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Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® 
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink® vám pomůže udělat 
mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní 
postupy dokumentů a bez problémů připojit systémy, na kterých 
běží vaše firma. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, 
které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám 
ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

T E C H N O LO G I E  X E ROX ® 
C O N N E C T K E Y ®

Intuitivní uživatelské prostředí
Známé prostředí podobné tabletům nabízí 
dotykové ovládání pomocí gest a umožňuje 
snadné přizpůsobení už tak jednoduchých 
pracovních postupů a funkcí.

Podpora mobilního připojení a cloudu
O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které 
jsou okamžitě dostupné v uživatelském 
rozhraní, které navíc umožňuje okamžité 
připojení k mobilním zařízením.

Komplexní zabezpečení
Zabudované zabezpečovací funkce brání 
neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby 
a chrání data a dokumenty.

Umožňuje Managed Print Services

Plynulá integrace služeb Xerox® Managed Print 
Services posouvá efektivitu a zabezpečení 
pracoviště a produktivitu zaměstnanců na 
novou úroveň.

Brána do světa nových možností
Transformujte způsob, jakým pracujete 
s aplikacemi v galerii Xerox App Gallery. Nebo si 
od některého z našich partnerů nechte vytvořit 
řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete  
pracovat chytřeji, najdete na webu  
www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

K A Ž DÁ  P R Á C E  M Ů Ž E  BÝ T 
P RO D U K T I V N Ě J Š Í

S tiskárnou AltaLink® se budete ihned cítit  
jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům 
v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. 
Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility pracovníkům usnadňují 
tisk z mobilních zařízení a přístup k pokročilým 
funkcím AltaLink, jako jsou aplikace Xerox®  
@PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for 
Android™ nebo AirPrint™. Díky bezdotykovým 
pracovním postupům zařízení AltaLink můžete 
dokonce kopírovat, skenovat nebo odesílat 
e-maily, aniž byste se dotkli obrazovky uživatele.

Tiskárny AltaLink® vytvářejí most mezi fyzickým 
a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé 
skenování umožňují okamžitě digitalizovat, 
přesměrovávat a zpracovávat informace. 
Automatizujte únavné úlohy, abyste ušetřili  
čas, snižte počet chyb pomocí jednodotykových 
zkratek nebo jednoduše umožněte adaptivnímu 
učení AltaLink automatizovat opakující se  
a složité úlohy. 

Překládejte dokumenty do 40 jazyků. Převádějte 
tištěné dokumenty na zvukové nahrávky  
a poslouchejte je na cestách. Přenášejte  
ručně psané poznámky z papíru do sdíleného 
textu. Revidujte důvěrný obsah. A převádějte 
naskenované dokumenty do aplikací  
Microsoft – to vše od neustále rostoucí 
platformy Xerox® Workflow Central.

S P R ÁV N Ý  N Á S T ROJ  N A  K A Ž DÝ  Ú KO L

Velké i malé úkoly a vše mezi tím – tiskárnu 
AltaLink® si můžete přizpůsobit pro jakoukoli 
práci. Díky velkému výběru finišerů a příslušenství 
si ji můžete nastavit na všechny typy dokumentů. 

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox® App 
Gallery. Otevírá vám rostoucí svět aplikací, které 
zjednodušují časově náročné, často prováděné 
a složité postupy, které rozvoj podnikání 
doprovázejí. 

I s rostoucím počtem zařízení je IT podpora 
jednoduchá. Prostřednictvím funkce Fleet 
Orchestrator můžete automaticky a bezpečně 

upravovat nastavení všech zařízení najednou. 
Provádějte interaktivní školení a podporu  
svých uživatelů přímo ze svého počítače 
prostřednictvím panelu dálkového ovládání.

KO M P L E X N Í  Z A B E Z P E Č E N Í

Zastavte hrozby ještě než se projeví díky 
rozsáhlému zabezpečení, kterému důvěřují i ty 
nejobezřetnější společnosti a vládní organizace. 

