XEROX® VERSALINK®
ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA
A MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
Snadno konfigurovatelná, propojená a nepostradatelná

B600/B605

ConnectKey®
Technology

Tiskárna Xerox® VersaLink ® B600
a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink ® B605
Tiskárna nebo multifunkční tiskárna VersaLink B600/B605
neslouží jen k prostému černobílému tisku. VersaLink ve
skutečnosti nastavuje nový standard toho, co můžete očekávat
od produktivity při práci s tiskárnami Xerox. Ať už doma nebo
na cestách – tento chytrý asistent s pokročilými možnostmi
konfigurace je propojený s cloudovými úložišti a poskytuje
zcela nové funkce, které přesahují možnosti konkurence –
a to za konkurenceschopnou cenu.

SNADNO OVLADATELNÁ,
CHYTRÁ A ZABEZPEČENÁ

Ihned po vybalení zařízení VersaLink B600 nebo
B605 se můžete spolehnout na konzistentní
a bezproblémové zpracování úloh, které
zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých
průvodců instalací, po možnosti podrobné
konfigurace – vše je připraveno, abyste
mohli bez problémů začít.
Zcela přepracované pro naprostou spolehlivost.
Tiskárny VersaLink B600 a B605 mají novou
hardwarovou konstrukci s menším počtem
pohyblivých částí a modernější, vysoce
kvalitní Hi-Q LED tiskovou hlavu.
Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí
a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou
navržena tak, aby urychlila sdílení informací
a optimalizovala neefektivní pracovní postupy.
Náhled při skenování a faxování1 nebo funkce
optického rozpoznávání znaků (OCR)1 vám
rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.
Co se týká ochrany kriticky důležitých dat,
zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí
k zajištění vysoké úrovně ochrany, včetně
zabezpečeného tisku a ověřování kartou
pro správu přístupu.
SNADNÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ APLIKACÍ

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní
barevné dotykové obrazovky (5palcové
u modelu B600) můžete klepnutím, tahem
a sevřením prstů ovládat úlohy a funkce
stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Předinstalované aplikace Xerox® ConnectKey®
umožňují optimalizovat chod kanceláře a díky
přístupu k rozsáhlé službě Xerox App Gallery
budete moci zařízení rozšířit o nové funkce,
například o aplikaci Xerox® Easy Translator
Service1, která dokáže rychle přeložit
naskenované dokumenty do různých jazyků.
Často prováděné úlohy můžete přidat do
předvoleb, čímž urychlíte své každodenní
činnosti tím, že je budete mít dostupné na
jedno kliknutí. Služba Simple ID umožňuje
rychlý, snadný a zabezpečený přístup jak
k přednastaveným úlohám, tak k běžně
používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné
výchozí obrazovky – pro přístup stačí
jednotlivým uživatelům nebo skupinám
zadat ID uživatele a heslo jen jednou.
PŘIPOJENO KE CLOUDU
A MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna
VersaLink B605 vám nabízejí možnost pracovat
kdekoli a jakkoli – s předinstalovanými
aplikacemi, které se připojí k úložištím Google
Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™
a s přístupem k mnoha dalším, které je možné
do tiskárny nainstalovat z Xerox App Gallery.
Možnost připojit se a tisknout z více zařízení
je klíčem k úspěchu dnešního zaměstnance,
a zařízení VersaLink toto dokáží splnit díky
službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™,
Xerox® Print Service Plug-in pro Android™,
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
a Mopria®, plus volitelně prostřednictvím
Wi-Fi a Wi-Fi Direct.
Na stránkách www.xerox.com/mobile se
dozvíte, proč jsou produkty společnosti
Xerox jedinou volbou při práci na cestách.
1

 áhled naskenovaného obrazu a OCR jsou k dispozici
N
u všech konfigurací VersaLink B605. Náhled faxu je
k dispozici u multifunkčních tiskáren VersaLink s faxem.

