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Έγχρωμος πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής Xerox® AltaLink®

Ο ιδανικός ψηφιακός βοηθός χώρου εργασίας για απαιτητικές ομάδες

Τεχνολογία

ConnectKey®



Μ Ι Α  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ή  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Ή  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α 
Γ Ι Α  Ό Λ Ό Υ Σ

Νιώστε αμέσως σαν το σπίτι σας με τον  
εκτυπωτή AltaLink®.

Το εύχρηστο και εξατομικευμένο περιβάλλον χρήστη 
που μοιάζει με tablet εξισορροπεί την απλότητα και 
την απόδοση και μειώνει τα βήματα για την 
ολοκλήρωση των εργασιών με ένα μόνο πάτημα.

Εγγενείς λειτουργίες φορητότητας διευκολύνουν τους 
εργαζόμενους να εκτυπώνουν από τις κινητές συσκευές 
τους με τις προηγμένες δυνατότητες του AltaLink®, 
όπως η εφαρμογή της Xerox® @PrintByXerox, το 
Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ 
ή AirPrint™. Μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε, να 
σαρώσετε ή να στείλετε email χωρίς να αγγίξετε την 
οθόνη χρήστη με τις ανέπαφες ροές εργασίας του 
AltaLink.

Οι συσκευές AtlaLink® γεφυρώνουν τον φυσικό και  
τον ψηφιακό κόσμο με εφαρμογές και προηγμένες 
δυνατότητες σάρωσης που σας επιτρέπουν να 
ψηφιοποιείτε, να δρομολογείτε και να επεξεργάζεστε 
πληροφορίες στο λεπτό. Αυτοματοποιήστε τις 
κουραστικές εργασίες για να εξοικονομήσετε χρόνο, 
να μειώσετε τα σφάλματα με συντομεύσεις 1-Touch, ή 
απλά επιτρέψτε στην Προσαρμοζόμενη εκμάθηση του 
AltaLink να αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες και 
περίπλοκες εργασίες. 

Μεταφράστε έγγραφα σε 40 γλώσσες. Μετατρέψτε 
έντυπα σε ήχο για εύκολη ακρόαση αν είστε εν 
κινήσει. Πάρτε τις χειρόγραφες σημειώσεις σας  
από τη σελίδα και μετατρέψτε τις σε κείμενο με 
δυνατότητα κοινοποίησης. Συντάξτε περιεχόμενο για 
εμπιστευτικότητα. Και μετατρέψτε τις σαρώσεις σε 
εφαρμογές της Microsoft — όλα αυτά από την 
διαρκώς αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Xerox® 
Workflow Central Platform.

Ι Δ Α Ν Ι Κ Ή  Λ Υ Σ Ή  Γ Ι Α  Κ Α Θ Ε  Α Ν Α Γ Κ Ή

Μεγάλες εργασίες, μικρές εργασίες και όλες οι 
ενδιάμεσες εργασίες — ο εκτυπωτής AltaLink®  
μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να κάνει τα πάντα.  
Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικού 
εξοπλισμού τελικής επεξεργασίας και εξαρτημάτων 
σημαίνει ότι μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή 
σας για οποιονδήποτε τύπο εγγράφου. 

Παραμείνετε ανταγωνιστικοί με πρόσβαση στο Xerox 
App Gallery. Αποτελεί την πύλη σας σε μια διαρκώς 
αναπτυσσόμενη συλλογή εφαρμογών που έχουν 
σχεδιαστεί για την απλοποίηση χρονοβόρων, 
επαναλαμβανόμενων ή πολύπλοκων διεργασιών 
καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση σας. 

Απλοποίηση της υποστήριξης IT καθώς μεγαλώνει  
ο στόλος σας. Η εφαρμογή Fleet Orchestrator σάς 
επιτρέπει να προσαρμόζετε διαμορφώσεις και 
ρυθμίσεις, αυτόματα και με ασφάλεια, σε όλες τις 
συσκευές σας ταυτόχρονα. Λάβετε διαδραστική 
εκπαίδευση και υποστηρίξτε τους χρήστες σας 
απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας με  
τον απομακρυσμένο Πίνακα ελέγχου.

