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מדפסת בצבע Xerox® VersaLink ® C400
ומדפסת רב-תכליתית בצבע Xerox® VersaLink ® C405
מדפסות ®  VersaLinkמדגם  C400ו C405-משנות מהיסוד את
הפרודוקטיביות שלך עם מאפיינים מהדור הבא וקישוריות קלה
ומיידית לענן ולהתקנים ניידים .מדפסות  C400ו C405-הן העוזרות
המודרניות שלך לסביבת העבודה ,הבנויות לצורת העבודה שלך בהווה
ומוכנות לצמיחה שלך בעתיד – עם כל הגמישות והרבגוניות שתזדקק
להן כדי לעבוד טוב יותר עם תמיכת  ITמינימלית ואבטחה לדוגמה.

ב י צ ו ע י ם רב י  -ע ו צ מ ה ו ש ק ט נ פ ש י .

היישר מהאריזה ,תוכל לסמוך על מדפסות
 VersaLink ® C400או  C405שיגרמו לעסק שלך
לעבוד בצורה יעילה יותר .החל באשפי התקנה
המונעים את הצורך בקבלת סיוע מ IT-וכלה
באפשרויות תצורה מפורטות בשלבים ,אתה מוכן
להתחיל בעבודה – בפשטות וללא טרחה.
התקני VersaLink ®משופעים בתכונות שנועדו
להפחית את חוסר היעילות .ניתן לנהל מכשירים
ולהדריך משתמשים מכל מקום באמצעות לוח הבקרה
מרחוק החוסך זמן .הקפד על דיוק המידע עם תצוגה
מקדימה של 'סריקה ופקס'  1והפק תועלת רבה יותר
ממסמכים סרוקים הודות לזיהוי תווים אופטי ()OCR
מוכלל .1
העסקים והממשלות המודעים ביותר לאבטחה בוחרים
ב .Xerox-אנו מציעים גישה כוללת לאבטחת הדפסה
הכוללת שילוב עוצמתי של תכונות ושירותים מובנים
המפחיתים את הסיכון באמצעות מיקוד נמרץ על
מניעת גישה בלתי מורשית ,זיהוי התנהגות חשודה
או זדונית והגנה על נתונים ומסמכים.
בעזרת  VersaLink ® C400ו ,C405-תוכל להיות
סמוך ובטוח שהמסמכים שלך ייראו הכי טוב שאפשר –
כשהם גורמים לך להיראות במיטבך.

ק ל ,י ע י ל ו ח ד ש לג מ ר י .

מסך המגע הצבעוני בגודל  5אינץ' מאפשר לך
לדלג במהירות בין משימות ופונקציות בקלות
של מכשיר נייד.
אפליקציות ,Xerox ® ConnectKey ®אליהן ניתן לגשת
דרך המבחר שלך  ,Xerox App Galleryמספקות
פונקציונלית מורחבת – כמו אפליקציית השירות
האופציונלית  Xerox ® Easy Translatorשמתרגמת
במהירות מסמכים שנסרקו לשפות רבות.
השלם יותר בפחות זמן על ידי יצירת אפליקציות
מותאמות אישית בנגיעה אחת  1להפעלה אוטומטית
של תזרימי עבודה מרובי שלבים עבור יחידים
או קבוצות.

פשוט הקש על האפליקציה החדשה שלך כדי לבצע
במהירות את המשימה שהגדרת .ובאמצעות זיהוי
פשוט ,קבוצות ומשתמשים בודדים מזינים שם
משתמש וסיסמה פעם אחת בלבד כדי ליהנות מגישה
מהירה ,מאובטחת וקלה להגדרות קבועות מראש
הספציפיות למשימה ולאפליקציות נפוצות בשימוש
ממסך בית מותאם אישית.
ה א פ ל י ק צ י ה . Assist Easy ® Xerox
אפליקציה זו מפשטת את ההתקנה ,הניטור
וההנהלה של המדפסת או המדפסת הרב-תכליתית
ישירות מהטלפון הנייד .היא מספקת גישה קלה
לשירותים של תמיכה עצמית וניטור בזמן אמת של
ביצועי המדפסת .בנוסף ,תוכנת ® Start Smart
 Xeroxמבטלת את הצורך לנחש את ההגדרה על
ידי אוטומציה של התקנת התוכנה העדכנית ביותר
למדפסת או למדפסת רב-תכליתית במחשב שלך
– וכל זאת ללא תמיכת  – ITמאפשרת לך להתחיל
לפעול במהירות.
חופש ופונקציונליות מבוססת אפליקציות .

