Xerox ® VersaLink ® fargeskriver
og fargemultifunksjonskriver
Høy produktivitet som er tilpasset deg

C500/C505

ConnectKey®
Technology

Xerox® VersaLink ® C500 fargeskriver og
Xerox® VersaLink ® C505 fargemultifunksjonskriver
På grunn av maskinenes usedvanlig høye driftssikkerhet ern
VersaLink ® C500 fargeskriver eller C505 multifunksjonskriver den
perfekte løsningen for arbeidsgrupper som jobber under tidspress.
De er allerede tilkoblet skytjenester og klargjort for mobilen.
Appene er på plass, og de er enkle å tilpasse. C500 og C505
er dine moderne kontorassistenter – ved hjelp av dem kan du
yte ditt beste både i dag og i fremtiden.
Du kan være sikker på at VersaLink ® C500
eller C505 vil gjøre virksomheten din mer
effektiv Installasjonsveivisere og trinnvise
konfigurasjonsalternativer gir en problemfri
start – uten behov for IT-ekspertise.

Med Simple ID-funksjoner trenger
individuelle brukere og grupper bare
å angi bruker-ID og passord én gang for
å oppleve rask, sikker og enkel tilgang til
oppgavespesifikke forhåndsinnstillinger
og ofte brukte apper på en personlig
tilpasset startskjerm.

Dette er maskiner som er redesignet
fra bunnen av. Her får du uovertruffen
pålitelighet, færre bevegelige deler og
et mer avansert Hi-Q LED-skriverhode.

X E R O X ® E A S Y A S S I S T.

K R A F T IG E , PÅ L I T E L IG E , SIK R E .

VersaLink -enhetene er stappfulle av
funksjoner som reduserer lav effektivitet.
Styring av enheten og brukeropplæring
kan gjøres hvor som helst med det
tidsbesparende fjernstyrte kontrollpanelet.
Forhåndsvisning for skanning og faksing1
gjør det enklere å sikre nøyaktig
informasjon, og innebygd programvare
for optisk tegngjenkjenning (OCR)1 av
skannede dokumenter gir økt nytteverdi.
®

De mest sikkerhetsfokuserte virksomheter
og myndigheter velger Xerox. Vi tilbyr
en helhetlig tilnærming til utskriftssikkerhet
med en kombinasjon av innebygde
egenskaper og tjenester som begrenser
risikoen gjennom et sterkt fokus på
å forhindre uautorisert tilgang, oppdage
mistenkelig eller ondsinnet adferd
og beskytte data og dokumenter.
Du kan stole på at den overlegne
utskriftskvaliteten blir lagt merke til.
Oppløsningen på opptil 1200 x 2400 ppt
gir skarpe bokstaver, fine detaljer i linjene
og enestående fargegjengivelse.
E N K E L , E F F E K T I V O G H E LT N Y.

Med den tilpasningsbare 7-tommers
berøringsskjermen (5 tommer på C500)
kan du sveipe, dra og trykke deg gjennom
oppgaver og funksjoner like enkelt som
på en mobiltelefon.
Få mer gjort raskere ved å opprette
tilpassede 1-trykks-apper1 som
automatiserer arbeidsflyten i flere trinn
for enkeltpersoner eller grupper. Bare trykk
på den nye appen for å få jobben du har
konfigurert, utført raskt.

sertifisering for produkters miljøegenskaper,
inkludert EPEAT®, som verifiserer krav til
produsenter vedrørende design, produksjon,
bruk av energi og resirkulering. (Se
komplett liste over EPEAT-godkjente
VersaLink® -produkter.) Hvis du vil ha mer
informasjon om vårt engasjement innen
miljø, helse, sikkerhet og bærekraft, kan du
gå til www.xerox.com.

Appen forenkler installering, overvåking
og administrasjon av skriveren eller
multifunksjonskriveren direkte fra
mobiltelefonen din. Den gir enkel tilgang
til selvhjelptjenester og sanntidovervåking
av skriverytelse. Og Xerox ® Smart Start
Programvare tar gjettearbeidet ut av
oppsettet ved å automatisere installasjonen
av den nyeste programvaren for din skriver
eller multifunksjonskriver på datamaskinen
din – alt uten IT-støtte – slik at du kan være
i gang raskt.

