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Quando se trata de integração perfeita em seu ambiente de trabalho
e de ajudá-lo a realizar tarefas importantes com maior rapidez, não há
uma opção mais inteligente do que a Multifuncional B7025/B7030/B7035:
acessível, confiável e pronta para o trabalho, com a supremacia da
Tecnologia Xerox® ConnectKey ®.
MELHOR DESEMPENHO.
EFICIÊNCIA OT IMIZ ADA .

Desde o primeiro momento, você conta com
a Multifuncional Xerox ® VersaLink ® Série
B7000 para fazer sua empresa funcionar com
maior eficiência. De assistentes de instalação
sem o auxílio do pessoal de TI até opções
de configuração passo-a-passo, você estará
pronto para fazer o seu trabalho sem
complicações.
Com a área de trajeto do papel
completamente redefinida e a nova
tecnologia de cabeça de impressão de LED,
estamos incessantemente em busca de níveis
de excelência que impressionem.
Os dispositivos VersaLink ® contêm recursos
desenvolvidos para diminuir a ineficiência.
O gerenciamento do dispositivo e
o treinamento do usuário podem ser feitos
em qualquer lugar, com o painel de controle
remoto criado para economizar tempo.
Garanta a precisão das informações com
a pré-visualização de Digitalização e Fax
e produza mais com documentos
digitalizados com o reconhecimento óptico
de caracteres (OCR) integrado.
As empresas e os governos mais preocupados
com a segurança escolhem a Xerox.
Oferecemos uma abordagem abrangente
para a segurança de impressão, que inclui
uma poderosa combinação de serviços e
recursos integrados que reduzem os riscos
por meio de um enfoque vigoroso para
impedir o acesso não autorizado, detectar
comportamentos suspeitos ou maliciosos
e proteger os dados e documentos.
FÁC I L D E U S A R . FÁC I L D E P E R S O N A L I Z A R .

A tela de seleção por toque colorida
e personalizável de 7 polegadas permite a
realização de tarefas com a mesma facilidade
de um dispositivo móvel. Os aplicativos Xerox ®
ConnectKey ® acessados por meio da extensa
Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade
expandida, como o aplicativo opcional Xerox ®
Easy Translator Service, que traduz
rapidamente os documentos digitalizados
para vários idiomas.

Realize mais tarefas em menos tempo criando
aplicativos de 1 toque personalizados para
automatizar fluxos de trabalho de várias
etapas para indivíduos ou grupos.

T EC N O LO GI A X E ROX®
CO N N E C T K E Y®

Basta tocar no seu novo aplicativo para
executar rapidamente o trabalho que você
configurou. E com o ID único, usuários
individuais e grupos inserem um ID de usuário
e senha uma vez e, em seguida, aproveitam
o acesso rápido e seguro a predefinições
de tarefas específicas, contatos favoritos
individualizados e aplicativos comumente
usados em uma tela inicial personalizada.

Experiência intuitiva do usuário
Uma maneira familiar de interagir que
inclui uma experiência semelhante à de
um tablet com controles baseados em
gestos na tela de seleção por toque
e fácil personalização.

P R O N TA P A R A A S U A M A N E I R A

Segurança de referência
Segurança abrangente que inclui
uma poderosa combinação de serviços
e recursos integrados para impedir
o acesso não autorizado, detectar
comportamentos suspeitos ou maliciosos
e proteger dados e documentos.

DE TRABALHAR.

Aproveite a liberdade para trabalhar onde
e como quiser – com acesso ao Google Drive™,
Microsoft® OneDrive ® e Dropbox™ e opções
adicionais por meio da Xerox App Gallery.
Os dispositivos VersaLink® são disponibilizados
para o trabalhador móvel da atualidade com
Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais, além de Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Services plug-in for Android™, Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®.
Saiba mais sobre por que a Xerox é a única
opção para os profissionais móveis de hoje,
visitando www.xerox.com/pt-br/office/
solucoes-de-trabalho-movel.

A D M I N I S T R A Ç Ã O A M B I E N TA L .

Os dispositivos VersaLink ® atendem ou
excedem os requisitos das certificações mais
amplamente reconhecidas do mundo para o
desempenho ambiental do produto, incluindo
a EPEAT®, que verifica as reivindicações do
fabricante em relação ao design, produção,
uso de energia e a reciclagem. (Veja a lista
completa dos produtos VersaLink® com
certificação EPEAT.) Para obter mais
informações sobre nossos esforços
ambientais, de saúde, segurança
e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.