מדפסת  VersaLink ® C400בצבע והמדפסת הרב-
תכליתית  VersaLink ® C405בצבע מעניקות לך את
החופש לעבוד במקום ובאופן הרצויים לך – עם גישה
ל,Google Drive™- ל Microsoft ® OneDrive ®-ול-
 Dropbox™ועם אפשרויות נוספות באמצעות Xerox
.App Gallery
התקני VersaLink ®עומדים באתגרי העובד הנייד
של ימינו בעזרתA pple ® AirPrint ® ,תוסף שירות
ההדפסה שלXerox ® עבורA ndroid™ ,טכנולוגיית
השיוך בהקשהN ear Field Communication
(N FC) ו M opria ®- ,בתוספת  Wi-FiוWi-Fi Direct-
אופציונליים.
למד עוד על הסיבות שבגללן  Xeroxהיא הבחירה
היחידה למקצוענים הניידים של היום באתר
www.xerox.com/he-il/office/mobile.solutions

נ י ה ו ל סב יב ת י .

התקני VersaLink ®עומדים או עוברים על דרישות
ההסמכה המוכרות ביותר בעולם לביצועים סביבתיים
של מוצרים ,כולל ,EPEAT®המאמתת את טענות
היצרן בנוגע לתכנון ,לייצור ,לשימוש באנרגיה ולמיחזור.
(ראה הרשימה המלאה של מוצריVersaLink ®
בעלי אישור  ).EPEATלמידע נוסף על מאמצי
הסביבה ,הבריאות ,הבטיחות והקיימות שלנו בקר
באתר .www.xerox.com

ה ט כ נ ו ל ו גי ה ® X E R O X
C O N N E C T K E Y ® 
חווית משתמש אינטואיטיבית
דרך מוכרת היטב לקיום אינטראקציה,
הכוללת חוויה דמויית מחשב לוח ,עם פקדי
מסך מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.
ניידות ומוכנות לענן
קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות
מתוך ממשק המשתמש ,עם גישה לשירותים
המתארחים בענן ,המאפשרים לך לעבוד במקום,
בזמן ובאופן הרצויים לך.
אבטחה לדוגמה
אבטחה מקיפה הכוללת שילוב עוצמתי של תכונות
ושירותים מובנים המונעים גישה בלתי מורשית,
מזהים התנהגות חשודה או זדונית ומעניקים הגנה
לנתונים ומסמכים.
תמיכה בשירותי הדור הבא
שילוב קל עם Xerox ® Intelligent Workplace
 .Servicesאפשרות לפיקוח מרחוק על אספקת
שירותים וחומרים מתכלים.
שער לאפשרויות חדשות
הרחב את היכולות שלך באופן מיידי באמצעות
אפליקציות לעולם האמיתי מ,Xerox App Gallery-
או שוחח עם אחד השותפים שלנו כדי לעצב ולפתח
פיתרון ספציפי לצרכים העסקיים שלך.
גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
.www.xerox.com/he-il/connectkey

 VersaLink ® C405 1בלבד.

ב ח ר א ת ה א פ ש רו ת ה מ ת א י מ ה ב י ו ת ר
לע ס ק ש לך :
 1מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
(DADF) ל 50-גיליונות סורק מסמכי מקור דו-צדדיים למשימות
העתקה ,סריקה ופקס.
 2מפרץ לקורא כרטיסים עם יציאת  USBמוטבעת.

1

 3יציאת  USBחזיתית צדית  1מאפשרת למשתמשים להדפיס
מכל התקן זיכרון  USBסטנדרטי או לסרוק  2לכל התקן מסוג
זה במהירות.

 7מגש אופציונלי של  550גיליונות מגדיל את קיבולת הנייר
הכוללת ל 1,250-גיליונות.

ש ל מ ס ך ה מ גע .

 8המעמד האופציונלי מספק מקום לאחסון למחסניות טונר,
נייר וחומרים מתכלים אחרים.