Více informací o funkcích tiskáren
VersaLink najdete na adrese
www.xerox.com/VersaLinkEG

TECHNOLOGIE XEROX®
CONNECTKEY® – PROPOJENÍ
ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU
PRODUKTIVITY
Xerox – společnost, která vytvořila moderní
pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti
produktivity. S konzistentním uživatelským
prostředím v rámci široké škály zařízení,
s mobilním a cloudovým připojením
a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření
funkcí budete moci pracovat rychleji,
lépe a chytřeji.
Intuitivní uživatelské prostředí
Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob
interakce, který poskytuje prostředí podobné
tabletům s ovládacími prvky dotykové
obrazovky, s podporou gest a s možnostmi
pro snadné přizpůsobení.
Připraveno pro mobilní připojení a cloud
Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním
zařízením přímo z uživatelského rozhraní
s přístupem k předinstalovaným cloudovým
službám, které vám umožní pracovat kdekoli,
kdykoli a jakkoli.
Prvotřídní zabezpečení
Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu
dokumentů a dat, ochranu před novými
hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete
moci splnit nebo i překročit požadavky na
soulad s předpisy.
Přístup ke službám nové generace
Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje.
Jednoduchá integrace správy tiskových
služeb Xerox® (Managed Print Services)
umožňuje vzdálený dohled i proaktivní
dodávání spotřebního materiálu.
Brána do světa nových možností
Rozšiřte možnosti svého pracovního prostředí
prostřednictvím dalších chytrých aplikací
dostupných v Xerox App Gallery, které jsou
navrženy tak, aby optimalizovaly digitální
pracovní postupy. Nechejte si u našich
partnerů navrhnout inovativní řešení
specifické pro vaše podnikání.
Více informací o tom, jak můžete pracovat
chytřeji, najdete na webu
www.connectkey.com
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Tiskárna Xerox® VersaLink® B600
Tisk.

Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-maily.

1 Výstupní zásobník s kapacitou 500 listů (u tiskárny
VersaLink B600) a výstupní zásobník s kapacitou
400 listů u tiskárny VersaLink B605, oba zásobníky
jsou vybaveny snímačem naplnění.
2 Prostor pro interní čtečku karet je u multifunkční
tiskárny VersaLink B605 umístěn vedle dotykové
obrazovky, u tiskárny B600 za ní. (Pokud je tiskárna
vybavena finišerem/mailboxem, není prostor pro čtečku
dostupný a pro využívání je nutné pořídit externí sadu
čtečky karet/RFID).
3 USB port na přední straně2 umožňuje rychle tisknout
ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj
skenovat3.

5 Zásobník 1 pojme až 550 listů médií formátu od
76 × 127 mm do 216 × 356 mm.
6 Oboustranný automatický podavač dokumentů
s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů
umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely
kopírování, skenování a faxování.
7 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky) je
vhodný jak pro ukládání tonerových kazet, tak i dalšího
materiálu.
8 Velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky)
zvýší kapacitu až na 2 000 listů formátu A4.

4 Manuální podavač na 150 listů umožňuje použití
médií formátu od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.
Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme
o 7palcovém (B605) nebo 5palcovém displeji (B600), představujeme uživatelské rozhraní,
které nastavuje vyšší standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.
Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi
pro konkrétní úlohy, které si kladou jediný cíl: aby provedení i těch nejnáročnějších úloh
vyžadovalo co nejmenší počet kroků.
Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené
hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané
volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace?
Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.
Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí
umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B600 nebo multifunkční tiskárny
VersaLink B605 pracovat efektivněji.

9 Přidejte až 4 přídavné zásobníky, každý s kapacitou
550 listů, které pojmou formáty od 76 x 127 mm
do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem je
možné přidat až 2 přídavné zásobníky, při použití
velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný
zásobník).
10 Volitelný finišer kompletuje a sešívá sady až do
50 listů. Jeho součástí je výstupní zásobník na 500 listů.
11 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky a každý
zásobník pojme až 100 listů.
2

Porty USB lze zakázat

3

Pouze model VersaLink B605

Tiskárna Xerox® VersaLink ® B600/B605

ConnectKey®
Technology

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna VersaLink B605 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®.
Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com
TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ

Rychlost
Pracovní cyklus1
Procesor/paměť/pevný disk
Připojení
Funkce řadiče
Podpora médií
Vstup papíru


Standardně

Volitelné
Výstup papíru

Standardně
Volitelně

Automatický oboustranný
výstup
Rozlišení kopírování a tisku
Vytištění první strany
Jazyky popisu stránky (PDL)

