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Os equipamentos Xerox® AltaLink oferecem novos níveis
de capacidades e conectividade para grupos de trabalho
de dimensão média e grande e para escritórios atarefados.
Com AltaLink, a sua vasta força de trabalho tem acesso
imediato e seguro a documentos, dados e fluxos de
trabalho necessários para trabalhar mais rapidamente
e de forma mais eficiente — a partir de qualquer local
e em qualquer equipamento.
I N T E L I G E N T E E P R O D U T I VA
Desde a sua interface semelhante a tablet até
às opções de conectividade adequadas para
dispositivos móveis e prontas a funcionar, a
Xerox ® AltaLink C8000 Series é o equipamento
multifuncional a cores que os utilizadores dos
nossos dias esperavam.
Fácil de gerir como equipamento isolado
ou como parte de uma frota, foi desenhada
para possibilitar a colaboração e a
multiplicidade de tarefas. Crie aplicações
personalizadas que funcionam com 1 só
toque, para automatizar os workflows com
vários passos. Basta escolher a sua nova app
para realizar rapidamente o trabalho que
configurou. E poupar tempo ao digitalizar
para vários destinos,incluindo drive USB,
local de rede e local de partilha SMB, tudo
na mesma operação.
Basta tocar um botão para aceder à nossa
Xerox App Gallery e descarregar apps simples
mas potentes sem necessidade de servidor.
Estas destinam-se à sua impressora
multifuncional a cores AltaLink ® para
aumentar a produtividade do utilizador
eencurtar as tarefas quotidianas.
Conectividade móvel integrada, incluindo
@printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox ®
Print Service Plug-in para Android™, Airprint ®,
Mopria ® e Wi-Fi Direct ® opcional, oferecem
a conveniência da economia de tempo de que
a sua força de trabalho pretende e necessita.
P O T E N T E E E S C A L ÁV E L
Fornecimento de formação interativa
e suporte a partir do desktop com o painel
de controle remoto. Permite a gestão da
frota sem servidor com o Fleet Orchestrator.
Configure um único dispositov uma só
vez,e deixe qe o Fleet Orchestrator
implemente e faça a gestão das
configurações automaticamente
e partilhe automaticmante workflows
nos equipamentos.

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.
SEGUR ANÇ A INTEGR ADA
Desfrute de uma abrangente segurança
através da nossa abordagem estratégica que
previne intruções e mantém os documentos
eos dados seguros. As nossas parcerias com
a McAfee ® e a Cisco ®, abordam de forma
proativa os riscos a nível do equipamento
individual, da frota e da rede.
Ao interagir com as plataformas líderes
de mercado McAfee ® DXL e Cisco ® pxGrid,
os equipamentos Xerox ® AltaLink utilizam uma
resposta orquestrada que neutraliza ameças
na sua origem no momento em que ocorrem.
Vários níveis de segurança incluem
a encriptação de dados, sobreposição
do disco rígido e certificações da indústria.
O inovador Configuration Watchdog assegura
que os equipamentos AltaLink permanecem
configurados de acordo com as suas políticas
de segurança.
COR ONDE É PRECISA
Com trabalhos de elevada resolução
a 1200 x 2400 dpi, imagens a cores com
qualidade fotográfica e texto nítido, os seus
documentos terão nitidez e impacto. Pode
também fazer o upgrade da sua AltaLink ® Série
C8000 com o Servidor de Impressão Xerox ®

EX-c C8000 Potenciado pela Fiery ®, que
irá permitir aos utilizadores imprimirem
documentos com aspeto profissional
de forma rápida, eficiente e rentável.

T EC N O LO GI A X E ROX®
CO N N E C T K E Y®
Experiência de utilizador intuitiva
Uma forma familiar de interação que
inclui experiência semelhante a tablet
com controlos por gesto em ecrã tátil
e uma fácil personalização.
Pronta para utilização móvel e na cloud
Conectividade imediata com a cloud e
dispositivos móveis a partir da interface
de utilizador, com acesso a serviços alojados
na cloud que lhe permitem trabalhar onde,
quando e como quiser.
Segurança de referência
Segurança abrangente que inclui uma
mistura robusta de funcionalidades e serviços
integrados para impedir o acesso não
autorizado, detetar comportamentos
suspeitos ou dolosos, assim como proteger
dados e documentos.
Permite serviços de última geração
Fácil integração com Xerox® Intelligent
Workplace Services. Permite a monitorização
remota da prestação do serviço e entrega
de consumíveis.
Porta de acesso a 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 à nossa rede
de parceiros a elaboração de soluções
inovadoras, específicas para empresas.
Obtenha mais informações sobre como
trabalhar de forma inteligente em
www.ConnectKey.com.

