Xerox VersaLink
farveprinter og
multifunktionsfarveprintere
®

Stærk ydeevne. Tilpasset produktivitet.

C600/C605

ConnectKey®
Teknologi

®

Xerox® VersaLink ® C600-farveprinter og
Xerox® VersaLink ® C605-multifunktionsfarveprinter
VersaLink ® C600-farveprinteren og VersaLink ® C605multifunktionsfarveprinteren definerer exceptionel ydeevne
og suveræn driftssikkerhed på en ny måde. C600 og C605
er skytilsluttet, klar til mobil brug og til brug sammen med
apps, og så er de nemme at tilpasse – det er dine moderne
arbejdspladsassistenter, der ændrer den måde, du arbejder
på i dag, og samtidig sikrer at du er et skridt foran.
DRIFTSSIKKER PRODUKTIVITET
O G R O I S I N D E T.

Din Xerox ® VersaLink C600multifunktionsfarveprinter udfører opgaverne
på en ensartet og fejlfri måde, så din
virksomhed kan arbejde mere effektivt.
Maskinen er lige til at gå til, med alt fra guider
til installation uden it-kendskab og til trinvise
konfigurationsløsninger – nemt og problemfrit.
Printeren er fuldstændigt nykonstrueret med
driftssikkerhed, der er helt i top, og et nyt
hardwaredesign med færre bevægelige dele
og et mere avanceret Hi-Q LED-printhoved.
VersaLink ® enheder er fyldt med funktioner,
der er designet til at reducere ineffektivitet.
Enhedsstyring og brugertræning kan udføres
overalt med det tidsbesparende
fjernbetjeningspanel.
De mest sikkerhedsbevidste virksomheder
og institutioner vælger Xerox. Vi tilbyder en
omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, der
inkluderer en effektiv blanding af indbyggede
funktioner og tjenester, der mindsker risikoen
for uautoriseret adgang, registrerer
mistænkelig eller ondsindet adfærd
og beskytter data og dokumenter.
En printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi
giver tekst, der står skarpt, og fine linjer samt
exceptionelt livfulde farver.
N E M , E F F E K T I V O G H E LT N Y.

På den brugerdefinerbare 7-tommers
farvetouchskærm (5 tommer på C600) kan
du let trykke, stryge og knibe dig vej gennem
opgaver og funktioner på samme måde som
på mobile enheder.
Få mere fra hånden på kortere tid ved at
designe apps med 1-tryksfunktion1 til at
automatisere workflows med flere trin til
personer eller grupper. Konfigurerede opgaver
udføres med blot ét tryk på den nye app. Og
med Simple ID skal enkeltbrugere og grupper
blot indtaste et bruger-id og en adgangskode
én gang, hvorefter der er hurtig og sikker
adgang til faste, opgavespecifikke

indstillinger, individuelle favoritkontakter og
hyppigt brugte apps på en personaliseret
startside.

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

XEROX

®

E A S Y A S S I S T- A P P E N .

Logisk brugerbetjening
En velkendt måde at interagere på som på
en tablet med touch-funktionalitet og nem
tilpasning.

Denne appforenkler installation,
overvågning og styring af din printer eller
multifunktionsprinter direkte fra din
mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp
og realtidsovervågning af printerens ydeevne.
Og Xerox ® Smart Start-softwaren fjerner
gætværket ved at automatisere installationen
af den nyeste software til din printer eller
multifunktionsprinter på din computer – alt
sammen uden it-support – så du hurtigt kan
komme i gang.

Klar til mobil og sky
Direkte opkobling til skyen og
mobilenheder fra brugerfladen
med adgang til forhåndsinstallerede
skytjenester til at arbejde, hvor,
hvornår og hvordan I vil.
Enestående sikkerhed
Dybdegående sikkerhed, der inkluderer
et kraftfuldt blanding af indbyggede
funktioner og tjenester til at forhindre
uautoriseret adgang, opdage mistænkelig
eller skadelig opførsel samt beskytte data
og dokumenter.

MOBIL FRIHED OG APPBASERET
F L E K S I B I L I T E T.

VersaLink ® C600-printeren og VersaLink ®
C605-multifunktionsprinteren giver dig frihed
til at arbejde hvor som helst og når som helst
med direkte forbindelse til Google Drive™,
Microsoft ® OneDrive ® og DropBox™, og med
adgang til yderligere muligheder via Xerox
App Gallery.