Tiskárna VersaLink B600 DN
Multifunkční tiskárna VersaLink B605 S, X
Až 55 str./min. formátu A4/až 58 str./min. ve formátu Letter
Až 250 000 str./měsíc1
Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320GB pevný disk
Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/320GB pevný disk
Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována
souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC
Jednotný adresář (B605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App
Gallery, standardní účtování Xerox®, online podpora (dostupná přes uživatelské rozhraní a tiskový ovladač)
Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem
(DADF): 100 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 5,5" až 8,5 × 14"/140 ×
Nedostupné
140 mm až 216 × 356 mm
Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 190 mm až 216 × 356 mm
Až 4 přídavné zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 190 mm až 216 × 356 mm
Vysokokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formáty: A4
500 listů
400 listů
Finišer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů;
Mailbox: čtyři zásobníky na 100 listů
Standardně
Tisk: až 1200 × 1200 dpi
Tisk: Již za 6,3 sekundy
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

Tisk: až 1200 × 1200 dpi; Kopírování: až 600 × 600 dpi
Tisk: již za 7,5 sekundy; kopírování: za 5,8 sekundy ze skenovací plochy

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení
Tiskové ovladače
Xerox® Embedded Web Server
Náhled
Funkce tisku
Skenování

Fax2

Nastavení přizpůsobení jednotlivým uživatelům, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením
pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®
Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Nedostupné
Náhled naskenovaného dokumentu/faxu s možností zvětšení, otočení
a přidání stránky
Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření
brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení
aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
Nedostupné
OCR, skenování do USB/emailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných
souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do
domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/
vícestránkové soubory PDF/XPS/TIFF/heslem chráněné soubory PDF
Nedostupné
Funkce faxu (pouze B605/X): Walk-up Fax (včetně LAN Fax, Direct Fax,
přesměrování faxu na email)

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Tisk z mobilních zařízení
Vzdálený tisk
Připojení ke cloudu3

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins pro Android™
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud4, připojení přes NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link App (B605)3. Navštivte stránku
www.xerox.com/officemobileapps a získejte dostupné aplikace.
Tisk ze služby a skenování do6 služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® a další.

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě
Přístup k zařízení
Ochrana dat
Zabezpečení dokumentů

IPsec, HTTPS, šifrovaný email. Ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, automatický „self-signed“ certifikát
Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora
čipových karet (CAC/PIV/.NET), prostor pro interní čtečku karet Xerox®
Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku disk (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2),
funkce ochrany přepsáním obrazu na disku, certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) (probíhá schválení)
Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B605), zabezpečené skenování (B605), zabezpečený email (B605), PDF chráněné heslem (B605)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku
Správa tisku
Udržitelnost

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 a další
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počitadel, nástroje pro řízené tiskové služby
Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk uživatelského ID na okraj dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby
Xerox App Gallery
1
5

Xerox® Easy Translator (B605)4, k dispozici je mnoho dalších služeb
K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte webové stránky www.xerox.com/appgallery, kde najdete neustále se rozšiřující kolekci
aplikací Xerox®, které umožňují využívání dalších funkcí

Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahována pravidelně. 2 Vyžaduje analogovou telefonní linku. 3 Zdarma ke stažení 4 Zpoplatněno
Navštivte www.apple.com pro seznam certifikací služby AirPrint. 6 Funkce skenování do... je k dispozici pro model B605

Certifikáty
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.com/OfficeCertifications
Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta:
106R03941
Černá: 10 300 stran7 
Velkokapacitní tonerová kazeta:
7
Černá: 25 900 stran 106R03943
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:
Černá: 46 700 stran7106R03945
101R00582
Tisková jednotka: 60 000 stran8 

Volitelné příslušenství
Podavač na 550 listů
Velkokapacitní podavač (2 000 listů)
Podstavec/skříňka 
Základna s kolečky 
Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)
Mailbox se 4 přihrádkami
(každá pojme 100 listů) 
Adaptér bezdrátové sítě (Sada pro Wi-Fi)
Sada pro zvýšení produktivity
s 320GB pevným diskem 

097S04949
097S04948
097S04955
097S04954
097S04952

7

 růměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle
P
normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti
na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

8

 dhadovaný počet stran. Výtěžnost se liší v závislosti na délce
O
tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku.

097S04953
497K16750

Konfigurace se v různých zemích liší.

497K18360

Podrobnější technické údaje najdete na www.xerox.com/VersalinkB600Specs nebo www.xerox.com/VersalinkB605Specs
Více informací najdete na www.xerox.com/office
© 2018 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®,
Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve
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