Pronta para dispositivos móveis e nuvem
Conectividade instantânea com a nuvem
e dispositivos móveis, diretamente da
interface do usuário, com acesso a serviços
hospedados na nuvem que permitem que
você trabalhe onde, quando e como quiser.

Permite serviços de próxima geração
Fácil integração do Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Permite
o monitoramento remoto da entrega
de serviços e consumíveis.
Porta de entrada para novas
possibilidades
Amplie instantaneamente seus recursos
com aplicativos do mundo real da Xerox
App Gallery ou converse com um de nossos
parceiros para projetar e desenvolver uma
solução específica para suas necessidades
de negócios.
Saiba mais sobre como você trabalhará
de maneira mais inteligente em
www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos
do dispositivo VersaLink ®, acesse
www.xerox.com/VersaLinkEG.

APLIC AÇÕES DE FINALIZ AÇ ÃO
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1 A limentador automático de originais em frente
e verso (AAOFV) de 110 folhas digitaliza originais
de duas faces em cores e preto e branco para
trabalhos de cópia, digitalização e fax.
2 A
 Superfície de trabalho opcional (incluída com
o Grampeador de conveniência) oferece bastante
espaço para organizar seus documentos.

VÁ R I A S O P Ç Õ E S D E B A N D E J A D E
P A P E L P A R A AT E N D E R A T O D A S
AS NECESSIDADES:
7

O módulo de uma bandeja (opcional no modelo
de mesa) aumenta a capacidade total de papel
para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação
manual). Ou escolha o Módulo de três bandejas
opcional (não mostrado) para aumentar
a capacidade total de papel para 2.180 folhas
(inclui a bandeja de alimentação manual).

8

O Módulo de uma bandeja com suporte opcional
aumenta a capacidade total de papel para
1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação
manual) e fornece armazenamento para cartuchos
de toner e outros suprimentos.

9

 Módulo de bandeja tandem de alta
O
capacidade opcional permite uma capacidade
total de papel de até 3.140 folhas (inclui a bandeja
de alimentação manual).

3 C
 ompartimento de leitor de cartão com porta
USB embutida.1
4 U
 ma porta USB de fácil acesso1 permite que os
usuários imprimam ou digitalizem rapidamente em
qualquer dispositivo de memória USB padrão.
5 A
 bandeja de alimentação manual de 100 folhas
trabalha com materiais em tamanhos de 88,9 x
98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol.
a 11,69 x 17 pol.
6 A
 bandeja 1 padrão de 520 folhas trabalha
com materiais em tamanhos de 139,7 x 182 mm
a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
1

As portas USB podem ser desativadas.

10 O
 Alimentador de alta capacidade opcional
acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando
a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

A D I C I O N E M A I S V E R S AT I L I D A D E C O M
OPÇÕES DE FINALIZ AÇ ÃO:
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11 A
 Bandeja coletora dupla (opcional com Modelo
de mesa) empilha até 250 folhas cada, a bandeja
inferior desloca o papel.
12 O Módulo de acabamento Office opcional
fornece a você funções de acabamento avançadas
com um grande valor e oferece criação de livretos
opcional.
13 O
 Módulo de acabamento Office integrado
opcional fornece empilhamento de 500 folhas
e grampeamento de posição dupla de 50 folhas
sem aumentar o tamanho da impressora.

A SUPERIORIDADE DA TEL A
DE SELEÇ ÃO POR TOQUE
Conheça a nossa nova tela de toque
colorida de 7 polegadas: a interface
de usuário que eleva o padrão de
personalização e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência “móvel”
familiar, com suporte para a entrada
gestual e aplicativos com foco em
tarefas que compartilham aparência
e funcionalidade comuns, apenas algumas
etapas são necessárias para finalizar até
mesmo os trabalhos mais complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta você
a cada tarefa, do início ao fim, com uma
hierarquia natural que coloca as funções
essenciais na parte superior da tela e as
opções mais utilizadas na frente e no
centro da tela. Não gostou de onde uma
função ou aplicativo está localizado?
Personalize o seu próprio layout.
Este equilíbrio incomparável de tecnologia
de hardware e capacidade de software
ajuda todos os que interagem com
a Multifuncional VersaLink® Série B7000
a realizar mais trabalhos com maior rapidez.