Ό Λ Ό Κ Λ Ή Ρ Ω Μ Ε Ν Ή  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Αποτρέψτε τις απειλές εκεί που εμφανίζονται με την 
ολοκληρωμένη προστασία την οποία εμπιστεύονται 
οι περισσότερες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το θέμα της ασφάλειας. 

Ενσωματωμένη ασφάλεια, που περιλαμβάνει τη 
λειτουργία AltaLink® Trusted Boot η οποία προστατεύει 
την ακεραιότητα της διαδικασίας εκκίνησης της 
συσκευής από κακόβουλες ενέργειες, τον κατάλογο 
εγκεκριμένων αρχείων της Trellix και ενοποιήσεις  
με το Trellix ePO και το Cisco ISE, οι οποίες 
εξουδετερώνουν τις απειλές άμεσα στη συσκευή και 
προστατεύουν το δίκτυο. Ο Έλεγχος διαμόρφωσης 
παρακολουθεί και αποκαθιστά αυτόματα κρίσιμες 
ρυθμίσεις ασφάλειας που καθορίζονται από το τμήμα 
IT. Ο Πίνακας εργαλείων ασφάλειας απλοποιεί τη 
διαχείριση της ασφάλειας προβάλλοντας συνοπτικά 
στοιχεία, παρουσιάζοντας την κατάσταση των 
ρυθμίσεων και παρέχοντας εύκολη πλοήγηση στη 
διαμόρφωση - όλα από ένα μόνο παράθυρο προβολής.

Προστατεύστε τα ευαίσθητα έγγραφα από ακούσια 
αποκάλυψη με την Ασφάλεια Απεικόνισης του  
AltaLink - μια αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης  
και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Η εγγενής ενοποίηση με τα δημοφιλή εργαλεία SIEM 
απλοποιεί την αναφορά και τη διαχείριση των 
συμβάντων ασφάλειας. Η υπηρεσία Xerox® Printer 
Security Audit, η οποία είναι διαθέσιμη ως τμήμα των 
υπηρεσιών Xerox® Managed Print Services, βοηθά  
στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του στόλου 
εκτυπωτών, των εγγράφων και του περιεχομένου.

Χ Ρ Ω Μ Α  Ε Κ Ε Ι  Π Ό Υ  Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι

Αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης 1.200 x 2.400 dpi 
και ο κορυφαίος στην κατηγορία του Γραφίτης ΕΑ  
HD Super Fine, καθώς και η εξαιρετική απόδοση και 
συνέπεια χρωμάτων θα δώσουν στα έγγραφά σας 
ξεκάθαρη και εντυπωσιακή εμφάνιση. Μπορείτε 
επίσης να αναβαθμίσετε τον AltaLink® C8100 Series 
με τον διακομιστή εκτύπωσης Xerox® EX-c C8100 με 
την υποστήριξη της Fiery®, ο οποίος σας προσφέρει 
περισσότερες επιλογές για έγγραφα επαγγελματικής 
εμφάνισης.

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink®  
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Θέλετε οι εργασίες σας να γίνονται σωστά; Ο εκτυπωτής AltaLink® θα σας βοηθήσει να κάνετε πολύ 

περισσότερες εργασίες από απλή εκτύπωση. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε ροές εργασίας εγγράφων 

και να συνδεθείτε με τα συστήματα που λειτουργούν στην επιχείρησή σας – απλά και εύκολα. Με 

προστασία μέσω ολοκληρωμένων λειτουργιών ασφάλειας, αποτελούν πραγματικούς βοηθούς του 

χώρου εργασίας, ελευθερώνοντας σας χρόνο ώστε να κάνετε περισσότερα από αυτά που έχουν σημασία.

Τ Ε Χ Ν Ό Λ Ό Γ Ι Α  X E ROX ® 
C O N N E C T K E Y ®

Εύκολη εμπειρία χρήστη
Απολαύστε εμπειρία τύπου tablet με ελέγχους  
της οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των 
δαχτύλων και εύκολη εξατομίκευση, καθώς και  
απλές ροές εργασίας και λειτουργίες.

Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud
Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι με υπηρεσίες που 
φιλοξενούνται στο cloud και άμεση συνδεσιμότητα 
στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από  
το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Όλοκληρωμένη ασφάλεια
Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
εντοπίστε απειλές και προστατεύστε δεδομένα  
και έγγραφα με ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες 
λειτουργίες ασφάλειας.

Ενεργοποίηση Managed Print Services
Η απλοποιημένη ενοποίηση με τις υπηρεσίες Xerox® 
Managed Print Services παρέχει αποδοτικότητα χώρου 
εργασίας επόμενου επιπέδου, παραγωγικότητα των 
εργαζομένων και ασφάλεια.

Πύλη προς νέες δυνατότητες
Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας με τις 
εφαρμογές του Xerox App Gallery. Ή ζητήστε από  
έναν συνεργάτη μας να αναπτύξει μια 
προσαρμοσμένη λύση ειδικά για εσάς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα 
εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση  
www.xerox.com/el-gr/connectkey.

http://www.xerox.com/el-gr/connectkey


Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® 
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Ε Ξ Ό Δ Ό Σ  Χ Α Ρ Τ Ι Ό Υ / Τ Ε Λ Ι Κ Ό Ι 
Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Σ 3

Κ Α Ι Ν Ό Τ Ό Μ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ό Λ Ό Γ Ι Ε Σ

Τ Ρ Ό Φ Ό Δ Ό Τ Ή Σ Ή  Χ Α Ρ Τ Ι Ό Υ 3

Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ή  Φ Υ Λ Λ Ω Ν  
Μ Ε Γ Α Λ Ό Υ  Μ Ή Κ Ό Υ Σ

  Τελικός επεξεργαστής 
γραφείου:(προαιρετικός) 
που προσφέρει προηγμένες 
δυνατότητες τελικής 
επεξεργασίας, προαιρετική 
δυνατότητα τσάκισης/
γραμμής κοπής και 
συρραφής ράχης φυλλαδίων 
60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).

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

Μονάδα δίπλωσης C/Z 
(Προαιρετικός) προσθέτει 
τρεις διπλώσεις C, Z και μισή Z 
στον Τελικό επεξεργαστή BR ή 
τον Τελικό επεξεργαστή BR με 
Δημιουργό φυλλαδίων.

Τελικός επεξεργαστής BR 
με Δημιουργό φυλλαδίων 
(προαιρετικός) που 
δημιουργεί φυλλάδια με 
συρραφή ράχης 64 σελίδων 
(2 έως 16 φύλλα).

Τροφοδότης μεγάλης 
χωρητικότητας 
(προαιρετικός) χωρά  
3.000 φύλλα χαρτιού Letter/
A4, αυξάνοντας τη μέγιστη 
χωρητικότητα χαρτιού σε 
6.140 φύλλα.

Δύο προσαρμοζόμενοι δίσκοι 520 φύλλων 
(περιλαμβάνονται σε όλες τις διαμορφώσεις 
μοντέλων). Ο δίσκος 1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 
11,7 x 17 ίντσες/A3 και ο δίσκος 2 χειρίζεται μέσα 
μεγέθους έως 12 x 18 ίντσες/SRA3.

Το Κιτ φακέλων (Προαιρετικός — αντικαθιστά τον 
Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.

Ή Σειριακή διαμόρφωση δίσκων υψηλής 
χωρητικότητας διαθέτει συνολική χωρητικότητα 
χαρτιού έως και 3.140 φύλλα.

Διαμόρφωση μονάδας τεσσάρων δίσκων 
(διατίθεται για τους εκτυπωτές C8130/C8135) 
χωράει συνολικά έως και 2.180 φύλλα.

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

Το πάτημα για ζευγοποίηση Near Field 
Communications (NFC) προσφέρει στους 
χρήστες τη δυνατότητα να πατούν την κινητή 
συσκευή τους στον πίνακα χρήστη του 
AltaLink® C8100 Series και να συνδέονται 
γρήγορα με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

 Έξυπνος αισθητήρας εγγύτητας ανιχνεύει 
πότε οι χρήστες βρίσκονται κοντά. Εξοικονομεί 
ενέργεια κατά τις περιόδους αδράνειας και 
ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν 
πλησιάζει ένας χρήστης.

