Barevné Tiskárny a Barevné
Multifunkční Tiskárny
Xerox VersaLink
®

®

Vysoký výkon. Přizpůsobená produktivita.

C600/C605

ConnectKey®
Technologie

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink ® C600
a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink ® C605
Barevná tiskárna VersaLink ® C600 a barevná multifunkční tiskárna
VersaLink ® C605 představují novou definici mimořádného výkonu
a bezkonkurenční spolehlivosti. S připojením ke cloudu, s podporou tisku
z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením na míru se tiskárny
C600 a C605 stanou vašimi moderními pomocníky na pracovišti. Usnadní
vám práci a zároveň zajistí, že budete vždy o krok napřed.
SPOLEHLIV Ý V ÝKON
A N A P R O S TÁ J I S T O TA .

Můžete si být jistí, že tiskárny VersaLink®
C600 nebo C605 pokaždé bez výjimky
bezchybně zpracují všechny úlohy, které
pomáhají zvýšit produktivitu vaší firmy.
Od jednoduchých průvodců instalací
po možnosti podrobné konfigurace – vše je
připraveno, abyste mohli bez problémů začít.
Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo
prostřednictvím nového hardwaru s menším
počtem pohyblivých částí a pokročilejší
tiskové hlavy Hi-Q LED.
Zařízení VersaLink ® nabízí spoustu funkcí,
jejichž účelem je maximalizovat efektivitu.
Správu zařízení a školení uživatelů lze díky
efektivnímu panelu dálkového ovládání
provádět kdekoli.
Firmy a státní organizace, které nejvíce
dbají na zabezpečení, volí produkty
společnosti Xerox. Nabízíme komplexní
přístup k zabezpečení tisku zahrnující
špičkovou kombinaci vestavěných funkcí
a služeb, které zmírňují riziko
prostřednictvím intenzivního zaměření
na zabránění neoprávněnému přístupu,
odhalování podezřelého nebo škodlivého
chování a ochranu dat a dokumentů.
Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší
ostrý text a jemné detaily, a navíc také
výjimečnou živost barev.
JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ
A ZCEL A NOVÉ .

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní
barevné dotykové obrazovky (5palcové
u modelu C600) můžete klepnutím, tahem
a sevřením prstů ovládat úlohy a funkce
stejně snadno jako na mobilním zařízení.
Udělejte více práce za méně času díky
přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím1
a automatizujte vícekrokové pracovní
postupy pro jednotlivce i skupiny.
Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete
jediným klepnutím na novou aplikaci.
Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný
a zabezpečený přístup k přednastaveným
úlohám, přizpůsobeným oblíbeným
kontaktům nebo k běžně používaným
aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí
obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým
uživatelům nebo skupinám zadat ID
uživatele a heslo jen jednou.

A P L I K A C E X E R O X ® E A S Y A S S I S T.

Tato aplikace zjednodušuje instalaci,
sledování a správu vaší tiskárny nebo
multifunkční tiskárny přímo z vašeho
mobilního telefonu. Poskytuje snadný
přístup k samoobslužné podpoře a sledování
výkonu tiskárny v reálném čase. Software
Xerox ® Smart Start vás zbaví hádání neboť
umožňuje zautomatizovat instalaci
nejnovějšího softwaru pro vaši tiskárnu
nebo multifunkční tiskárnu na vašem
počítači – to vše bez podpory IT – což vám
umožní rychlou přípravu a spuštění.

T EC H N O LO GIE X E ROX®
C O N N E C T K E Y ®.
Intuitivní uživatelské prostředí
Důvěrně známý způsob interakce,
který poskytuje prostředí podobné
tabletům s ovládacími prvky dotykové
obrazovky, s podporou gest
a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.
Připraveno na mobilní připojení a cloud
Okamžité připojení ke cloudu
a k mobilním zařízením přímo
z uživatelského rozhraní s přístupem
k předinstalovaným cloudovým službám,
které vám umožní pracovat kdekoli,
kdykoli a jakkoli.

T ISKNĚ TE ODKUDKOLI A
USNADNĚTE SI PR ÁCI POMOCÍ
C H Y T RÝC H A PL IK AC Í .

Prvotřídní zabezpečení
Komplexní zabezpečení s řadou účinných
integrovaných funkcí a služeb pro
zablokování neoprávněného přístupu,
zjišťování podezřelého nebo škodlivého
chování a ochranu dat a dokumentů.

Barevná tiskárna VersaLink ® C600 a
barevná multifunkční tiskárna VersaLink ®
C605 nabízejí možnost pracovat kdekoli
a jakkoli – s přístupem k úložištím Google
Drive™, Microsoft ® OneDrive ® a DropBox™
a dalšími možnostmi, které je možné
do tiskárny nainstalovat prostřednictvím
služby Xerox App Gallery.

