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Imprimantă multifuncțională 
Xerox® VersaLink®

Asistentul pentru locul de muncă care le poate face pe toate. 
Chiar și să imprime.

Tehnologie

ConnectKey®



T E H N O LO G I E  F L E X I B I L Ă  C A R E  S E 
A DA P T E A Z Ă  C U  D U M N E AVOA S T R Ă

Munca dumneavoastră evoluează în mod 
constant, deci aveți nevoie de tehnologie care  
să fie întotdeauna cu un pas înainte. VersaLink, 
echipată cu tehnologie Xerox® ConnectKey®,  
oferă adaptabilitatea necesară pentru a susține 
progresele tehnologice și procesele de lucru. 
Datorită actualizărilor regulate de firmware  
și a unei colecții în continuă creștere de 
instrumente de productivitate furnizate  
prin App Gallery, VersaLink vă ajută să fiți  
cu un pas înaintea schimbării.

T R E C E Ț I  FĂ R Ă  E FO RT  P R I N  
S A RC I N I L E  D E  LU C R U

Vă puneți la curent cu toate în cel mai simplu 
mod, cu un ecran tactil similar cu cel de pe  
tablete, care echilibrează simplitatea și eficiența, 
economisind timp. Interfața cu utilizatorul 
familiară și intuitivă vă ghidează în realizarea 
sarcinilor, eliminând pașii suplimentari. Iar 
capacitatea de personalizare a interfeței cu 
utilizatorul vă permite să lucrați așa cum doriți.

Funcțiile pentru mobilitate, precum Wi-Fi  
Direct, înlătură problemele imprimării direct  
de la dispozitivele mobile favorite. Near Field 
Communication (NFC) vă permite să vă 
autentificați cu un smartphone pentru a vă 
conecta în câteva secunde, iar aplicația Xerox® 

Quick Link vă permite să vă conectați și să 
imprimați rapid fără asistență IT, reducând  
astfel sarcinile echipelor IT.

Cu dispozitivele VersaLink, capacitățile 
suplimentare înseamnă mai mult confort, nu mai 
multă complexitate. Funcția de scanare de ultimă 
oră și automatizarea fluxurilor de lucru fizice și 
digitale vă permit să scanați, să digitalizați și să 
dirijați informațiile fără a pierde timp, reducând 
erorile și economisind timp. Mai mult, aplicațiile 
specifice domeniului juridic al educației, sănătății 
și altele vă ajută să rămâneți mereu atent  
și productiv.

B U N  V E N I T ,  R E Z I L I E N ȚĂ  D I G I TA L Ă

Traducător. Corector. Verificator de formulare. 
Digitalizator. VersaLink facilitează abordarea  
chiar și celor mai dificile provocări. Fiți pregătit  
să accesați un portofoliu din ce în ce mai bogat  
de aplicații găzduite în cloud și posibilitatea de  
a adapta soluțiile pentru necesitățile specifice  
prin programul Xerox Partners.

Iar cu accesul la platforma Xerox® Workflow 
Central, o soluție bazată pe cloud care face simplă 
convertirea fișierelor fizice și digitale în formate 
utilizabile, direct de la interfața cu utilizatorul 
VersaLink, chiar și procesele de lucru complicate 
sunt simple. Vă ajută să profitați la maximum de 
asistentul dumneavoastră pentru locul de muncă, 
astfel încât să rămâneți productiv și în siguranță, 
atât de la birou, cât și în deplasare.

S E C U R I TAT E  P ROA C T I VĂ  P E  C A R E  
VĂ  P U T E Ț I  B A Z A

Protecția multistratificată VersaLink protejează 
toate componentele sistemului. O gamă completă 
de funcții de securitate proactive opresc chiar și 
cele mai sofisticate amenințări de securitate încă 
de la începutul acestora, prevenind atacurile rău 
intenționate, proliferarea de malware, accesul 
neautorizat sau modificările și încălcările care  
duc la nefuncționare. 

Pentru a simplifica raportarea și gestionarea 
evenimentelor de securitate, dispozitivele 
VersaLink se pot integra cu instrumente de 
gestionare a informațiilor și evenimentelor de 
securitate (SIEM1). Listele de autorizare Trellix 

monitorizează, detectează și blochează în  
mod constant amenințările, în timp real. Iar 
răspunsurile automate de securitate asigură 
economii de timp de neprețuit și fără griji.