Το Κιτ τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους 
(Προαιρετικός) παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης σε 
μέσα εκτύπωσης έως και 12,6 x 52 ίντσες/ 320 x  
1.320 χλστ.

  Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 
διπλής όψης μονού περάσματος 
(DADF) που εξοικονομεί χρόνο 
σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο  
όψεις ενός εγγράφου με ταχύτητα έως  
και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).

Διπλός δίσκος διαχωρισμού 
δεσμίδων (διαθέσιμος όταν δεν έχουν 
εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές, 
Μονός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων  
με τελικούς επεξεργαστές).

Ενσωματωμένος τελικός 
επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικός 
με τους εκτυπωτές C8130/C8135/
C8145/C8155) παρέχει δυνατότητα 
στοίβαξης 500 φύλλων και συρραφής  
50 φύλλων σε 2 θέσεις.

Χειροκίνητο συρραπτικό 
(Προαιρετικός) συρράπτει έως και  
50 φύλλα μέσων εκτύπωσης βάρους 
20 lb./75 gsm.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ό Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Χ Ρ Ή Σ Τ Ή

Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής  
10,1 ιντσών τύπου tablet που είναι 
προσαρμοζόμενη και σας επιτρέπει  
να εκτελείτε εργασίες με λίγα μόλις 
πατήματα. Δοκιμάστε τη στη διεύθυνση 
xerox.com/AltaLink8100UI.

3 Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb./75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων

Ό Δίσκος Bypass χειρίζεται έως και 100 φύλλα, 
Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως  
12,6 x 52 ίντσες/89 x 98 χλστ.  
έως 320 x 1.320 χλστ.

http://xerox.com/AltaLink8100UI


Τεχνολογία

ConnectKey®Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® 
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 

© 2023 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® και Global Print Driver® αποτελούν 
εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το XMPie® είναι εμπορικό σήμα της XMPie, Inc. Το Mopria® είναι εμπορικό 
σήμα της Mopria® Alliance. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05XE

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΉΣ ALTALINK® C8130 ALTALINK® C8135 ALTALINK® C8145 ALTALINK® C8155 ALTALINK® C8170

Ταχύτητα1 (έγχρωμη/ασπρόμαυρη) Μέχρι 30/30 σελ./λεπτό Μέχρι 35/35 σελ./λεπτό Μέχρι 45/45 σελ./λεπτό Μέχρι 55/55 σελ./λεπτό Μέχρι 70/70 σελ./λεπτό
Μηνιαίος κύκλος εργασιών2 Μέχρι 90.000 σελίδες Μέχρι 110.000 σελίδες Μέχρι 200.000 σελίδες Μέχρι 300.000 σελίδες Μέχρι 300.000 σελίδες

Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη Ελάχιστος 128 GB SSD. Προαιρετικός: 500 GB HDD / INTEL ATOM® Τετραπύρηνος, 1,9 GHz/Μνήμη συστήματος 4 GB (Μνήμη συστήματος 8 GB AltaLink® C8170)

Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC. Προαιρετικός: WiFi/WiFi Direct με Ασύρματο Κιτ Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon) 
Προαιρετικός ελεγκτής Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-c C8100 με την υποστήριξη της Fiery®

Αντιγραφή και εκτύπωση Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi, Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 1.200 x 2.400 dpi
Χρόνος εξαγωγής πρώτου 
αντιγράφου (από την επιφάνεια 
σάρωσης, μετά την προθέρμανση)

Μόλις 6,10 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,50 δευτερόλεπτα 
ασπρόμαυρη

Μόλις 5,50 δευτερόλεπτα έγχρωμη/ 
4,40 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Μόλις 4,70 δευτερόλεπτα έγχρωμη/ 
3,70 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Μόλις 4,00 δευτερόλεπτα έγχρωμη/ 
3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου Μόλις 5,70 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,20 δευτερόλεπτα 
ασπρόμαυρη

Μόλις 4,90 δευτερόλεπτα έγχρωμη/ 
3,80 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Μόλις 4,50 δευτερόλεπτα έγχρωμη/ 
3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Μόλις 3,80 δευτερόλεπτα έγχρωμη/ 
3,00 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη

Γλώσσες περιγραφής σελίδας Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Τροφοδότηση 
χαρτιού3