Přístup ke službám nové generace
Snadná integrace služeb Xerox ® pro
chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené
monitorování poskytovaných služeb
a spotřebního materiálu.

Zařízení VersaLink ® poskytují současným
mobilním pracovníkům služby Apple ®
AirPrint ®, zásuvný modul Xerox ® Print
Services pro Android™, technologie
bezkontaktní komunikace (NFC) s možností
spárování klepnutím, službu Mopria ®, plus
volitelné funkce Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Brána do světa nových možností
Rozšiřte okamžitě své možnosti pomocí
praktických aplikací ze služby Xerox App
Gallery nebo se s některým z našich
partnerů poraďte o návrhu a vývoji řešení
uzpůsobeného potřebám vaší firmy.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/
kancelar/mobilni-kancelarska-reseni
se dozvíte, proč jsou produkty společnosti
Xerox jedinou volbou dnešních mobilních
pracovníků.

Více informací o tom, jak můžete
pracovat chytřeji, najdete na webu
www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

MA XIMÁLNÍ OCHR ANA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink ® splňují nebo překračují
požadavky světově nejuznávanějších
certifikací týkajících se vlivu produktů na
životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®,
která ověřuje tvrzení výrobce ohledně
návrhu, výroby, spotřeby energie
a recyklace. (Viz úplný seznam produktů
VersaLink® s ověřením EPEAT.) Další
informace o našich aktivitách v oblasti
životního prostředí, zdraví, bezpečnosti
a udržitelnosti naleznete na stránkách
www.xerox.com.

1

Pouze model VersaLink ® C605

Více informací o funkcích zařízení VersaLink ®
najdete na adrese www.xerox.com/
VersaLinkEG
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Barevná tiskárna Xerox ® VersaLink ® C600
Tisk. Připojení mobilních zařízení.

Barevná multifunkční tiskárna Xerox ® VersaLink ® C605
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-maily. Připojení mobilních zařízení.

1 V ýstupní přihrádka na 500 listů s čidlem naplnění
(u modelu C605X je kapacita 400 listů).

5 R uční podavač na 150 listů podporuje formáty
médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.

2 P ozice čtečky karet pro soupravu interní čtečky
karet/RFID (model C600 má prostor pro interní
čtečku karet za dotykovou obrazovkou. Externí
čtečka karet/sada RFID je třeba v případě, když
je součástí finišer/mailbox).

6 Z ásobník 1: 550 listů, uživatelské formáty:
76 x 190 mm až 216 x 356 mm.

3 Standardní 250GB pevný disk (u modelu C600
je volitelný) zvyšuje kapacitu pro funkce řady aplikací.
4 D íky portu USB umístěnému na čelní straně
mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli
standardního paměťového zařízení USB nebo
do něj skenovat 2.

1

7 O boustranný automatický podavač dokumentů
s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů
snímá oboustranné předlohy pro účely kopírování,
skenování a faxování.
8 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky)
je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího
materiálu.

10 P
 řidejte až 4 další zásobníky papíru, každý na
550 listů, které pojmou formáty od 76 x 190 mm
do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem
až 2 další zásobníky podavače, při použití
velkokapacitního podavače maximálně
1 přídavný zásobník).
11 V
 olitelný finišer třídí a sešívá sady až do 50 listů.
Jeho součástí je výstupní přihrádka na 500 listů.
12 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky
a každý zásobník pojme až 100 listů.
1
2

9 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu až na
2 000 listů standardních formátů 216 x 356 mm
až 210 x 297 mm.

DOKONALOST JEDNODUCHOST I DOT YKU.
Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme
o 7palcovém (C605) nebo 5palcovém displeji (C600), představujeme uživatelské
rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.
Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest
a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení
i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.
Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky
přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně
používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce
nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.
Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových
funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink ® C600 nebo barevné
multifunkční tiskárny VersaLink ® C605 pracovat efektivněji.

Porty USB lze zakázat.
Pouze model VersaLink ® C605.