CALITATE SUPERIOARĂ A IMAGINII 

Cu rezoluția ridicată de 1.200 x 1.200 dpi, 
VersaLink duce documentele dumneavoastră  
la nivelul următor, printr-o calitate superioară  
a imaginii. Negrul bogat și nuanțele mai fine 
conferă impact comunicărilor dumneavoastră,  
în timp ce textul cu detalii precise sporește 
claritatea și lizibilitatea.

S U S T E N A B I L I TAT E  FĂ R Ă 
C O M P RO M I S U R I

Toate dispozitivele VersaLink îndeplinesc  
sau depășesc cele mai stricte standarde de 
sustenabilitate recunoscute la nivel global, inclusiv 
EPEAT și ENERGY STAR®, oferind beneficii pentru 
mediu fără a fi nevoie să faceți compromisuri  
în ceea ce privește performanța sau calitatea. 

De ce veți avea nevoie mâine? Viitorul este greu de prezis, însă cu VersaLink este ușor să fiți pregătit. 

De fapt, posibilitățile oferite de imprimare nu sunt încă exploatate complet. Împreună cu funcțiile 

integrate de securitate completă, acești asistenți pentru locul de muncă vă oferă caracteristicile de 

care aveți nevoie acum în fiecare zi, dar și suficient spațiu pentru a adăuga funcții noi pe măsură ce 

activitatea dumneavoastră evoluează.

Imprimantă multifuncțională Xerox® 
VersaLink® B7125/B7130/B7135 

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

Experiență de utilizare intuitivă
Beneficiați de experiența de utilizare similară  
cu cea a tabletelor, prin comenzi bazate pe 
gesturi, pe ecranul tactil. Personalizare ușoară, 
plus fluxuri de lucru și funcții simple. 

Compatibilitate cu dispozitive mobile  
și cu cloud
Beneficiați de flexibilitate mobilă cu ajutorul 
serviciilor găzduite în cloud. Conectare 
instantanee la cloud și dispozitive mobile,  
direct din interfața cu utilizatorul.

Securitate completă
Preveniți accesul neautorizat, detectați 
amenințările și protejați datele și documentele  
cu caracteristici integrate proactive de securitate 
completă.

Suportă servicii de gestionare a imprimării
Creșteți eficiența, productivitatea și securitatea 
locului de muncă cu integrarea facilă cu Xerox® 
Managed Print Services.

O poartă către noi posibilități
Lucrați optim cu aplicațiile din Xerox App  
Gallery. Nu vedeți o aplicație pentru necesitățile 
dumneavoastră specifice? Partenerii noștri pot 
dezvolta o soluție personalizată pentru 
dumneavoastră. 

Aflați mai multe despre extinderea  
și personalizarea capacităților dumneavoastră  
la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

#  Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee. Firmware-ul 
dispozitivului va reflecta schimbarea brandului Trellix  
în versiunea viitoare a software-ului.

http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey


Imprimantă multifuncțională Xerox® 
VersaLink® B7125/B7130/B7135

Configurație

M A I  M U LTĂ  V E R S AT I L I TAT E  C U  O P Ț I U N I  D E  F I N I S A R E 2M A X I M I Z AȚ I  C A PA C I TAT E A  D E 
A L I M E N TA R E  C U  H Â RT I E  C U  U N A 
D I N T R E  A C E S T E  O P Ț I U N I  D E 
A L I M E N TA R E 2

  Finisherul de birou oferă 
funcții de finisare avansate, 
stivuitor de 500 de coli, 
capsare în 3 poziții și 
perforare opțională.

Cititor de carduri cu port 
USB încorporat.3

Alimentatorul de documente 
automat față-verso, cu o trecere 
(DADF) de 130 de coli2 economisește 
timp prin scanarea simultană a 
ambelor fețe ale documentelor cu 
două fețe, la viteze de 80 imagini pe 
minut (ipm). Capacitatea mare de 
alimentare cu hârtie sporește 
productivitatea, în special pentru 
sarcinile care necesită loturi mari  
de documente scanate sau copiate.

Tava manuală de 100 de coli 
acceptă formate de hârtie de  
la 3,5 x 3,87 in până la 11,69 x  
17 in/88,9 x 98,4 mm până la 297 x 
431,8 mm.

Tava 1 standard de 520-coli2 
acceptă formate de hârtie cuprinse 
între 5,5 x 7,17 in până la 11,69 x 
17 in/139,7 x 182 mm până la  
297 x 431,8 mm.