Zabudované zabezpečení, včetně Altalink Trusted 
Boot chrání integritu procesu spouštění zařízení 
před škodlivými zásahy, přidávání na seznam 
povolených pomocí Trellix a integrace do Trellix 
ePO a Cisco ISE pro pohotovou likvidaci hrozeb v 
zařízení chrání síť.Funkce Configuration Watchdog 
sleduje kritická bezpečnostní nastavení 
a automaticky je opravuje. Ovládací panel 
zabezpečení zjednodušuje správu zabezpečení tím, 
že zobrazuje přehled, stav nastavení a snadnou 
navigaci ke konfiguraci - to vše z jediného panelu.

Chraňte citlivé dokumenty před nechtěným 
zveřejněním s technologií AltaLink Imaging 
Security – patentovanou technologií značení  
a infračervené detekce.

Nativní integrace s oblíbenými nástroji SIEM 
zjednodušuje vytváření sestav a správu 
bezpečnostních událostí. Služba Xerox® Printer 
Security Audit Service, která je k dispozici jako 
součást služeb Xerox® Managed Print Services, 
pomáhá maximalizovat zabezpečení flotily 
tiskáren, dokumentů a obsahu.

Š P I Č KOV Ý  B A R E V N Ý  T I S K

Díky výstupu ve vysokém rozlišení 1 200 × 
2 400 dpi a toneru HD Super Fine EA, který je ve 
své třídě nejlepší, špičkovému vykreslení barev a 
konzistenci budou vaše dokumenty skvěle čitelné 
a udělají dojem. Tiskárny řady AltaLink® C8100 
můžete doplnit o server Xerox® EX-c C8100 s 
technologií Powered by Fiery®, díky kterému 
budete mít k dispozici spoustu dalších možností, 
jak vytvářet dokumenty s profesionálním 
vzhledem.

http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey
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T I S K  N A  D LO U H É  L I S T Y

  Kancelářský finišer 
(volitelný) zajišťuje 
rozšířené funkce 
dokončování a nabízí 
volitelné vytváření 
60stránkových brožur 
s vazbou V1 (2 až  
15 listů).

Finišer „Business Ready“ 
(BR) (volitelný) vám  
nabízí pokročilé funkce 
dokončování za příznivou 
cenu.

Zařízení pro sklad ve 
tvaru C/Z (volitelné) 
přidává k finišeru BR nebo 
finišeru s vazačem brožur 
BR funkce pro sklad ve 
tvaru C, sklad formátu ve 
tvaru Z a poloviční sklad 
ve tvaru Z.

Finišer BR s vazačem 
brožur (volitelný) 
umožňuje vytvářet 
64stránkové brožury 
s vazbou V1 (2 až  
16 listů).

 Velkokapacitní podavač 
(volitelné) pojme  
3 000 listů papíru 
formátu Letter/A4, 
zvyšuje maximální 
kapacitu papíru  
na 6 140 listů.

 Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů 
(u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje 
použití médií až do velikosti 11,7 × 17"/A3 a 
zásobník 2 umožňuje použití médií až do 
velikosti 12 × 18"/SRA3.

 Podavač obálek (volitelný – nahrazuje 
zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.

Konfigurace s vysokokapacitním 
tandemovým zásobníkem pojme celkovou 
kapacitu papíru až 3 140 listů.

Konfigurace se čtyřmi zásobníky (k dispozici 
pro C8130/C8135) pojme až 2 180 listů.

 Integrovaná čtečka karet RFID 
Xerox® (volitelná) přidává funkci 
ověřování pomocí karty s podporou  
více než 90 přístupových karet.

Funkce párování klepnutím založená 
na technologii NFC umožňuje 
uživatelům rychlé připojení k 
multifunkčním tiskárnám řady AltaLink® 
C8100 pouhým přiblížením mobilního 
zařízení k tiskárně.