Xerox® VersaLink ® C600/C605

ConnectKey®

Tiskárny VersaLink ® C600 a multifunkční tiskárny VersaLink C605 využívají technologii Xerox ®
ConnectKey ®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.
S P E C I F I K A C E P Ř Í S T R OJ E

Rychlost
Pracovní zátěž2
Procesor/paměť/pevný disk
Připojení
1

Funkce řadiče
Manipulace s papírem
Vstup papíru
Standardně

Volitelně
Výstup papíru

Standardně
Volitelně

Automatický oboustranný
výstup
Rozlišení kopírování a tisku
Max. rychlost vytištění
první stránky
Jazyk pro popis stránky

Technologie

Barevná tiskárna VersaLink® C600 N, DN
Barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 X, XL
Až 53 str./min.
Až 120 000 str./měsíc2
Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk
Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována
souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC
Jednotný adresář (C605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (C605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace
Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora
Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním
průchodem (DADF): 100 listů;
X
Uživatelské formáty: 140 x 203 mm až 216 x 356 mm
Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm
Až 4 přídavné zásobníky: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm
Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; 216 x 356 mm až 210 x 297 mm
500 listů
C605: 400 listů
Finišer (není k dispozici s modelem C605/X): zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů
Mailbox (není k dispozici s modelem C605/X): čtyři zásobníky, každý na 100 listů
Standardně
Tisk: až 1200 x 2400 dpi
Tisk: již za 5,1 s barevně / 4,8 s černobíle

Tisk: až 1200 x 2400 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Tisk: již za 5,2 s barevně / 4,7 s černobíle
Kopírování: již za 6,7 s barevně / 4,8 s černobíle

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

I N T UI T I V N Í UŽ I VAT E L S K É P R O S T Ř E DÍ

Individuální přizpůsobení
Tiskové ovladače
Integrovaný webový server
Xerox®
Náhled
Vzdálená konzole
Funkce tisku
Skenování

Fax3

Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple
ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery
Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®
Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
X
Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočením, přidáním stránky
Panel dálkového ovládání
Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh,
vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh,
výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
X
OCR, skenování do USB/emailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů: PDF, PDF/A,
XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF
s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem
chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
X
Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování
faxu do e-mailu, serverový fax)

PODPOR A MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk
Tisk z mobilních zařízení
Připojení ke cloudu5

Apple® AirPrint®4, Mopria® Certified, zásuvný modul Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print
Services pro Android™
Řešení Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud5, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (C605).
Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni
Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a dalších

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě
Přístup k zařízení
Ochrana dat
Zabezpečení dokumentů

IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, Ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem,
integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora
čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2)
a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408) (probíhá posuzování)
Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C605), zabezpečené skenování (C605), zabezpečený email (C605), PDF chráněné heslem (C605)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku
Správa tisku
Udržitelnost

Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese
www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počitadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

B R Á N A D O S V Ě TA N OV ÝC H M OŽ N O S T Í

Cloudové služby
Xerox App Gallery

Xerox® Easy Translator (C605)5, k dispozici je mnoho dalších služeb
K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídku aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese
www.xerox.com/AppGallery

Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. 2 Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. 3 Vyžaduje
analogovou telefonní linku. 4 Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. 5 Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

1

Certifikace
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.com/OfficeCertifications
Spotřební materiál a volitelné příslušenství
Standardní tonerová kazeta:
Černá: 6 000 stran6 
106R03911
Azurová: 6 000 stran6106R03908
6
Purpurová: 6 000 stran 
106R03909
Žlutá: 6 000 stran6 
106R03910
Velkokapacitní tonerová kazeta:
Černá: 12 200 stran6 
106R03915
Azurová: 10 100 stran6 
106R03912
Purpurová: 10 100 stran6 
106R03913
Žlutá: 10 100 stran6 
106R03914
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:
C600: Černá: 16 900 stran6106R03927

C600: Azurová: 16 800 stran6106R03924
C600: Purpurová: 16 800 stran6 
106R03925
C600: Žlutá: 16 800 stran6 
106R03926
C605: Černá: 16 900 stran6 
106R03939
6
C605: Azurová: 16 800 stran 106R03936
C605: Purpurová: 16 800 stran6 
106R03937
C605: Žlutá: 16 800 stran6 
106R03938
Azurový zobrazovací válec: 50 000 stran7 
108R01485
Purpurový zobrazovací válec: 50 000 stran7 
108R01486
Žlutý zobrazovací válec: 50 000 stran7 
108R01487
Černý zobrazovací válec: 50 000 stran7108R01488
Odpadní kazeta: 30 000 stran7 
108R01416
Volitelné příslušenství
1 zásobník na 550 listů
097S04949
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů
(včetně základny s kolečky)
097S04948

Skříňka (včetně stabilizátorů)
Základna s kolečky
Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)
Mailbox se 4 přihrádkami (každá pojme 100 listů)
Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)

 Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy
ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu,
pokrytí a režimu tisku.
7
Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit
v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií
a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
6

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkC600Specs nebo www.xerox.com/VersalinkC605Specs.
Více informací najdete na webu www.office.xerox.com/index/cscz.html.
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