Adgang til den nyeste generation
af tjenester
Nem integration af Xerox® Intelligent
Workplace Services. Aktiverer fjernovervågning
af servicelevering og forbrugsstoffer.

VersaLink ® -enheder leverer til nutidens mobile
brugere med Apple ® AirPrint ®, Xerox ® Print
Service Plug-in til Android™, Near Field
Communication (NFC), Tap-to-Pair og Mopria ®
plus valgfri Wi-Fi og Wi-Fi Direct.

Portal til nye muligheder
Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med
real-world apps fra Xerox App Gallery eller
tal med en af vores partnere om at designe
og udvikle en løsning specifikt til din
virksomheds behov.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det
eneste valg til nutidens mobile brugere,
henviser vi til www.xerox.com/da-dk/
laserprintere/mobile-printlosninger.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde
smartere, på www.xerox.com/da-dk/
connectkey.

MIL JØVENLIGHED.

VersaLink® enheder opfylder eller overstiger
kravene i verdens mest anerkendte
certificeringer for miljøpræstation, herunder
EPEAT®, som verificerer producentens data
vedrørende design, produktion, energiforbrug
og genbrug. (Se den komplette liste over
EPEAT-verificerede VersaLink® produkter.) For
mere information om vores miljø-, sundheds-,
sikkerheds- og bæredygtighedsindsats, henviser
vi til www.xerox.com

1

Kun VersaLink ® C605

Hvis du ønsker at lære mere om funktionerne
på VersaLink ® enheder, henviser vi til
www.xerox.com/VersaLinkEG
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Xerox ® VersaLink ® C600 farveprinter
Udskriv. Mobil forbindelse.

Xerox ® VersaLink ® C605 multifunktionsfarveprinter
Udskriv. Kopier. Scan. Fax. E-mail. Mobil forbindelse.

1 5 00-arks udfaldsbakke med sensor, der viser, når
bakken er fuld (400-arks kapacitet på C605X).

51
 50-siders specialmagasin til medieformater
fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm.

2 Kortlæserrille til intern kortlæser (C600 har et internt
kortlæserrum placeret bag touchskærmen. Hvis der
også følger efterbehandler/postboks med, skal der
bruges ekstern kortlæser).

6M
 agasin 1 kan håndtere til op til 550 ark med
brugerdefinerede formater fra 76 x 190 mm til
216 x 356 mm.

3 S tandard 250 GB-harddisk (ekstraudstyr til C600)
øger mulighederne med mange appbaserede
funktioner.
4 E n USB-port på forsiden , så brugerne hurtigt
kan udskrive fra eller scanne til 2 almindelige
USB-hukommelsesenheder.
1

7 E n automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede
dokumenter (DADF) til 100 ark scanner 2-sidede
originaler til kopierings-, scannings- og faxopgaver.
8 A Det valgfrie kabinet (inkl. bund med hjul) er
beregnet til opbevaring af tonerpatroner og øvrige
forsyninger.

10 T ilføj op til 4 ekstra 550-arks papirmagasiner
til formater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm
(maksimalt 2 ekstra magasiner med kabinet som
ekstraudstyr, maksimalt 1 ekstra fremfører med
stor kapacitet).
11 E
 fterbehandler som tilbehør sorterer og hæfter
sæt med op til 50 ark og har en udfaldsbakke
til 500 ark.
12 P ostboksen (tilbehør) har 4 rum, og hver bakke
kan rumme op til 100 ark.
1
2

9 D en store fremfører tilføjer op til 2.000 ark i
standardformater fra 216 x 356 mm til 210 x 297 mm.

FREMR AGENDE TOUCHSK ÆRM I SÆRKL ASSE .
Her er branchens mest avancerede brugergrænseflade med farvetouchskærm.
Uanset om den er 7 tommer (C605) eller 5 tommer (C600), er det en brugeroplevelse,
der sætter nye standarder for tilpasning, brugervenlighed og alsidighed.
Med den velkendte betjening som på en mobil – med fingerbetjening på skærmen og apps
til arbejdsbrug i et ensartet design – klares nemt selv de mest komplekse arbejdsopgaver.
Den meget logiske betjening guider brugeren gennem alle arbejdsopgaver fra start til slut.
De vigtigste funktioner er placeret øverst på skærmen, og ofte anvendte funktioner er
placeret forrest og i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes
skærmvisningen blot efter behov.
Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der
bruger VersaLink ® C600-farveprinter og VersaLink ® C605-multifunktionsfarveprinter til få
gjort arbejdet hurtigere og mere effektivt.