הכר את מסך המגע הצבעוני הניתן להטיה שלנו
בגודל  5אינץ' – ממשק המשתמש שקובע סטנדרט
גבוה יותר להתאמה אישית ולרבגוניות.
הודות לחוויית ה"ניידות" המוכרת – עם תמיכה
בקלט באמצעות מחוות ובאפליקציות ממוקדות
במשימה ובעלות מראה ותחושה דומים – אתה
נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את
המשימות המורכבות ביותר.

 1ניתן לנטרל את יציאות הUSB-
 VersaLink ® C405 2בלבד.

 4מגש פלט ל 250-גליונות עם חיישן מגש מלא.
 5מגש עקיפה ל 150-גיליונות מטפל בחומרי הדפסה
בגדלים של  3  x 5אינץ' עד  8.5  x 14אינץ'  76.2  x 127 /מ"מ
עד  216  x 356מ"מ.
 6עם מגש הנייר של  550גיליונות ,קיבולת הנייר הסטנדרטית
מגיעה ל 700-גיליונות (כולל מגש עקיפה).

1

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל
משימה מההתחלה ועד הסוף ,עם היררכיה טבעית
המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש המסך
ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז .אינך
אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה
מסוימת? התאם אישית את הפריסה כרצונך.
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מדפסת צבע Xerox ® VersaLink ® C400
הדפסה.

ה צ גת ה ת כ ו נ ו ת ה נ פ לא ו ת

מדפסת רב-תכליתית בצבע Xerox ® VersaLink ® C405
הדפסה .העתקה .לסרוק .פקס .דואר אלקטרוני.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות
תוכנה מסייע לכל מי שמקיים אינטראקציה עם
המדפסת  VersaLink ® C400להדפסה בצבע
והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink ® C405
להדפסה בצבע לבצע משימות רבות יותר ,במהירות
רבה יותר.

Xerox® VersaLink ® C400/C405

®ConnectKey

מדפסת הצבע  VersaLink ® C400והמדפסת הרב-תכליתית בצבע  C405מבוססות על טכנולוגיית
 .Xerox ® ConnectKey ® ýלקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.xerox.com/he-il/connectkey
מפרטי התקן
1
מהירות
מחזור הדפסה
מעבד/זיכרון
קישוריות

2

מאפייני בקר

VERSALINK ® C400

Technology

V ERSA L I NK ® C 4 0 5

עד  36עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (Letter)  35 /עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (A4)
2
עד  85,000עמודים לחודש
מעבד בעל ליבה כפולה 1.05 GHz2 GB/
Ethernet 10/100/1000 Base-THigh-speed USB 3.0 , Wi-Fi 802.11n ,ו Wi-Fi Direct-עם ערכת  Wi-Fiאופציונלית (חיבורים חוטיים ואלחוטיים נתמכים בו-זמנית),
טכנולוגיית שיוך בהקשה NFC
יומן כתובות מאוחד ( ,)C405שכפול הגדרות תצורה ,תצוגה מקדימה של סריקה (C405)Xerox Extensible Interface Platform®, ,אפליקציית ,Xerox® App Gallery
®
הכלי  ,Xerox Standard Accountingתמיכה מקוונת