X E R OX® CO N N E C T K E Y®
TEKNOLOGI.
Intuitiv brukeropplevelse
Maskinene kan styres og tilpasses
på en gjenkjennelig måte med
håndbevegelser på berøringsskjermen,
som på et nettbrett.
Mobil- og skyklar
Øyeblikkelig tilkopling til sky- og
mobilenheter rett fra brukergrensesnittet,
med tilgang til skybaserte tjenester
som lar deg arbeide hvor, når og
hvordan du ønsker.

APP-BASERT FLEKSIBILITET
O G M O B I L F R I H E T.

Referansesikkerhet
Omfattende sikkerhet som inkluderer
en effektiv kombinasjon av innebygde
funksjoner og tjenester for å forhindre
uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig
eller ondsinnet atferd og beskytte data
og dokumenter.

VersaLink ® C500 fargeskriver og VersaLink ®
C505 fargemultifunksjonskriver gir deg
frihet til å arbeide der du selv ønsker –
med tilgang til Google Drive™, Microsoft ®
OneDrive ® og Dropbox™ samt tilgang
til flere alternativer gjennom
Xerox App Gallery.

Klar for nye, avanserte tjenester
Enkel integrering av Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Gjør det muilg med
fjernovervåking av serviceleveranser
og forbruksartikler.

VersaLink ® -enheter gir full tilgang til dagens
mobile medarbeidere med Apple ® AirPrint ®,
Google Cloud Print™, Xerox ® Print Serviceplugin-modul for Android™, trykk-for-åpare-funksjonalitet via NFC (Near Field
Communication) og Mopria ®, samt Wi-Fi
og Wi-Fi Direct som alternativer.

Port til nye muligheter
Utvid funksjonalitetene umiddelbart
med apper fra Xerox App Gallery, eller
snakk med en av våre partnere for å
designe og utvikle en løsning spesifikt
for dine forretningsmessige behov.

Les mer om hvorfor Xerox er
det eneste valget for dagens
profesjonelle mobile brukere,
ved å gå til www.xerox.com/no-no/
office/mobile-kontorlosninger.

Les mer om hvordan du
kan arbeide smartere, på
www.xerox.com/no-no/connectkey.
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M I L J Ø F O R VA LT N I N G .

VersaLink ® -enhetene tilfredsstiller eller
overgår kravene til verdens mest anerkjente

Kun tilgjengelig for VersaLink ® C505.
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Xerox ® VersaLink ® C500 fargeskriver
Utskrift.

Xerox ® VersaLink ® C505 fargemultifunksjonskriver
Utskrift. Kopiering. Skanning. Faksing. E-post.

1 5 00-arks (C500) eller 400-arks (C505)
magasin med sensor for fullt magasin.

4 U SB port1 på forsiden gjør at brukerne raskt kan
skrive ut fra eller skanne til 3 en hvilken som helst
standard USB-minneenhet.

8 V
 algfritt kabinettet (inkludert stabilisatorer)
med oppbevaringsplass til fargepulverkassetter
og andre forbruksartikler.

5 150-arks spesialmagasin håndterer papirformater
fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer
til 8,5 x 14 tommer).

9 V
 algfri stormagasin (inkludert hjulstøtte) legger
til opptil 2000 ark med standard størrelser på
216 x 356 mm til 210 x 297 mm (8,5 x 11 tommer
til 8,27 x 11,69 tommer).

2 Kortleserluke for innebygd kortleser/RFIDpakke (C500 har et innebygd kortleserrom
bak berøringsskjermen).
3 Valgfri 320 GB hardisk øker nytteverdien
av en rekke app-baserte funksjoner.

6 M agasin 1 håndterer papirformater fra
76 x 190 mm til 216 x 356 mm (3 x 7,5 tommer
til 8,5 x 14 tommer).
7 100-arks tosidigmater med én arksirkulering
(DADF) skanner tosidige originaler for kopi-,
skann- og faksjobber.