APLIC AÇÕES DE FINALIZ AÇ ÃO
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1 A limentador Automático Duplex de Passagem
Simples (DADF) poupa tempo ao digitalizar em
simultâneo ambas as faces de documentos frente
e verso até 139 impressões por minuto.

10 B
 R Finalizador com Booklet Maker (opcional)
oferece finalização avançada e a capacidade
para criar booklets de 64 páginas agrafados
na lombada (2 a 16 folhas).

2 A grafador Conveniente (opcional) agrafa até
50 folhas de 80 g/m2. Necessita da Superfície
de Trabalho opcional

11 U
 nidade de dobragem em C/Z (opcional)
adicione as seguintes dobras: em C, em Z em Z
metade, ao Finalizador BR ou ao Finalizador
BR com Booklet Maker.

3 B andeja Bypass aceita até 100 folhas de 80 g/m2,
também alimenta suporte de impressão até
300 g/m2 Cover.
4 D uas bandejas ajustáveis para 520 folhas
(standard em todas as configurações). A Bandeja
1 aceita suportes até A3/11,7 x 17 pol. e a Bandeja
2 aceita suportes até SRA3/12 x 18 pol.
5 K it de Envelopes (opcional–substitui a Bandeja 1)
permite alimentar sem problemas até
60 envelopes.
6 M ódulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade
(opcional) eleva a capacidade total de papel até
3 140 folhas.
7 M ódulo de Quatro Bandejas (opcional nas
C8030/C8035) aceita um total de 2 180 folhas.
8 A limentador de Alta Capacidade (opcional)
aceita 2 000 folhas de papel A4, aumentando
a capacidade máxima de papel para 5 140 folhas.
9 F inalizador Business Ready (BR) (opcional)
oferece-lhe funções de finalização avançadas
por um ótimo valor.
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12 B andeja de Receção Offset (OCT) (standard
em todas as configurações e incluída em todos
os finalizadores).

16

13 F
 inalizador Office Integrado (opcional nas
C8030/C8035) permite empilhar 500 folhas
e agrafar 50 folhas numa única posição.
14 F
 inalizador Office LX (opcional nas C8030/
C8035/C8045/C8055) oferece-lhe funções
avançadas de finalização por um ótimo valor
e criação de booklets opcional com agrafo
na lombada, podendo agrafar booklets com
60 páginas (2 a 15 folhas).
15 Xerox ® Leitor de Cartões RFID Integrado E1.0
(opcional) adiciona a autenticação baseada
em cartão com suporte a mais de 90 cartões
de acesso.
16 N ear Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
permite que os utilizadores sincronizem o seu
dispositivo móvel com o painel de utilizador
da AltaLink C8000 conectando-se de imediato
com a impressora multifuncional.
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A P R E S E N TA M O S
A SUPERIORIDADE DO
E C R Ã TÁT I L S E M E L H A N T E
ADISPOSIT IVO 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
na frente e no centro do ecrã. Não lhe
agrada a posição de uma função ou
aplicação? Pretende um acesso mais
rápido às definições da aplicação?
Personalize facilmente o layout
do ecrã tátil à sua maneira.
Este equilíbrio sem igual entre software
e tecnologia de hardware, ajudam todos
aqueles que interagem com a AltaLink
Série C8000 a concluírem mais trabalho,
mais rapidamente. Experimente a nossa
nova IU em www.xerox.com/AltaLinkUI.

Impressora Multifuncional a Cores Xerox® AltaLink ®
C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
E S P E C I F IC AÇÕ E S
D O E Q UI PA M E N TO

AltaLink ® C8030

AltaLink ® C8035

AltaLink ® C8045

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®
AltaLink ® C8055

AltaLink ® C8070

Velocidade (Cores/Preto e branco)
Ciclo de trabalho mensal*
Disco rígido / Processador / Memória
Conectividade
Controlador Opcional
Cópia e Impressão
Tempo de saída da primeira cópia
(apenas) (do vidro de exposição/
após aquecimento)
Tempo de saída da primeira
impressão (apenas)

Até 30/30 ppm
Até 35/35 ppm
Até 45/45 ppm
Até 50/55 ppm
Até 70/70 ppm
Até 90 000 páginas
Até 110 000 páginas
Até 200 000 páginas
Até 300 000 páginas
Até 300 000 páginas
Mínimo 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/2M Cache/8 GB de memória do sistema
10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta por USB 2.0 de elevada velocidade, Wi-Fi Direct® com Adaptador Wireless USB Opcional da Xerox®, NFC Tap-to-Pair
Servidor de ImpressãoXerox® EX-c C8000 Powered by Fiery®
Resolução da cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 2400 dpi
8,1 segundos a cores / 6,7 segundos a preto e branco
7,8 segundos a cores / 6,4
7,2 segundos a cores / 5,7
5,2 segundos a cores / 4,9
segundos a preto e branco
segundos a preto e branco
segundos a preto e branco