Τυπική Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): Έως και 82 σελ./λεπτό μονής όψης / 141 είδ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 130 φύλλων για τους 
εκτυπωτές AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. Έως και 135 σελ./λεπτό μονής όψης / 270 είδ./λεπτό 
διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 250 φύλλων για τον εκτυπωτή AltaLink® C8170. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες (85 x 125 mm έως 297 x 432 mm)
Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες /89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ. (SEF) 
Δίσκος 1: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες /140 x 182 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. (SEF)
Δίσκος 2: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες /140 x 182 χλστ. έως SRA3 (SEF)

Επιλογή Μονάδα τεσσάρων δίσκων: (Δίσκοι 3 και 4 — διατίθενται με τον εκτυπωτή AltaLink® C8130/C8135): 1.040 φύλλα, Μέχρι 520 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως  
12 x 18 ίντσες /140 x 182 χλστ. έως SRA3 (SEF) Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 2.180 φύλλα
Μονάδα Δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4. Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 3.140 φύλλα

Προαιρετικά Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF): Έως και 3.000 φύλλα, Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες/A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού με HCF: 6.140 φύλλα
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1): Έως και 60 φάκελοι με Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σε μερικά μεγέθη 
Κιτ τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους (εκτύπωση banner): 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1.320 χλστ.
Κιτ ανίχνευσης τροφοδοσίας πολλών φύλλων (διατίθεται μόνο για το AltaLink® C8170)

Έξοδος χαρτιού/ 

Τελική επεξεργασία3

Τυπικοί

Προαιρετικός

Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (στον βασικό εξοπλισμό όταν δεν υπάρχουν προσαρτημένοι τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 
100 φύλλα
Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου: Διαθέσιμος με τους εκτυπωτές AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, θέσεις συρραφής: ευθεία εμπρός και πίσω. Δίσκος ταξινομητή  
500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων
Τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκος ταξινομητή 2.000 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 δημιουργό φυλλαδίων: Δίσκος ταξινομητή 1.500 φύλλων και επάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών καθώς 
και συρραφή ράχης δημιουργία φυλλαδίων (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και δίπλωση 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, περιλαμβάνει Work Surface4

Ε Υ Κ Ό Λ Ή  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α  Χ Ρ Ή Σ Τ Ή
Προσαρμογή Προσαρμόστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, εμφανίστε/αποκρύψτε λειτουργίες, εξατομικεύστε την εμπειρία του χρήστη με πιστοποίηση ταυτότητας, δημιουργήστε εφαρμογές 1-Touch, 

αυτόματη αφύπνιση με έξυπνο αισθητήρα εγγύτητας, ενεργοποιήστε την Προσαρμοζόμενη εκμάθηση για να ρυθμίσετε συντομεύσεις για επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες. 
Πραγματοποιήστε εργασίες αντιγραφής, ανίχνευσης ή email χωρίς να αγγίζετε την οθόνη χρήστη χρησιμοποιώντας τους αυτόματους επιταχυντές ανέπαφης ροής εργασιών

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

Ενσωματωμένος διακομιστής  
Web Xerox®

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

Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση από USB, Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive), Δοκιμαστικό σετ, Αποθηκευμένη εργασία, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση  
και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασίας, Έλεγχος εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Πρόχειρη εκτύπωση, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου  
μήκους (Banner)

Σάρωση και φαξ Προεπισκόπηση σάρωσης, Σάρωση σε USB/PC μέσω θύρας USB/Email/Δικτύου (FTP/SFTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική 
σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/TIFF, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασηςΠρόγραμμα οδήγησης TWAIN (σάρωση), Λειτουργίες φαξ: Αυτόνομο φαξ 
(υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική 
αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή, Προαιρετικός: Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive)

Ε Τ Ό Ι Μ Ό Ι  Γ Ι Α  Κ Ι Ν Ή Τ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ό  C L O U D
Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών Near-Field Communication (NFC), Προαιρετικός: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) που περιλαμβάνει iBeacon (Bluetooth)