10 D
 u kan ha opptil 4 ekstra 550-arks
papirmagasiner som tar papirformater fra
76 x 190 mm til 216 x 356 mm (3 x 7,5 tommer
til 8,5 x 14 tommer) (maksimalt 2 ekstra
papirmagasiner med valgfritt kabinett, maksimalt
1 ekstra papirmagasin med stormagasin).
1

FØRSTEKL ASSES BERØRINGSSKJERM.
Bransjens mest avanserte berøringsskjerm i farger. Om skjermen er på 7 tommer
(VersaLink ® C505) eller 5 tommer (VersaLink ® C500), får du en brukeropplevelse
som setter en ny standard for brukertilpasning og allsidighet.
En velkjent mobillignende opplevelse – med støtte for bevegelsesbaserte funksjoner
og oppgavefokuserte apper med felles utseende og funksjonalitet – betyr at selv
de mest komplekse jobbene kan utføres med færre trinn.
Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og
et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner øverst på skjermen og med ofte brukte
alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke plasseringen til en funksjon eller app?
Tilpass plasseringen til dine behov.
Denne enestående balansen mellom maskinvareteknologi og programvarefunksjoner
gjør det raskt å få gjort mer arbeid med VersaLink ® C500 fargeskriveren og VersaLink ®
C505 fargemultifunksjonskriveren.

USB-porter kan deaktiveres.

Xerox® VersaLink ® C500/C505

ConnectKey®
Technology

VersaLink ® C500 fargeskriver og VersaLink ® C505 fargemultifunksjonskriver er bygget
på Xerox ® ConnectKey ® -teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.xerox.com/no-no/connectkey.
MASKINSPESIFIK ASJONER

V E R S A L I N K® C 5 0 0

Hastighet1
Driftssyklus2
Prosessor/minne/harddisk
Tilkoblinger

Opp til 45 spm A4 / opp til 43 spm A4
Opptil 120 000 sider/måned2
1,05 GHz ARM Dual Core / 2 GB / valgfri 320 GB HDD
Ethernet 10/100/1000 Base-T, høyhastighets USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med valgfri Wi-Fi-pakke (kablet og trådløs tilkopling
samtidig støttes), NFC Tap-to-Pair
Enhetlig adressebok (VersaLink® C505), Kloning av konfigurasjoner, Forhåndsvisning av skannebilder (VersaLink® C505), Xerox Extensible
Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® standardkonteringsverktøy, nettbasert støtte
Tosidig mater med én arksirkulering (DADF):
100 ark; Tilpassede formater: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm
N/A
(5,5 x 5,5 tommer til 8,5 x 14 tommer)
Spesialmagasin: Opptil 150 ark. Tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer)
Magasin 1: Opptil 550 ark. Tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer)
Opptil 4 ekstra magasiner: Opptil 550 ark. Tilpassede formater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm (3 x 7,5 tommer til 8,5 x 14 tommer)
Stormagasin: Opptil 2000 ark; 216 x 356 mm til 210 x 297 mm (8,5 x 11 tommer til 8,27 x 11,69 tommer)
500 ark
400 ark
Standard
Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt
Utskrift: Opptil 1200 x 2400 dpi; kopiering: Opp til 600 x 600 ppt
Utskrift: Kun 5,3 sekunder i farger / 5,0 sekunder i sort-hvitt
Utskrift: Kun 5,6 sekunder farge / 5,1 sekunder sort-hvitt
Kopiering: Kun 6,6 sekunder i farger / 4,9 sekunder i sort-hvitt
PCL ®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

Kontrollerfunksjoner
Papirmating
Magasin

Standard

Ekstrautstyr
Papirutskrift
Standard
Automatisk tosidig utskrift
Kopiering og utskrift
Oppløsning
Tid for utskrift av første side
(så raskt som)
Sidebeskrivelsesspråk

V E R S A L I N K® C 5 0 5

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpassing og personalisering
Skriverdrivere
Xerox® innebygd webserver
Ekstern konsoll
Forhåndsvisning
Utskriftsfunksjoner
Skanning

Faksing3

Walk-up-tilpasning, brukertilpasning av startvindu, flere startvinduer med Xerox® Simple ID, tilpasning i henhold til sted og funksjon
eller arbeidsflyt med Xerox® App Gallery
Jobbidentifisering, toveiskommunikasjon, jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver®
PC eller mobil – statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Fjernstyrt kontrollpanel
N/A
Forhåndsvisning av skanning/faks med zoom, roter, legg til side
Utskrift fra USB, sikker utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifisering, hefteproduksjon,
driverinnstillinger for å lagre og hente tilbake, toveis sanntidsstatus, skalering, jobbovervåking, standard applikasjonsinnstillinger, tosidig
utskrift (som standard), hoppe over blanke sider, kladdemodus
N/A
Optisk tegngjenkjenning (OCR), skanning til USB/e-post/nettverk (FTP/
SMB), filformater for skanning: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Praktiske
funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/
TIFF / passordbeskyttet PDF
N/A
Faksfunksjoner (kun VersaLink® C505/X): Walk-up-faks (inkluderer
LAN-faks), direkte faks, videresending av faks til e-post, server faks)