Linguagens de Descrição
de Página
Entrada de papelStandard

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

Uma à escolha

Opcional
Saída de papel/Standard
Finalização
Opcional

6,5 segundos a cores / 5,3
segundos a preto e branco

6,4 segundos a cores / 5,2
segundos a preto e branco

6,5 segundos a cores / 5,3
segundos a preto e branco

6,0 segundos a cores / 4,7
segundos a preto e branco

4,7 segundos a cores / 4,0
segundos a preto e branco

Alimentador Automático Duplex de passagem única: 130 folhas; Velocidade: até 139 ipm (duplex); Formatos: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
(3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.) (SEF)
Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.) (SEF)
Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)
Módulo de quatro bandejas (bandejas 3 e 4–disponível nas C8030/C8035): 1.040 folhas; 520 folhas cada; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3
(5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)
Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2.000 folhas; uma bandeja de papel para 867 folhas e uma bandeja de papel para 1.133 folhas;
Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol.
Alimentador de alta capacidade (HCF): 2 000 folhas; Formato A4 / 8,5 x 11 pol. alimentado pelo lado maior
Bandeja de envelopes (substitui bandeja 1): Até 60 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Bandeja de receção offset dupla: 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas
Finalizador Office Integrado (disponível nas C8030/C8035): empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafo numa única posição
Finalizador Office LX (disponível para as C8030/C8035/C8045/C8055): empilhador para 2.000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafo em 2 posições,
perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafo na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas))
Finalizador BR: Empilhador para 3 000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfuração 2/3 furos
Finalizador BR com Booklet Maker: Empilhador para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições
e perfuração 2/3 furos para além de agrafo na lombada. criação de booklets (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker
Agrafador conveniente: agrafa 50 folhas (baseado em 80 g/m2), necessita de superfície de trabalho opcional

E XPERIÊNCI A DE UT ILIZ ADOR INT UI T IVA
Personalize
site, função ou workflow com Aplicações da Xerox® App Gallery
Drivers de Impressão
Identificação do Trabalho, Estado bi-direcional, Monitorização do Trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®,
Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server
PC ou Móvel — Informação do estado, Definições, Gestão do Equipamento, Clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Consola/Pré-visualização remota
Painel de Controlo Remoto
Funções de impressão
Imprimir de USB, conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização
do trabalho, controlo 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 l
inha ou três linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR),
Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App
P R O N TA PA R A U S O M ÓV E L E E M C L O U D
Conectividade com dispositivos
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Mopria® Print Service Plug-in para Android, NFC,
móveis
Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in para AndroidTM
Impressão móvel

Aplicação @printbyxerox Veja mais em xerox.com/MobileSolutions; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Obtenha mais informações em xerox.com/MobilePrintApp.

Conectividade com a nuvem

Xerox App Gallery; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™,
Connect for Box® e mais em xerox.com/CloudConnectorApps.

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA
Segurança da Rede
IPsec, HTTPS, SFTP e Email encriptado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication,
SSL, TLS, Certificados de Segurança, Automatic Self-signed Certificate, Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration, resposta automática a ameaças
através de integração de McAfee DXL/Cisco pxGrid
Acesso ao equipamento
Acesso do utilizador e firewall interna, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, Configuration Watchdog;
Opcional: Kit de Ativação de Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Leitor Integrado de Cartão RFID E1.0, NFC standard (autenticação via
Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; obtenha mais informações em xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Proteção de Dados
Cisco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2, validado) e sobreposição da imagem do disco, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity
Control (opcional), Verificação do Firmware, Encriptação a Nível do Trabalho via HTTPS e Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Segurança dos Documentos
Certificação Common Criteria (ISO 15408), impressão segura encriptada, drivers de impressão encriptados FIPS
PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA
Gestão da Impressão
Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em xerox.com/PrintManagement.
Gestão do parque/equipamento
Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools,
Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Sustentabilidade
Cisco EnergyWise®, ID do utilizador da impressão nas margens, definições Earth Smart Print
P O R TA D E AC E SS O A N OVA S P O SSI BI L I DA D E S
Xerox App Gallery
Visite a xerox.com/AppGallery para saber como poderá aumentar as capacidades do seu MFP e trabalhar de novas formas com aplicações dedicadas para
empresas, ensino, cuidados de saúde e outros. As aplicações disponíveis incluem Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test
Grading e Share Patient Information.
* Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

Para mais informações sobre as especificações, incluindo as mais recentes certificações,
visite www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.
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