Xerox® VersaLink ® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

A Multifuncional VersaLink ® B7025/B7030/B7035 foi desenvolvida com base na tecnologia Xerox ® ConnectKey ®.
Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.
ESPECIFIC AÇÕES
DO DISPOSITIVO

VERSALINK® B7025

Velocidade1
Ciclo de funcionamento mensal2
Disco rígido/Processador/Memória
Conectividade
Características do controlador

Até 25 ppm
Até 30 ppm
Até 35 ppm
Até 107.000 páginas2
Até 129.000 páginas2
Até 153.000 páginas2
Disco rígido de 320 GB2/1,05 GHz dual-core/2 GB de memória
Ethernet 10/100/1000 base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional
Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox®
App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi
Até 6,8 segundos
Até 5,4 segundos
Até 5,4 segundos

Cópia e impressão Resolução
Tempo de saída da primeira
cópia (velocidade rápida)
Tempo de saída da primeira
impressão
Linguagens de descrição
de página
Entrada de papelPadrão

Escolha uma

Opcional
Saída de papel/ 
Finalização

Padrão
Opcional

Até 10,4 segundos

VERSALINK® B7030

Até 9,1 segundos

VERSALINK® B7035

Até 9,1 segundos

PCL 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe PostScript 3™
®

®

®

Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 110 folhas: Tamanhos padrão: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol./A5 a A3; Tamanhos
personalizados (frente e verso): 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Tamanhos personalizados (uma face): 125 x 85 mm
a 297 x 431,8 mm (4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.)
Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.)
Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)
Módulo de uma bandeja: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)
Uma bandeja com suporte: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)
Módulo de três bandejas (1.560 folhas): 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)
Bandeja Tandem de alta capacidade (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x
7,17 pol. a 11,69 x 17 pol); Bandeja 3: 870 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Tamanhos
personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5
Bandeja de envelopes: Até 60 envelopes: nº 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol.
a 6,4 x 9,5 pol.)
Alimentador de alta capacidade (AAC): 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5
Bandeja coletora dupla 2 : 250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior
Módulo de finalização Office integrado: Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição dupla
Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfurador opcional, criador
de livretos opcional (vinco, grampeamento na lombada)
Grampeador de conveniência com superfície de trabalho: Grampeia 50 folhas

E XPERIÊNCI A DE USUÁRIO INT UI T IVA

Personalizar e ajustar
Drivers de impressão
Servidor da Web integrado Xerox®
Console remoto
Visualização
Recursos de impressão
Digitalização
Envia fax3

Personalização ocasional, tela inicial personalizável pelo usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site e função ou fluxo de trabalho
com Xerox app Gallery
Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®
PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem
Painel de controle remoto
Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação
do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento,
Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho
Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha,
Digitalização segura via SFTP
Fax walk-up opcional (opções de uma-linha ou três-linhas disponíveis, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax por e-mail, fax),
Fax sobre IP opcional

P R O N TA PA R A A M O BI L I DA D E E A N U V E M

Impressão móvel
Opções de mobilidade
Conectores de nuvem5

Apple® AirPrint®4, Certificação Mopria®, Plug-in de serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, Plug-in de serviços
de impressão Xerox® para Android™
Solução Xerox® Mobile Print e aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link.
Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para ver os aplicativos disponíveis.
Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® Plataforma DocuShare® entre outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança de rede
Acesso ao dispositivo
Proteção de dados
Segurança do documento

IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados auto-assinados pré-instalados,
integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de
usuário, Habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®, Módulo de plataforma confiável
(TPM, em inglês)
Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS
140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Impressão protegida, Fax protegido, E-mail protegido, PDF protegido por senha

P E R M I T E S E RV IÇ O S D E Ú LT IM A G E R A Ç Ã O

Gerenciamento de impressão
Gerenciamento
de dispositivos/frota
Sustentabilidade

Contabilidade Padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, Papercut
e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement.
Xerox® Device Manager, aplicativo Xerox® Support Assistant, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada,
Clonagem de configuração
Cisco EnergyWise®, Impressão Earth Smart, Verificado por EPEAT, ID do usuário de impressão nas margens

P O R TA D E E N T R A DA PA R A N OVA S P O SSI BI L I DA D E S

Serviços em nuvem
Xerox App Gallery

Xerox® Translate and Print, Solução Xerox® Healthcare MFP (somente EUA), CapturePoint™, muitos serviços adicionais disponíveis
Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery para obter uma seleção crescente de aplicativos
Xerox® disponíveis para adicionar funções à Impressora/MFP.

Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. 2 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; 3 Requer linha telefônica
analógica; 4 Acesse www.apple.com para lista de certificação de AirPrint; 5 Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora — www.xerox.com/xeroxappgallery.
1

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs.
© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e
Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 05/21 TSK-1866 BR26548 VB7BR-01PE

