IMPRIMANTA ȘI ECHIPAMENTUL
MULTIFUNCȚIONAL
XEROX® VERSALINK®
Asistentul de la locul de muncă – rapid, prietenos și optim conectat.

B610/B615

ConnectKey®
Technology

Imprimanta Xerox® VersaLink ® B610 și
echipamentul multifuncțional Xerox® VersaLink ® B615
Echipamentele VersaLink B610/B615 sunt rapide, echipate cu
funcții complete și ușor de utilizat la birou, depășind cu mult
imprimantele alb-negru obișnuite. De fapt, VersaLink impune
un nou etalon pentru așteptările pe care le aveți de la Xerox
în ceea ce privește productivitatea grupurilor de lucru. Acasă sau
în deplasare, acest asistent cu numeroase opțiuni de configurare
și conectat la cloud oferă funcții revoluționare care întrec cu mult
concurența– toate acestea la un preț competitiv.

SIMPLE, INTELIGENTE ȘI SECURIZATE.

Încă de la început, puteți fi sigur că imprimanta
dumneavoastră VersaLink B610 sau B615 va
îndeplini constant și impecabil sarcinile care
cresc eficiența afacerii dumneavoastră. Cu
ajutorul asistenților de instalare care nu necesită
suport IT și al opțiunilor de configurare pas cu
pas, sunteți pregătit de lucru fără dificultăți.
VersaLink B610 și B615 au fost reproiectate de
la zero pentru un plus de fiabilitate, dispunând
de un design hardware nou, cu mai puține piese
mobile, componente mai rezistente pe traseul
hârtiei, precum și un cap de imprimare Hi-Q
LED, mai avansat.
Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu
numeroase funcții și tehnologii Xerox care
economisesc timp și sunt concepute pentru
a accelera schimbul de informații și a reduce
fluxurile de lucru ineficiente. Asigurați
corectitudinea informațiilor cu funcția de
previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor1
și valorificați mai bine documentele scanate cu
funcția de recunoaștere optică a caracterelor
(OCR)1 integrată.
Cât despre protejarea informațiilor critice,
imprimantele VersaLink oferă un ansamblu de
funcții de securitate stricte, inclusiv imprimarea
securizată și autentificarea prin card pentru
controlul accesului.
FUNCȚII PERSONALIZABILE,
PE BAZĂ DE APLICAȚII.

De la ecranul tactil color de 7 inchi (5 inchi
pentru B610), personalizabil și capacitiv, puteți
selecta sarcini și funcții prin atingere, tragere cu
degetul și apropierea degetelor la fel de ușor ca
pe un telefon mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey® preinstalate
contribuie la optimizarea eficienței la birou, iar
accesul de pe ecran la Xerox App Gallery oferă
funcționalități extinse, precum aplicația Xerox®
Easy Translator Service1, care traduce rapid
documentele scanate în numeroase limbi.
Executați rapid sarcinile salvând setările
comune ca presetări pentru configurarea simplă
a lucrării, printr-o singură atingere. Funcția
Simple ID permite utilizatorilor individuali și
grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și
parola o singură dată, pentru a beneficia apoi
de acces rapid, securizat și simplu la presetările
specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent,
de pe un ecran inițial personalizat.
CONECTIVITATE PENTRU CLOUD
ȘI DISPOZITIVE MOBILE.

Imprimanta VersaLink B610 și echipamentul
multifuncțional VersaLink B615 vă oferă
libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți,
cu conectivitate încă de la început la Google
Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™,
dar și cu acces la opțiuni suplimentare prin
Xerox App Gallery.
Capacitatea de conectare și imprimare de pe
dispozitive multiple este esențială pentru
lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink
îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service Plug-in pentru Android™, Near Field
Communication (NFC) cu funcția „atingere
pentru asociere” și Mopria®, precum și funcțiile
opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.
Aflați de ce este Xerox singura opțiune pentru
profesioniștii cu dispozitive mobile ai zilelor
noastre: vizitați www.xerox.com/mobile
1

F uncția de previzualizare a fișierelor scanate este
disponibilă la toate configurațiile VersaLink B615;
funcția de previzualizare a faxurilor este disponibilă la
echipamentele multifuncționale VersaLink cu capacități
de fax.

Pentru a afla mai multe despre
funcțiile imprimantei VersaLink,
accesați www.xerox.com/VersalinkEG