USB-porte kan deaktiveres.
Kun VersaLink ® C605.

Xerox® VersaLink ® C600/C605
VersaLink ® C600-farveprinter og C605-multifunktionsfarveprinter bygger
på Xerox ® ConnectKey ® teknologien. Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

ConnectKey®
Teknologi

M A S K I N S P E C I F I K AT I O N E R VersaLink® C600 farveprinter DN

Hastighed1
Produktivitet2
Processor/hukommelse/harddisk
Opkobling
Controllerfunktioner
Papirhåndtering
Papirfremføring

Standard

Tilbehør
Papirudførings

Standard
Tilbehør

Automatisk 2-sidet udskrivning
Kopi- og print
opløsning
Tid for første side (tager kun)
Sidebeskrivelsessprog

VersaLink® C605-multifunktionsfarveprinter X, XL
Op til 53 sider/min
Op til 120.000 sider pr. måned2
1,05 GHz ARM dual core / 2 GB / 320 GB harddisk (ekstraudstyr)
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med Wi-Fi Kit som tilbehør (understøtter kablede og trådløse forbindelser
samtidig), NFC Tap-to-Pair mobilparring
Samordnet adressebog (C605), konfigurationskloning, scanningsforhåndsvisning (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App,
Xerox® Standardkontering og onlinesupport (med adgang fra brugergrænseflade og printerdriver)
Automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF):
100 ark;
Ikke tilgængelig
Specialformater: 140 x 203 mm til 216 x 356 mm
Specialmagasin: Op til 150 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Magasin 1: Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm
Op til 4 ekstra papirmagasiner: Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm
Stor fremfører: Op til 2.000 ark, 216 x 356 mm til 210 x 297 mm
500 ark
C605: 400 ark
Efterbehandler (ikke til C605/X): 500-arks magasin, hæftning af 50 ark
Postboks (ikke tilgængelig for C605/X): Fire 100-arks rum
Standard
Udskrivning: Op til 1200 x 2400 dpi
Udskrivning: Op til 1200 x 2400 dpi; Kopiering: Op til 600 x 600 dpi
Udskrivning: Allerede efter 5,1 sekunder i farver/4,8 sekunder i sort/hvid
Udskrivning: Allerede efter 5,2 sekunder i farver/4,7 sekunder i sort/hvid
Kopiering: Allerede efter 6,7 sekunder i farver/4,8 sekunder i sort/hvid
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

LO GIS K B RU G E R B E TJ E NIN G

Individuel brugerindstilling
Printerdrivere
Xerox® integreret webserver
Forhåndsvisning
Ekstern konsol
Udskriftsfunktioner
Scanning

Fax3

Brugerindstilling direkte på maskinen, brugerpersonalisering af startside, forskellige startsider med Simple ID, brugerindstilling baseret på websted og
funktion eller workflow med Xerox App Gallery
Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®
Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning
Ikke tilgængelig
Forhåndsvisning af Scan/fax med zoom, Roter og Tilføj side
Fjernbetjeningspanel
Udskriv fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering,
fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet
udskrivning (som standardindstilling), spring over blanke sider og kladdetilstand
Ikke tilgængelig
Optisk tegngenkendelse (OCR), scan til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB) og
filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG og TIFF. Praktiske funktioner: Scanning til
hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF,
sikker scanning via SFTP
Ikke tilgængelig
Fax direkte fra maskinen (med LAN-fax, direkte fax, faxvideresendelse til
e-mail, serverfax)

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning

Apple® AirPrint®4, Mopria® certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App og Xerox® Print Services plug-in til Android™

Mobilitetsløsninger

Xerox® Mobile Print Solution og Mobile Print Cloud5, tilslut via NFC/Wi-Fi Direct Printing eller Xerox® Mobile Link App (C605).
Gå til www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for tilgængelige apps
Udskriv fra/Scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og flere