Tăvile offset de ieșire duală4 

stivuiesc până la 250 coli fiecare.
Finisherul de birou integrat vă oferă 
stivuirea a 500 de coli și capsarea  
a 50 de coli, în două poziții.

Suprafața de lucru și 
capsator manual capsează 
până la 50 de coli și oferă 
suficient spațiu pentru 
sortarea documentelor.

Interfața cu utilizatorul este un ecran 
tactil intuitiv, de tip tabletă, de 7 inchi, 
înclinabil, care vă permite să efectuați 
sarcini din doar câteva atingeri fără efort  
și vă permite să vă personalizați experiența. 
Obțineți acces la peste 100 de aplicații  
de productivitate prin Xerox App Gallery. 
Încercați-l la xerox.com/VersaLink7100UI.

Modulul cu o tavă (opțional  
la modelul desktop) sporește 
capacitatea totală de hârtie  
la 1.140 coli (include tava 
manuală).

Modulul cu stand oferă  
o capacitate totală de hârtie  
de 1.140 de coli (include tava 
manuală) și oferă depozitarea 
cartușelor de toner și a altor 
consumabile

Modul cu trei tăvi (opțional  
la modelul desktop) sporește 
capacitatea totală de hârtie  
la 2.180 coli (include tava 
manuală).

Modulul de mare capacitate  
cu tăvi în tandem asigură  
o capacitate totală de hârtie  
de 3.140 de coli (include tava 
manuală).

Tava pentru plicuri poate înlocui 
tava 1 pentru a alimenta până  
la 60 de plicuri.

Alimentatorul de mare 
capacitate are o capacitate de 
2.000 de coli de hârtie format 
Letter/A4, sporind capacitatea 
maximă de alimentare până  
la 5.140 de coli.

Finisherul de birou cu 
dispozitiv de broșurare 
simplifică crearea broșurilor, 
inclusiv biguirea și capsarea  
la cotor. Folosiți-l pentru crearea 
de broșuri de 64 de pagini, 
capsate la cotor (între 2 și  
16 coli).

http://xerox.com/VersaLink7100UI
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© 2023 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible 
Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. 
Mopria® este o marcă comercială a Mopria Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 01/23 TSK-3719 BR34473 VB7BR-030B

Mai multe informații sunt disponibile la xerox.com/VersaLink. 

SPECIFICAȚII DISPOZITIV VersaLink B7125 VersaLink B7130 VersaLink B7135

Viteză5 Până la 25 ppm Până la 30 ppm Până la 35 ppm

Volum lunar6 Până la 107.000 de pagini Până la 129.000 de pagini Până la 153.000 de pagini 

Unitate de hard disc/procesor/
memorie

320 GB HDD4/1,05 GHz Dual-core/memorie de 4 GB

Conectivitate Ethernet 10/100/1.000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, funcție NFC Tap-to-Pair

Caracteristici controler Agendă cu adrese unificată, clonare configurație, previzualizare scanare, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicația Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, 
permisiuni pe bază de rol, autentificare facilă activată, asistență online

Copiere și imprimare Rezoluție Copiere: Până la 600 x 600 dpi; Imprimare: Până la 1.200 x 1.200 dpi

Copierea primei pagini (viteză) În 5,8 secunde alb-negru În 4,3 secunde alb-negru În 4,3 secunde alb-negru

Imprimarea primei pagini (viteză) În 6,2 secunde alb-negru În 5,2 secunde alb-negru În 4,8 secunde alb-negru

Limbaje descriere pagină PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opțional Adobe® PostScript® 3™

Alimentare cu hârtie2 Standard Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 130 de coli: Viteză: până la 80 ipm;  
formate personalizate: 1,93 x 3,35 in. până la 11,69 x 17 in./49 x 85 mm până la 297 x 431,8 mm

Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,87 in. până la 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm

Tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm

Alegeți unul Modul tavă unică: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm
Modul cu o singură tavă și suport: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm
Modul cu trei tăvi (1.560 coli): 520 de coli fiecare; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm
Modul cu tăvi în tandem (2.520 coli): Tava 2: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm;  
Tava 3: 870 de coli; formate standard: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5; Tava 4: 1.130 de coli; formate standard: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5

Opțional Tavă pentru plicuri: Până la 60 de plicuri: #10 comercial, Monarch, DL, C5; formate personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm până la 162 x 241 mm
Alimentator de mare capacitate (HCF): 2.000 de coli; formate standard: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5