 Inteligentní snímač přiblížení detekuje 
přítomnost uživatelů v blízkosti. Pokud 
tiskárna není aktivní, sníží spotřebu 
energie. Jakmile se uživatel přiblíží, 
automaticky se opět aktivuje.

Sada podavače k dlouhému tisku (volitelná) 
přináší možnost tisku na média 320 ×  
1 320 mm.

  Automatický oboustranný 
podavač dokumentů s jedním 
průchodem (DADF) umožňuje 
současně skenovat obě strany 
dokumentu rychlostí 270 výtisků  
za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

Dvojitá výstupní přihrádka pro 
odsazení (k dispozici, pokud nejsou 
instalovány finišery; jednoduchá 
výstupní přihrádka pro odsazení  
s finišery).

Integrovaný kancelářský finišer 
(volitelný u C8130/C8135/C8145/
C8155) zajišťuje stohování 500 listů 
a dvoupolohové sešívání 50 listů.

Ruční sešívačka (volitelná) sešije 
až 50 listů s gramáží 75 g/m².

U Ž I VAT E L S K É  RO Z H R A N Í

Intuitivní barevná dotyková 
obrazovka 10,1" podobná tabletu  
s možností vlastních úprav, umožňuje 
provádět úkoly pomocí několika klepnutí 
prstem. Vyzkoušejte si na adrese  
xerox.com/AltaLink8100UI.

3 Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m2; pro papíry s jinou gramáží se liší

   Ruční podavač umožňuje použití 
až 100 listů; uživatelské formáty: 
3,5 × 3,9" až 12,6 × 52" / 89 ×  
98 mm až 320 × 1 320 mm

http://xerox.com/AltaLink8100UI
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SPECIFIKACE PŘÍSTROJE ALTALINK® C8130 ALTALINK® C8135 ALTALINK® C8145 ALTALINK® C8155 ALTALINK® C8170
Rychlost1 (barevně/černobíle) Až 30/30 str./min. Až 35/35 str./min. Až 45/45 str./min. Až 55/55 str./min. Až 70/70 str./min.

Měsíční zatížení2 Až 90 000 stran Až 110 000 stran Až 200 000 stran Až 300 000 stran Až 300 000 stran

Pevný disk, procesor, paměť Minimum SSD 128 GB; Volitelné: HDD 500 GB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8170)

Připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0NFC; Volitelně: WiFi/WiFi Direct s bezdrátovou soupravou Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon) 

Volitelný řadič Tiskový server Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®

Kopírování a tisk Rozlišení kopírování: Až 600 × 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 × 2 400 dpi

Rychlost kopírování první strany 
(ze skla/zahřátého stavu)

6,10 sekund barevně /4,50 sekund černobíle 5,50 sekund barevně / 
4,40 sekund černobíle

4,70 sekund barevně / 
3,70 sekund černobíle

4,00 sekund barevně / 
3,20 sekund černobíle

Rychlost vytištění první strany 5,70 sekund barevně /4,20 sekund černobíle 4,90 sekund barevně / 
3,80 sekund černobíle

4,50 sekund barevně / 
3,20 sekund černobíle

3,80 sekund barevně / 
3,00 sekund černobíle

Jazyky pro popis stránky Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6

Vstup papíru3 Standardní Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně / 141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro 
AltaLink® C8130 C8130/C8135/C8145/C8155. Formát papíru: 85 × 125 mm až 297 × 432 mm. Až 135 str. jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro 
Altalink® C8170. Formát papíru: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17" / 85 × 125 mm až 297 × 432 mm
Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9 in až 12,6 × 52 in /89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm (podávání kratší stranou) 
Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2 in až 11,7 × 17 in /140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou)
Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2 in až 12 × 18 in / 140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)

Vyberte jednu možnost Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobníky 3 a 4 — k dispozici u AltaLink® C8130/C8135): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2 in až 12 × 18 in / 140 × 182 mm až 
SRA3 (podávání kratší stranou) Celková standardní kapacita zásobníků: 2 180 listů
Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů

Volitelné Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů
Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů 
Podavač dlouhých listů (tisk bannerů): 320 × 1 320 mm
Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8170)

Výstup papíru / 
finišery3

Standardně 
Volitelně

Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů

Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů,  
2 polohové sešívání
Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran))
Finišer BR: Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů
Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc
vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl
Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C
Praktická sešívačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu4

I N T U I T I V N Í  U Ž I V AT E L S K É  P R O S T Ř E D Í
Přizpůsobení Přizpůsobte si uživatelské rozhraní, zobrazte/skryjte funkce, personalizujte uživatelské prostředí pomocí ověřování, vytvářejte aplikace na 1 dotyk, automatické probouzení pomocí 

inteligentního snímače přiblížení, možnost adaptivního učení pro nastavení zkratek pro opakované a složité úlohy. Kopírování, skenování neboodesílání e-mailů bez dotyku uživatelské 
obrazovky pomocí automatických bezdotykových akcelerátorů pracovních postupů

Tiskové ovladače Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print

Integrovaný webový server Xerox® PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání

Funkce tisku Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, 
sledování úlohy, ovládání aplikací, oboustranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (bannery).

Skenování a fax Náhled skenování, skenování do USB/PC pomocí portu USB / e-mailu / sítě (FTP/SFTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: funkce faxu: 
Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, ovladač TWAIN (snímání); funkce faxu: 
Walk-up Fax (volitelně jedna linka nebo dvě linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků 
(OCR), fax na serveru; Volitelné: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

P O D P O R A  M O B I L N Í H O  P Ř I P O J E N Í  A  C L O U D U
Mobilní připojení Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelné: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)

Mobilní tisk Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Mobilní skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Podpora cloudu Povolení vzdálených služeb, nativní „Tisk z“ cloudových úložišt Print from (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; 
Volitelné: Nativní „Skenování do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací  
(přístup prostřednictvím aplikace Xerox® App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

K O M P L E X N Í  Z A B E Z P E Č E N Í
Zabezpečení sítě 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování 

zpráv pomocí hashe SHA-256, TLS 1.1/1.2, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsané svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), 
automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL*/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 140-3

Přístup k zařízení Přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol auditu, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog, TPM, přihlášení pomocí přihlašovacích 
údajů Okta, Ping Identity a Microsoft Azure; Volitelné: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření 
prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)

Zabezpečení zařízení Trellix Whitelisting, ověření firmwaru, bezpečnostní panel, trusted boot; Volitelné: Trellix Integrity Control

Zabezpečení dat a dokumentů Certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) celého systému proti HCP PP, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaná data FIPS 140-3 s tiskovými ovladači, zabezpečení imaging 
security s proprietární technologií altaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrované úložiště (AES 256bitové, FIPS 140-3), šifrovaný  
a podepsaný e-mail; Volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-3) s funkcí Image Overwrite

U M O Ž Ň U J E  M A N A G E D  P R I N T  S E R V I C E S

Správa tisku Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-
tiskarny#printmanagement

Správa jednotlivých zařízení 
a skupin zařízení

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatizovaný odečet počítadel, Fleet Orchestrator, klonování konfigurace, aplikace Xerox® Easy Assist; Volitelné: Managed 
Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management

Zabezpečení Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správ digitálních 
certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

B R Á N A  D O  S V Ě T A  N O V Ý C H  M O Ž N O S T Í
Xerox a partnerské aplikace Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do  

aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo 
pracovních postupů.

Software a řešení Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-
software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

1 Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734
2 Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci.Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu. 
3 Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m2; pro papíry s jinou gramáží se liší

4 Na některých trzích v prodeji samostatně 
5 Není k dispozici na všech trzích
* Trellix známý jako McAfee. Název značky Trellix se bude odrážet v budoucích vydáních firmwaru.

Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications
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