KLAR FOR MOBIL- OG SKYTILKOPLING

Mobil utskrift
Alternativer for mobilitet
Tilkopling til skytjenester5

Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service plugin-modul for Android™, Xerox® @printbyXerox App,
Xerox® Print Services plugin-modul for Android™
Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud App, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (C505).
Gå til www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger for tilgjengelige apper
Skriv ut fra/skann til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform med flere

FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverkssikkerhet
Maskintilgang
Databeskyttelse
Dokumentsikkerhet

IPsec, HTTPS, kryptert e-post. Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignert sertifikater,
integrering av Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertillatelser,
klargjort for smartkort (CAC/PIV/.NET), innebygd Xerox® RFID-kortleserluke, Trusted Platform Module (TPM)
Konfigurasjons-/sikkerhetsveivisere, kryptering på jobbnivå via HTTPS-/IPPS-sending, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2)
og bildeoverskriving, Common Criteria Certification (ISO 15408), krypterte apper med innebygd sertifikatstøtte
Sikker utskrift, sikker faks (C505/X), sikker e-post (C505), passordbeskyttet PDF (C505)

K L A R FO R N Y E , AVA N S E R T E TJ E N E S T E R

Utskriftshåndtering
Flåte/enhetsadminstrasjon
Bærekraft

Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstrautstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut
og mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester, konfigurasjonskloning
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i margen

NØKKELEN TIL NYE MULIGHETER

Skytjenester

Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), mange andre tjenester tilgjengelige

Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. 2 Maksimum volumkapasitet forventet i løpet av en måned. Ikke forventet å bli opprettholdt på regulær basis; 3 Krever analog
telefonlinje; 4 Gå til www.apple.com for AirPrint Certification-liste; 5 Valgfri nedlasting fra Xerox App Gallery til skriver — www.xerox.com/XeroxAppGallery 6 Skann til tilgjengelige for.
1

Sertifiseringer
Du finner den nyeste listen med sertifiseringer på
www.xerox.com/OfficeCertifications
Forbruksmateriell
Fargepulverkassetter med standard kapasitet:
106R03862
Sort: 5 000 sider7 
106R03859
Cyan: 2 400 sider7 
7
106R03860
Magenta: 2 400 sider 
7
Gul: 2 400 sider 106R03861
Fargepulverkassetter med høy kapasitet:
Sort: 12 100 sider7 
106R03876
106R03870
Cyan: 5 200 sider7 
7
106R03871
Magenta: 5 200 sider 
106R03872
Gul: 5 200 sider7 

Fargepulverkassetter med ekstra høy kapasitet:
106R03873
Cyan: 9 000 sider7 
106R03874
Magenta: 9 000 sider7 
7
106R03875
Gul: 9 000 sider 
8
108R01481
Cyan trommelkassett: 40 000 sider 
108R01482
Magenta trommelkassett: 40 000 sider8 
8
108R01483
Gul trommelkassett: 40 000 sider 
Sort trommelkassett: 40 000 sider8
108R01484
8
108R01416
Avfallsbeholder: 30 000 sider 
Tilleggsutstyr
550-arks mater
097S04949
2000-arks stormagasin (med hjulstøtte)
097S04948
Stativ (med stabilisatorer) 
097S04994
Hjulstøtte097S04954
Produktivitetspakke med 320 GB harddisk 
497S18360
Trådløst nettverksadapter (Wi-Fi-sett)
497K16750

Garanti
Ett års garanti på stedet9
 jennomsnittlige standardsider. Dokumentert ytelse
G
i samsvar med ISO/IEC 19798. Ytelsen vil variere etter
bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.
8
Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig
av jobblengde, papirformat/orientering og
maskinhastighet. Du finner mer informasjon på
https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF.
9
Produkter kjøpt som del av en PagePack/eClick-avtale,
er ikke dekket av en garanti. Alle detaljer om den utvidede
servicepakken står i serviceavtalen.
7

Konfigurasjoner varierer etter geografi.

Du finner mer detaljerte spesifikasjoner på www.xerox.com/VersaLinkC500Specs or www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.
© 2022 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible
Interface Platform® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Informasjonen i denne brosjyren
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