Ieșire hârtie/
Finisare2

Standard

Opțional

Tavă centrală cu capacitate de 500 de coli

Două tăvi de ieșire4: Câte 250 de coli; offseturi tavă inferioară
Finisher de birou integrat: Stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în două poziții 
Finisher de birou: Stivuitor 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (biguire, capsare broșuri) 
Capsator manual și suprafața de lucru: Capsează 50 de coli

E X P E R I E N Ț Ă  D E  U T I L I Z A R E  I N T U I T I V Ă

Personalizare Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor printr-o singură atingere

Drivere imprimare Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații și Xerox® Pull Print Driver

Server web inclus Xerox® PC sau mobil – informații stare, setări, gestionarea dispozitivelor, clonare, panou de comandă la distanță

Caracteristici imprimare Imprimare de pe USB, set de probă, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, control aplicații, imprimare față-verso, 
mod schiță; Opțional: Imprimare de la depozite cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive) prin aplicații opționale

Scanare și fax Previzualizare scanare, scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul 
personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau trei linii disponibile, include LAN 
Fax, Fax direct, Fax redirecționat către e-mail), apelare fax, agendă de adrese unificată, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server, driver TWAIN (scanare);  
Opțional: Scanare către depozite cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive)

C O M P AT I B I L I T AT E  C U  D I S P O Z I T I V E  M O B I L E  Ș I  C U  C L O U D

Conectivitate mobilă Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)

Imprimare de pe dispozitiv mobil Mopria® Print Service, Apple AirPrintTM, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) 

Scanare de pe dispozitiv mobil Mopria® Scan, Apple AirPrintTM; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) 

Compatibilitate cu servicii cloud Servicii de la distanță activate; Opțional: Conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitați  
xerox.com/AppGallery)

S E C U R I T AT E  C O M P L E T Ă

Securitate rețea 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix# Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash 
SHA-256, TLS 1.1/1.2/1,3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), autentificare locală  
(bază de date internă), FIPS 140-2

Acces dispozitiv Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Jurnal audit, Control acces, Permisiuni utilizator, TPM; Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)7,  
cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la  
www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)

Protecția datelor Liste de autorizare Trellix#, verificare firmware, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, e-mail criptat și semnat; hard disc criptat (AES pe 256 biți, FIPS 140-2)  
cu suprascriere imagine; Opțional: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Trellix# Integrity Control

Securitatea documentelor În evaluare Common Criteria Certification (ISO 15408) sistem complet împotriva HCD PP, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-2 cu drivere de imprimare

S U P O R T Ă  S E R V I C I I  D E  G E S T I O N A R E  A  I M P R I M Ă R I I

Gestionarea imprimării Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-
imprimante#printmanagement

Gestionarea dispozitivului/flotei Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Clonarea configurației; aplicația Xerox® Easy Assist; 
Opțional: Suită Managed Print Services, administrare de la distanță pe bază de Cloud, cu Xerox Workplace Cloud 7

Securitate Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, 
raportare SIEM1, rapoarte interactive panou

O  P O A R T Ă  C ĂT R E  N O I  P O S I B I L I T ĂȚ I

Aplicații Xerox și ale partenerilor Automatizați procesele zilnice cu aplicații care traduc, cenzurează, convertesc texte în fișiere audio sau notițele scrise de mână în fișiere text și documente pe hârtie în documente ce 
pot fi editate cu aplicațiile Microsoft, toate dintr-o singură platformă bazată pe cloud. Vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca pentru  
a găsi aplicații în funcție de domeniul de lucru sau de fluxul de lucru

Software și soluții Xerox DocuShare (www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/
printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii),  
Xerox WorkFlow Central Platform

1 Asistență SIEM cu Xerox® Device Manager. 2 Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m2; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare 
cu greutăți diferite. 3 Porturile USB se pot dezactiva. 4 HDD și tăvile offset de ieșire sunt opționale la modelul desktop. 5 Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. 6 Volumul maxim de imprimare 
preconizat pentru o lună. Nu este prevăzut să funcționeze în continuu în mod regulat. 7 Nu este disponibil în toate piețele. # Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee. Firmware-ul dispozitivului va reflecta 
schimbarea brandului Trellix în versiunea viitoare a software-ului. Certificări: xerox.com/OfficeCertifications

http://xerox.com/VersaLink
www.xerox.com/appgallery
http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii
http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
http://www.xerox.com/easyassist
http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca
http://www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions
http://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata
http://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata
http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii
https://www.office.xerox.com/en-us/software-solutions/xerox-workflow-central-platform?CMP=VAC-WorkflowCentral
www.xerox.com/OfficeCertifications