Εκτύπωση από κινητή συσκευή Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. Προαιρετικός: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) 
Σάρωση από κινητές συσκευές Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Προαιρετικός: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) 
Ετοιμότητα για το cloud Απομακρυσμένες υπηρεσίες ενεργοποιημένες, εγγενής λειτουργία "Εκτύπωση από" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), ενοποίηση με Okta, Ping Identity,  

Microsoft Azure. 
Προαιρετικός: Εγγενής λειτουργία "Σάρωση σε" χώρους αποθήκευσης στο cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), άμεση σύνδεση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω 
προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox App Gallery ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

Ό Λ Ό Κ Λ Ή Ρ Ω Μ Ε Ν Ή  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
Ασφάλεια δικτύου 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, 

SNMPv3, Πιστοποίηση ταυτότητας κατακερματισμού μηνυμάτων SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Πιστοποιητικά ασφάλειας με χρήση ECDSA, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, 
Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω ενοποίησης Trellix DXL*/Cisco pxGrid, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση 
δεδομένων), FIPS 140-3

Πρόσβαση συσκευών Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, αρχείο καταγραφής ελέγχου, έλεγχοι πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη, έλεγχος διαμόρφωσης, TPM, σύνδεση 
με διαπιστευτήρια Okta, Ping Identity και Microsoft Azure. Προαιρετικός: Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, Ενσωματωμένος Αναγνώστης καρτών RFID Xerox®, 
Τυπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση  
www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions)

Ασφάλεια συσκευής Trellix Whitelisting, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πίνακας εργαλείων ασφάλειας, Αξιόπιστη εκκίνηση. Προαιρετικός: Trellix Integrity Control
Ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων Πλήρες σύστημα πιστοποίησης Common Criteria (ISO 15408) έναντι του HCP PP, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-3 με προγράμματα οδήγησης 

εκτύπωσης, Ασφάλεια απεικόνισης με την αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας του AltaLink, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και 
προγραμμάτων οδήγησης, Κρυπτογραφημένος δίσκος αποθήκευσης (AES 256-bit, FIPS 140-3), Κρυπτογραφημένο και Υπογεγραμμένο email. Προαιρετικός: Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® 
Workplace Cloud/Suite, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-3) με Επεγγραφή ειδώλου

Ε Ν Ε Ρ Γ Ό Π Ό Ι Ή Σ Ή  M A N A G E D  P R I N T  S E R V I C E S

Διαχείριση εκτυπώσεων Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικός: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-
solutions#printmanagement

Διαχείριση συσκευών/στόλου Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Αυτοματοποιημένες ενδείξεις μετρητών, Fleet Orchestrator, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox® Easy Assist App Προαιρετικά: Managed 
Print Services Suite, απομακρυσμένη διαχείριση που βασίζεται στο Cloud με τη Λύση διαχείρισης στόλου cloud της Xerox®

Ασφάλεια Ασφαλής διαχείριση συσκευών: Xerox® Printer Security Audit Service (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφάλειας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση ψηφιακών 
πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων

Π Υ Λ Ή  Π Ρ Ό Σ  Ν Ε Ε Σ  Δ Υ Ν Α Τ Ό Τ Ή Τ Ε Σ
Εφαρμογές Xerox και συνεργατών Αυτοματοποιήστε τις καθημερινές διαδικασίες με εφαρμογές που μεταφράζουν, συντάσσουν, μετατρέπουν κείμενο σε ήχο ή χειρόγραφες σημειώσεις σε αρχεία κειμένου και έντυπα έγγραφα σε 

εφαρμογές της Microsoft, όλα από μία πλατφόρμα που βασίζεται στο Cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps για την εύρεση εφαρμογών ανά 
κλάδο αγοράς ή ροή εργασίας

Λογισμικό και λύσεις Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/
xmpie-personalised-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions), Xerox WorkFlow Central Platform

1 Δηλωμένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734
2  Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να 

μην είναι πάντα σταθερός. 
3  Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb./ 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει 

ανάλογα με το βάρος των μέσων.

4 Πωλείται ξεχωριστά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές 
5 Δεν διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
*  Trellix, παλαιότερα γνωστή ως McAfee. Η επωνυμία Trellix θα αντανακλάται στις μελλοντικές 

εκδόσεις υλικολογισμικού.

Πιστοποιήσεις: xerox.com/OfficeCertifications
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