση

Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου

Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση από USB, σετ δειγμάτων, αποθηκευμένη εργασία, δημιουργία φυλλαδίου, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, κλιμάκωση, παρακολούθηση εργασίας, εκτύπωση 
διπλής όψης, πρόχειρη εκτύπωση

Σάρωση και φαξ Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, 
Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Λειτουργίες φαξ: Σύνδεση φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή τριών γραμμών, περιλαμβάνει 
Φαξ τοπικού δικτύου, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Εφαρμογή κινητής σύνδεσης 
Xerox®, Εφαρμογή κινητής σύνδεσης Xerox®

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Ή Τ Α  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ή Σ  Μ Ε  Φ Ο Ρ Ή Τ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Κ Α Ί  Τ Ο  C L O U D
Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών Άμεση σύνδεση με Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετα υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Mopria® για Android, NFC,  

Wi-Fi Direct Printing, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για AndroidTM

Εκτύπωση από κινητή συσκευή Εφαρμογή Xerox @printbyXerox. Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση xerox.com/MobileSolutions, Προαιρετικά: Λύση εκτύπωσης για φορητές συσκευές Xerox® Workplace Cloud/Suite. 
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση xerox.com/MobilePrintApp.

Συνδεσιμότητα στο cloud Xerox App Gallery, Προαιρετικά: Σύνδεση για Salesforce, Σύνδεση για Google Drive™, Σύνδεση για OneDrive®, Σύνδεση για DropBox™, Σύνδεση για Office 365™, Σύνδεση για Box® και άλλα 
πολλά στη διεύθυνση xerox.com/CloudConnectorApps.

Α Π Ο Λ Υ Τ Ή  Α Σ Φ Α Λ Ε Ί Α

Ασφάλεια δικτύου IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, Πιστοποίηση ταυτότητας Μηνύματος Hash SNMPv3, SHA-256, SSL, TLS, 
Πιστοποιητικά ασφαλείας, Αυτόματο πιστοποιητικό Self-signed, Υπηρεσίες ενσωμάτωσης Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση απειλών μέσω ενοποίησης 
McAfee DXL/Cisco pxGrid

Πρόσβαση συσκευών Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα πύλης/IP/Τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Έλεγχος διαμόρφωσης,  
Προαιρετικά: Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένος Αναγνώστης κάρτας Xerox® RFID E1.0, τυπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής 
Διαχείρισης εκτύπωσης Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Προστασία δεδομένων Κρυπτογραφημένη επανεγγραφή σκληρού δίσκου (AES 256-bit, FIPS 140-2, Επικυρωμένο) και εικόνας, Προσθήκη στη λευκή λίστα ενσωματωμένου ελέγχου McAfee, Έλεγχος ακεραιότητας 
McAfee (προαιρετικά), Επαλήθευση ταυτότητας υλικολογισμικού, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και Οδηγών, Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud/Suite

Ασφάλεια εγγράφων Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (ISO 15408), κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, οδηγοί εκτύπωσης με κρυπτογράφηση FIPS

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Ή Τ Α  Α Ξ Ί Ο Π Ο Ί Ή Σ Ή Σ  Υ Π Ή Ρ Ε Σ Ί Ω Ν  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ή Σ  Γ Ε Ν Ί Α Σ

Διαχείριση εκτυπώσεων Εργαλείο Xerox® Standard Accounting (XSA), Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση xerox.com/PrintManagement.

Διαχείριση συσκευών / στόλου Διαχείριση συσκευής Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Βοήθεια υποστήριξης Xerox®, Αυτοματοποιημένη ανάγνωση μετρητή, Εργαλεία διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης, 
Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Fleet Orchestrator

Βιωσιμότητα Cisco EnergyWise®, εκτύπωση κωδικού χρήστη στα περιθώρια, ρυθμίσεις έξυπνης οικολογικής εκτύπωσης

Π Υ Λ Ή  Γ Ί Α  Ν Ε Ε Σ  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Ή Τ Ε Σ
Xerox App Gallery Μεταβείτε στον ιστότοπο xerox.com/AppGallery για να μάθετε πώς θα επεκτείνετε τις δυνατότητες του πολυλειτουργικού εκτυπωτή και θα εργάζεστε με νέους τρόπους με ειδικές 

εφαρμογές για την επιχείρηση, την εκπαίδευση, την υγεία και άλλα. Στις διαθέσιμες εφαρμογές περιλαμβάνονται οι: Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark 
Test Grading και Share Patient Information.

* Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση.
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