TEHNOLOGIA XEROX®
CONNECTKEY® – NUCLEUL
ÎNTREGULUI ECOSISTEM DE
PRODUCTIVITATE
Xerox (compania care a creat spațiul
de lucru modern) revoluționează din nou
productivitatea la locul de muncă. Utilizarea
unitară a unei game largi de dispozitive,
conectivitatea cu dispozitive mobile și cu
serviciile cloud, precum și biblioteca din
ce în ce mai mare de aplicații care extind
funcționalitățile vă vor permite să lucrați
mai repede, mai bine și mai inteligent.
Utilizare intuitivă
Un mod de interacțiune nou-nouț, dar
complet familiar, similar cu cel al tabletelor,
cu comenzi pe bază de gesturi de la ecranul
tactil și personalizare simplă.
Pregătite pentru dispozitive
mobile și cloud
Conectarea la serviciile cloud și la
dispozitivele mobile se face instantaneu,
direct din interfața cu utilizatorul, cu acces
la servicii preinstalate găzduite în cloud, care
vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.
Securitate de referință
Protecție completă cu mai multe niveluri,
atât pentru documente, cât și pentru date,
pregătită să vă protejeze de amenințările
emergente și să le elimine, precum și să
îndeplinească sau să depășească
cerințele legale.
Compatibile cu serviciile
din următoarea generație
Lucrați mai eficient și gestionați resursele
mai productiv. Integrarea simplă a Xerox®
Managed Print Services (servicii de imprimare
gestionate) permite monitorizarea de la
distanță a livrării serviciilor și a
consumabilelor.
O poartă către noi posibilități
Extindeți-vă instantaneu capacitățile
accesând Xerox App Gallery, care oferă
aplicații concrete concepute pentru
optimizarea fluxurilor de lucru digitale.
Utilizați soluțiile inovatoare și adaptate
activității, oferite de rețeaua noastră
de parteneri.
Aflați mai multe despre modurile în
care veți lucra mai inteligent: vizitați
www.connectkey.com

6

2

1

1

3

2

2

6

2

6

10

3

3

4

4

4

5

5

5

9

9
3

11

7

9
8

4
5
Imprimanta Xerox® VersaLink® B610
Imprimare.

Echipamentul multifuncțional Xerox® VersaLink® B615
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.

1 Tava de ieșire cu capacitate de 500 de coli la
VersaLink B610 și de 400 de coli la VersaLink B615,
ambele cu senzori de detectare a umplerii.

5 Tava 1 alimentează până la 550 de coli cu dimensiuni
personalizate de 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,5 x
8,5 in. - 8,5 x 14 in.).

2 Cititorul de carduri intern este amplasat lângă ecranul
tactil la VersaLink B615. Locașul pentru cititorul de
carduri/compartimentul de cititor de carduri intern
se află în spatele ecranului tactil la VersaLink B610 (kitul
de cititor de carduri extern/RFID este necesar când
modulul de finisare/cutia poștală sunt incluse).

6 Alimentatorul automat de documente față-verso
cu o trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli
scanează documente față-verso pentru lucrările de
copiere, scanare și fax.

3 Portul USB amplasat frontal permite imprimarea
rapidă de la orice dispozitive standard de memorie
USB sau scanarea către3 acestea.
2

7 Dulapul opțional (include baza cu roți) asigură spațiu de
depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.
8 Alimentatorul de mare capacitate (include baza
cu roți) extinde capacitatea de alimentare cu până
la 2.000 de coli cu format standard A4/8,5 x 11 in.

4 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli lucrează
cu formate de suporturi cuprinse între 76 x 127 mm și
216 x 356 mm (3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.).

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU ECRANUL TACTIL SUPERIOR.
Vă prezentăm cea mai avansată interfață cu ecran tactil color din domeniu. Fie că este vorba
de ecranul de 7 inchi (B615) sau de cel de 5 inchi (B610), experiența de utilizare stabilește un
standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.
Datorită modului de utilizare familiar, de tip „mobil”, ce acceptă introducerea de date prin
gesturi și oferă aplicații orientate spre sarcini, cu aspect și funcționalități comune, sunt necesari
mai puțini pași pentru a finaliza chiar și cele mai complexe lucrări.
Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început
până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și
opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o
aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.
Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software îi ajută să lucreze
mai rapid pe toți cei care folosesc imprimanta VersaLink B610 și echipamentul multifuncțional
VersaLink B615.

9 Adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate
de 550 de coli care acceptă formate de 76 x 127 mm 216 x 356 mm (2,5 x 8,5 in. - 8,5 x 14 in.) (maxim 2 tăvi
suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă
suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).
10 Modulul de finisare opțional colaționează și
capsează seturi de până la 50 de coli și include
o tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli.
11 Cutia poștală opțională include 4 bene, iar fiecare
tavă acceptă până la 100 de coli.
2
3

Porturile USB pot fi dezactivate
Doar la VersaLink B615

Xerox® VersaLink ® B610/B615

ConnectKey®

Imprimanta VersaLink B610 și echipamentul multifuncțional VersaLink B615 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®.
Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com
SPECIFICAȚII DE DISPOZITIV

Viteză
Volum lunar1
Procesor/Memorie/Unitate
hard disc
Conectivitate
Funcțiile controlerului
Hârtie
Alimentare cu hârtie

Standard

Opțional
Ieșire hârtie

Standard
Opțional

Ieșire față-verso automată
Rezoluție de copiere și
imprimare
Imprimarea primei pagini
Limbaje de imprimare

Imprimanta VersaLink B610 DN
Până la 65 ppm letter/până la 63 ppm A4
Până la 275.000 pagini/lună1
1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB

Technology

Echipamentul multifuncțional VersaLink B615 S, X

1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir
simultane), „atingere pentru asociere” NFC
Agendă cu adrese unificată (B615), clonarea configurației, previzualizare scanare (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery,
Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online (accesată de pe interfața cu utilizatorul și din driverul de imprimare)
Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere
(DADF): 100 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 140 mm – 216 x
Nu este disponibilă
356 mm (5,5 x 5,5 in. – 8,5 x 14 in.)
Tavă manuală: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm (3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.)
Tava 1: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.)
Până la 4 tăvi suplimentare: până la 550 coli fiecare; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.)
Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 coli; dimensiuni personalizate: A4 (8,5 x 11 in.)
500 coli
400 coli
Modul de finisare: tavă cu capacitate de 500 de coli, capsare 50 de coli
Cutie poștală: patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli
Standard
Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi; copiere: până la 600 x 600 dpi
Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi
Imprimare: 7,1 secunde
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

Imprimare: 6,6 secunde; copiere: 5,4 secunde de pe ecran

UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare
Drivere de imprimare
Server web încorporat Xerox®
Previzualizare
Funcții de imprimare
Scanare

Fax2

Personalizare de la dispozitiv, ecran inițial particularizat de utilizator, ecrane inițiale multiple cu Simple ID, personalizare în funcție de sediu, funcție sau
flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio
Identificare lucrare, status bidirecțional, monitorizare lucrare, Xerox® Global Print Driver® și Mobile Express Driver®
PC sau dispozitiv mobil – informații despre stare, design flexibil, setări, administrarea dispozitivului, clonare
Nu este disponibilă
Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină
Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare
lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, presetări pentru aplicații,
imprimare pe 2 fețe (ca presetare), ignorare pagini goale, mod schiță
Nu este disponibilă
Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea
(FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
funcții pentru mai mult confort: scanare către destinație prealocată, PDF
cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu una/mai multe pagini/PDF
protejat prin parolă
Nu este disponibil
Funcții fax (doar la X): Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct,
redirecționare fax către e-mail)

PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Imprimare mobilă
Opțiuni pentru mobilitate
Conectori la cloud3

Apple® AirPrint®5, compatibilitate cu Google Cloud Print™, pluginuri Xerox® Print Service și Mopria® Print Service pentru Android™
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud4, conectare prin NFC/Wi-Fi Direct Printing4, aplicația Xerox® Mobile Link (B615)3. Vizitați
www.xerox.com/officemobileapps pentru a vedea aplicațiile disponibile.
Imprimare de pe/scanare către6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® și multe altele

SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate în rețea
Acces la dispozitiv
Protecție date
Securitate documente

IPsec, HTTPS, criptarea e-mailurilor. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificat automat cu autosemnare
Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de auditare, controlul accesului, permisiunile
utilizatorilor, kit pentru utilizarea cardurilor inteligente (CAC/PIV/.NET), locaș pentru cititor de carduri Xerox® integrat
Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmiterea HTTPS/IPPS, criptarea hard discului (AES pentru 256 biți, FIPS 140-2)
și suprascriere imagine, certificare Common Criteria (ISO 15408) (în curs de evaluare)
Imprimare securizată, fax securizat (B615), scanare securizată (B615), e-mail securizat (B615), PDF protejat prin parolă (B615)

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării
Gestionare imprimare
Durabilitate

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, clonarea configurației, Xerox® Standard Accounting, Equitrac4, Y Soft4 și altele
Xerox® Device Manager, asistență Xerox®, citiri automate contoare, instrumente Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate)
Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, imprimare ID de utilizator pe marginea paginii

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii cloud
Xerox App Gallery
1
5

Xerox® Easy Translator (B615)4, sunt disponibile numeroase servicii suplimentare
Sunt disponibile multe aplicații și servicii cloud. Accesați www.xerox.com/appgallery pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicații Xerox® care
permit extinderea funcțiilor.

Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; 2 Este necesară linie telefonică analogică; 3 Descărcare opțională gratuită; 4 Opțiune contra cost;
Vizitați www.apple.com pentru lista de certificare AirPrint; 6 Funcția Scanare către este disponibilă la B615.

Certificări
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări,
accesați www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumabile
Cartuș cu toner, capacitate standard:
Negru: 10.300 pagini7106R03941
Cartuș cu toner, capacitate mare:
Negru: 25.900 pagini7106R03943
Cartuș cu toner, capacitate extinsă:
Negru: 46.700 pagini7106R03945
101R00582
Cartuș cilindru: 60.000 pagini 8 

Opțiuni
Alimentator pentru 550 coli
097S04949
Alimentator de mare capacitate (2.000 coli) 097S04948
Stand/dulap097S04955
Bază cu roți 
097S04954
Modul de finisare
(500 coli, capsator pentru 50 coli)
097S04952
Cutie poștală cu 4 bene
(100 coli în fiecare benă) 
097S04953
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)
497K16750
Kit de productivitate cu unitate
HDD de 320 GB 
497K18360

7

 umărul mediu de pagini standard. Randament declarat în
N
conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia
în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de
imprimare.

8

 umăr aproximativ de pagini. Randamentul declarat variază
N
în funcție de durata operațiunii, dimensiunea/orientarea
suporturilor de imprimare și viteza echipamentului.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersalinkB610Specs sau www.xerox.com/VersalinkB615Specs
Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office
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