Skyforbindelser5

BRANCHEFØRENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed
Maskinadgang
Datasikkerhed
Dokumentsikkerhed

IPsec, HTTPS, krypteret e-mail. Netværksautentificering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhedscertifikater, forinstallerede selvsignerede certifikater, integrering
med Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser, Smart Card-aktiveret
(CAC/PIV/.NET), Xerox® Integreret kortlæserrille og TPM (Trusted Platform Module)
Installations/sikkerhedsguider, kryptering på jobniveau via HTTPS/IPPS-angivelse, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivning,
Common Criteria-certificeret (ISO 15408) (under evaluering)
Fortrolig udskrivning, fortrolig fax (C605), fortrolig scanning (C605), fortrolig e-mail (C605) og adgangskodebeskyttet PDF (C605)

U N D E R S TØ T T E R D E N N Æ S T E G E N E R AT IO N A F TJ E N E S T E R

Printerstyring
Printadministration
Bæredygtighed

Xerox® standardkontering; Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mere
på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement
Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tælleraflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener

NYE ARBEJDSMULIGHEDER

Cloud-services
Xerox App Gallery

Xerox® Easy Translator (C605)5, mange andre services tilgængelig
Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå til www.xerox.com/AppGallery for at se et voksende udvalg af Xerox® apps, du kan bruge til at tilføje
funktioner

Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. 2 Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke på regelmæssig basis; 3 Kræver analog telefonlinje.
Gå til www.apple.com for at se en liste over AirPrint-certificering. 5 Gratis download fra Xerox App Gallery til printeren — www.xerox.com/XeroxAppGallery.
Bund med hjul
097S04954
Certificeringer
106R03921
C600: Magenta: 16.800 sider6 
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi sæt)
497K16750
Gå til www.xerox.com/OfficeCertifications for
C600: Gul: 16.800 sider6 
106R03922
Produktivitetssæt med 320 GB-harddisk
497K18360
C605: Sort: 16.900 sider6 
at se en liste over de seneste certificeringer.
106R03935
C605: Cyan: 16.800 sider6106R03932
Garanti
Forsyninger og ekstraudstyr
C605: Magenta: 16.800 sider6 
106R03933
Et års garanti på stedet8 
Tonerpatroner med standardkapacitet:
C605: Gul: 16.800 sider6 
106R03934
Sort: 6.000 sider6 
106R03899
6
7
6
Cyan tromlemodul: 50.000 sider 
Cyan: 6.000 sider 106R03896
108R01485
Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge
Magenta: 6.000 sider6 
Magenta tromlemodul: 50.000 sider7 
106R03897
108R01486
ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede,
Gul: 6.000 sider6 
Gult tromlemodul: 50.000 sider7 
106R03898
108R01487
dækning og udskrivningstilstand.
Sort tromlemodul: 50.000 sider7108R01488
7
Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer
Tonerpatroner med stor kapacitet:
Spildpatron: 30.000 sider7 
108R01416
afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning
Sort: 12.200 sider6 
106R03907
Ekstra
6
og maskinhastighed. Få mere at vide på
Cyan: 10.100 sider 
106R03904
magasin til 1x550-ark 
097S04949
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
Magenta: 10.100 sider6 
106R03905
8
stor fremfører til 2.000 ark
Produkter, der er købt under en PagePack/eClick-aftale, er ikke
Gul: 10.100 sider6 
106R03906
(inkl. bund med hjul)
097S04948
dækket af garantien. Se serviceaftalen for alle oplysninger om
(inkl. bund med hjul) 
097S04948
jeres udvidede serviceløsning.
Tonerpatroner med ekstra stor kapacitet:
Kabinet (inkl. stabilisatorer) 
097S04994
C600: Sort: 16.900 sider6106R03923
Efterbehandler
(500
ark,
50-arks
hæftning)
097S04952
6
Konfigurationer
afhænger af land.
C600: Cyan: 16.800 sider 106R03920
Postboks med 4 rum (100 ark pr. rum) 
097S04953
1
4

Se mere udførlige specifikationer på www.xerox.com/VersalinkC600Specs eller www.xerox.com/VersalinkC605Specs.
Der findes flere oplysninger på www.office.xerox.com/index/dadk.html.
© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Informationen
i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01BI