טיפול בנייר
כלול כסטנדרט מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד ()DADF 50 :גיליונות :גדלים מותאמים אישיתx 5.5 :  5.5אינץ' עד 14 8.5 xאינץ'  140 / 140 xמ"מ עד 356 216 xמ"מ
הזנת נייר
מגש עקיפה 150 :גיליונות; גדלים מותאמים אישית:5 3 xאינץ' עד 14x 8.5אינץ' 127 /x 76מ"מ עד 356x 216מ"מ
מגש  550 :1גיליונות; גדלים מותאמים אישית8.3 : 5.8 xאינץ' עד 14 8.5 xאינץ' 210 / 148 xמ"מ עד 356 216 xמ"מ
אופציונלי מגש  550 :2גיליונות; גדלים מותאמים אישית8.3 : 5.8 xאינץ' עד 14 8.5 xאינץ' 210 / 148 xמ"מ עד 356 216 xמ"מ
 250גיליונות
פלט נייר
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
כלול כסטנדרט
הדפסה :עד  ;600 x 600 x 8 dpiהעתקה :עד 600 x 600 dpi
רזולוציה הדפסה :עד 600x 600 x 8 dpi
הדפסה והעתקה
תוך  9.8שניות בצבע  8.2 /שניות בשחור-לבן
תוך  9.3שניות בצבע  8.2 /שניות בשחור-לבן
זמן להדפסת עמוד ראשון
תוך  10.6שניות בצבע  8.8 /שניות בשחור-לבן
תוך  11שניות בצבע  8 /שניות בשחור-לבן
זמן להדפסת עמוד ראשון
™PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3
שפות תיאור עמוד
חוויית משתמש אינטואיטיבית
התאמה אישית מקומית ,התאמה אישית של מסך הבית על-ידי המשתמש ,מספר מסכי בית עם זיהוי פשוט ,התאמה אישית לפי אתר ,פונקציה או זרימת עבודה עם
התאמה אישית
Xerox App Gallery
®
®
זיהוי עבודות ,מצב דו כיווני ,מעקב אחר עבודות וXerox Driver Print Global -
מנהלי התקן הדפסה
Xerox® Embedded Web Server
מחשב או התקן נייד – פרטי מצב ,יכולות מגע ,הגדרות ,ניהול התקן ,שכפול
לוח ניהול מרחוק
מסוף מרוחק
תצוגה מקדימה של סריקה  /פקס עם זום ,סיבוב ,הוספת עמוד
לא זמין
תצוגה מקדימה
הדפסה מ ,USB-הדפסה מאובטחת ,ערכה לדוגמה ,הדפסה אישית ,משימה שמורה ,הגדרות מנהל התקן  ,Earth Smartזיהוי משימה ,יצירת חוברות ,הגדרות מנהל התקן של אחסון
מאפייני הדפסה
ושחזור ,עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת ,התאמת קנה מידה ,ניטור משימה ,ברירות מחדל של יישומים ,הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל) ,דילוג על עמודים ריקים ,מצב טיוטה
3
סריקה ל / USB-דוא"ל  /רשת ( ,)FTP / SMBתבניות קובץ סריקהPDF :,PDF / A ,XPSJPEG ,TIFF ,; מאפייני נוחות :סריקה לבית ,מסמכי  PDFהמאפשרים חיפוש ,מסמכי PDF /
סריקה ופקס
 XPS / TIFFבאורך עמוד אחד  /עמודים מרובים  /מסמכי  PDFמוגנים באמצעות סיסמה ,תכונות פקס :פקס מקומי (כולל פקס ב ,LAN-פקס ישיר ,העברת פקס לדוא"ל ,שרת פקס),
יומן כתובות מאוחד ,זיהוי תווים אופטי ( ,)OCRסריקה מאובטחת דרך SFTP
תמיכה בעבודה עם התקנים ניידים ועם ענן
Apple® AirPrint®4 ,תמיכה בGoogle Cloud Print™- ,הסמכתMopria® ,תוסף שירות הדפסה של Mopria®עבורAndroid™ ,אפליקציית ,Xerox® @printbyXerox
הדפסה ניידת
תוסף שירות הדפסה של Xerox®עבורAndroid™
פיתרון  Xerox® Mobile Printואפליקציית  ,Xerox® Mobile Print Cloudחיבור באמצעות  / NFCהדפסה בWi-Fi Direct-.Xerox® Mobile Link App (C405),
אפשרויות ניידות
לאפליקציות זמינות ,בקר באתר .www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions
5
הדפסה מ / -סריקה 6לGoogle Drive™-Microsoft® OneDrive®,Dropbox™,Microsoft Office 365®,Box®, ,פלטפורמת Xerox® DocuShare®ועוד
מחברים לענן
אבטחה העומדת בקריטריונים מחמירים
IPsec ,HTTPS ,דוא"ל מוצפן אימות רשתSNMPv3, ,SSL / TLS 1.3 ,אישורי אבטחה ,אישורים מותקנים מראש בחתימה עצמית ,שילוב שלCisco® Identity Services Engine (ISE)
אבטחת רשת
אימות קושחה ,גישת משתמש וחומת אש פנימית ,סינון יציאות  / IP /תחום ,יומן ביקורת ,בקרות גישה ,הרשאות משתמש ,כרטיס חכם זמין ( ,)CAC / PIV / .NETמפרץ קורא כרטיסי
גישה להתקן
 RFIDמשולב שלXerox® ,מודול פלטפורמה מהימנה ( TPM)
אשפי הגדרה  /אבטחה ,הצפנה ברמת עבודה באמצעות שליחה ב ,HTTPS / IPPS-כונן קשיח מוצפן (AES 256-bitFIPS 140-2,) עם דריסת תמונהCommon Criteria ,
הגנה על נתונים
 Certification( ,)ISO 15408אפליקציות מוצפנות עם תמיכה באישור מוטבע
הדפסה מאובטחת ,פקס מאובטח ( ,)C405דוא"ל מאובטח ()C405 PDF ,מוגן באמצעות ססמה ()C405
אבטחת מסמכים
תמיכה בשירותי הדור הבא
 ;Xerox® Standard AccountingאופציהXerox® Workplace Cloud / Suite :Nuance Equitrac ,Ysoft SafeQ ,PaperCut ,
ניהול הדפסה
ועוד בכתובת .www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement
®
®
Xerox Device Manager ,אפליקציית Xerox Support Assistance ,קריאת מונים אוטומטית ,כלי  ,Managed Print Servicesשכפול הגדרות תצורה
ניהול צי/התקנים
קיימות
Cisco EnergyWise® ,Earth Smart Printing ,אישור  ,EPEATהדפסת מזהה משתמש בשוליים
שער לאפשרויות חדשות
)(C405Xerox® Easy TranslatorXerox® Healthcare MFP Solution , ( – C405ארה"ב בלבד) (C405) , ,CapturePoint™שירותים רבים נוספים זמינים
שירותי ענן
אפליקציות ושירותי ענן רבים זמינים .בקר בכתובת  www.xerox.com/AppGalleryלהצגת מבחר הולך וגדל של אפליקציות Xerox®זמינות כדי להוסיף פונקציות למדפסת /
Xerox App Gallery
למדפסת הרב-תכליתית.
 1מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל 2 .ISO/IEC 24734-קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .לא מצופה שיתקיים על בסיס קבוע;  3זמין עבור  C405בלבד; הפקס מחייב
קו טלפון אנלוגי;  4בקר בכתובת  www.apple.comלקבלת רשימת הסמכות AirPrint;  5הורדה אופציונלית מ Xerox App Gallery-למדפסת –  6 ;www.xerox.com/XeroxAppGalleryסריקה אל זמינה עבור .B405

אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת ,עבור אל
www.xerox.com/OfficeCertifications
מוצרים מתכלים
מחסניות טונר בעלות קיבולת גבוהה במיוחד:
שחור 10,500 :דפים סטנדרטיים 7
ציאן 8,000 :דפים סטנדרטיים 7
מגנטה 8,000 :דפים סטנדרטיים 7
7
צהוב 8,000 :דפים סטנדרטיים 
מחסניות טונר בעלות קיבולת גבוהה:
שחור 5,000 :דפים סטנדרטיים 7
ציאן 4,800 :דפים סטנדרטיים 7
מגנטה 4,800 :דפים סטנדרטיים 7
צהוב 4,800 :דפים סטנדרטיים 7

106R03532
106R03534
106R03535
106R03533
106R03520
106R03522
106R03523
106R03521

מחסניות הדפסה בעלות קיבולת סטנדרטית:
שחור 2,500 :דפים סטנדרטיים 7
ציאן 2,500 :דפים סטנדרטיים 7
מגנטה 2,500 :דפים סטנדרטיים 7
צהוב 2,500 :דפים סטנדרטיים 7
פריטים לתחזוקה שגרתית:
יחידת הדמיה (כוללת  4יחידות הדמיה):
8
 60,000עמודים סטנדרטיים לכל אחת 
מחסנית טונר עודף 30,000 :דפים סטנדרטיים 8
אפשרויות
מזין של  550גיליונות 
ערכת תפוקה עם כונן קשיח בנפח 320 GB
מעמד
מתאם רשת אלחוטית (ערכת )Wi-Fi

106R03508
106R03510
106R03511
106R03509

 7ממוצע עמודים רגילים .התפוקה המוצהרת בהתאם ל.ISO/IEC 19798-
התפוקה משתנה בהתאם לתמונה ,לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.
 8עמודים משוערים .התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה,
לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן .לקבלת מידע נוסף ,בקר
בכתובת .https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

108R01121
108R01124
097S04400
097S04914
497K13660
497K16750

לקבלת מפרטים מפורטים יותר ,עבור אל  www.xerox.com/VersaLinkC400Specsאו .www.xerox.com/VersaLinkC405Specs
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