Xerox VersaLink
färgskrivare och
multifunktionsfärgskrivare
®

®

Kraftfulla prestanda. Skräddarsydd produktivitet.

C600/C605

ConnectKey®
Teknik

Xerox® VersaLink ® C600 färgskrivare och
Xerox® VersaLink ® C605 multifunktionsfärgskrivare
VersaLink ® C600 färgskrivare och VersaLink ® C605 multifunktionsfärgskrivare
representerar den nya definitionen av enastående prestanda och oslagbar
tillförlitlighet. C600 och C605 är förberedda för appar, mobila utskrifter och
molnanslutning, lätta att anpassa och redo att anta rollen som din moderna
kontorsassistent. De förvandlar ditt sätt att arbeta idag och ser samtidigt till att
du ligger steget före i morgon.
T ILLFÖRLITLIG PRODUKT IVITE T
O C H E N B E K Y M M E R S F R I VA R D A G .

Räkna med att VersaLink ® C600 eller C605
konsekvent och felfritt utför de uppgifter
som gör att din verksamhet fungerar mer
effektivt. Enkla installationsguider som
inte kräver IT-resurser och steg-för-stegkonfiguration hjälper dig att komma igång
utan problem.
En helt ny maskinvarudesign med färre
rörliga delar och ett mer sofistikerat HiQ
LED-skrivhuvud – allt för att uppnå
överlägsen driftsäkerhet.
VersaLink ® -enheter är fullmatade med
funktioner som är utformade för att
reducera ineffektiviteten. Enhetshantering
och användarutbildning kan göras var som
helst med den tidsbesparande
fjärrkontrollpanelen.
De mest säkerhetsinriktade företagen
och regeringar väljer Xerox. Vi erbjuder
en omfattande metod för säker utskrift
som inkluderar en kraftfull blandning av
inbyggda funktioner och tjänster som
minskar risken genom ett kraftfullt fokus
för att förhindra icke behörig åtkomst,
upptäcka misstänkt eller skadligt beteende,
och skydda data och dokument.
Med en utskriftsupplösning på upp till
1200 x 2400 dpi får du knivskarpa texter,
hög detaljskärpa och livfulla färger i en
klass för sig.
E N K E L , E F F E K T I V O C H I N N O VAT I V.

Med den anpassningsbara 7-tums
färgpekskärmen (5-tums på C600) kan du
utföra arbetsuppgifter och använda
funktioner genom att trycka, dra och föra
samman lika smidigt och användarvänligt
som på mobilen.
Få mer gjort på kortare tid genom att skapa
anpassade 1-touch-appar1 och automatisera
arbetsflöden i flera steg för enskilda
medarbetare eller arbetsgrupper. Du trycker
bara på din nya app för att snabbt utföra det
konfigurerade jobbet. Och med Simple ID
anger användare och användargrupper ett
användar-ID och lösenord en gång och kan
därefter snabbt, enkelt och säkert använda

uppgiftsspecifika förinställningar, individuellt
inlagda favoritkontakter och gemensamma
appar på en personlig startskärm.

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

X E R O X ® E A S Y A S S I S T.

Intuitiv användarupplevelse
Ett välbekant sätt att interagera, som
omfattar bland annat pekskärmsgester
som på en surfplatta och enkel
anpassning.

Appen förenklar installation, övervakning
och hantering av skrivaren eller
multifunktionsskrivaren direkt från din
mobiltelefon. Den ger dig enkel tillgång till
självbetjäningstjänster och
realtidsövervakning av skrivarprestanda.
Och Xerox ® Smart Start Software tar bort
gissningsarbetet från installationen genom
att automatisera installationen av den
senaste programvaran för din skrivare eller
multifunktionsskrivare på datorn – allt utan
IT-stöd – så att du kan vara igång snabbt.

Mobil- och molnförberedd
Omedelbar anslutning till molnet
och mobilenheter direkt från
användargränssnittet, med tillgång
till förinstallerade molntjänster som gör
att du kan jobba var, när och hur du vill.
Branschledande säkerhet
Heltäckande säkerhet som omfattar
en kraftfull uppsättning inbyggda
funktioner och tjänster för att förhindra
obehörig användning, upptäcka
misstänkt och skadligt beteende samt
skydda data och dokument.

MOBIL FRIHET OCH
A P P B A S E R A D F L E X I B I L I T E T.

Färgskrivaren VersaLink ® C600 och
multifunktionsfärgskrivaren VersaLink ®
C605 ger dig friheten att arbeta var och hur
du vill, med åtkomst till Google Drive™,
Microsoft ® OneDrive ® och DropBox™ samt
åtkomst till utökad funktionalitet i Xerox
App Gallery.

Förberedd för nästa generations
tjänster
Enkel integration av Xerox® Intelligent
Workplace Services. Möjliggör
fjärrövervakning av serviceleverans
och förbrukningsmaterial.

VersaLink® -enheter levererar funktioner för
dagens mobila arbetare med Apple® AirPrint®,
insticksprogrammet Xerox® Print Service för
Android™, Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair och Mopria® samt tillval som Wi-Fi
och Wi-Fi Direct.

Nyckeln till nya möjligheter
Utöka dina funktioner på ett ögonblick
med praktiska appar från Xerox App
Gallery, eller prata med någon av våra
partners för att utforma och utveckla en
speciell lösning för dina affärsbehov.

Läs mer om varför Xerox är det självklara
valet för mobil personal på www.xerox.
com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar.
MILJÖOMSORG.

VersaLink ® -enheter uppfyller eller
överträffar kraven i världens mest erkända
certifieringar för miljöprestanda gällande
produkter, inklusive EPEAT®, som verifierar
tillverkarens anspråk angående design,
produktion, energianvändning och
återvinning. (Se hela listan med EPEATverifierade VersaLink® -produkter.)
För mer information om våra insatser
för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet,
gå till www.xerox.com.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare
på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

1

Endast VersaLink ® C605

För mer information om VersaLink ® -funktioner,
gå till www.xerox.com/VersaLinkEG
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Xerox ® VersaLink ® C600 färgskrivare
Skriv ut. Mobil anslutning.

Xerox ® VersaLink ® C605 multifunktionsfärgskrivare
Skriv ut. Kopiera. Skanna. Faxa. Skicka e-post. Mobil anslutning.

1 5 00-arks utmatningsfack som känner av när det
är fullt (400-arks kapacitet på C605X).

6 M agasin 1 för 550 ark med anpassade format:
76 x 190 mm till 216 x 356 mm.

2 Kortläsarstation för intern kortläsare/RFID-sats
(C600 är utrustad med ett internt kortläsarfack
som sitter bakom pekskärmen. Extern kortläsare/
RFID-sats erfordras när efterbehandlare/brevlåda
ingår).

7 A 100-arks automatisk dokumentutmatare
för dubbelsidiga original (DADF) läser
automatiskt in dubbelsidiga original vid kopiering,
skanning och faxning.

32
 50 GB hårddisk som standard (tillval till C600)
ökar möjligheterna för ett stort antal appbaserade
funktioner.
4V
 ia en USB-port1 på framsidan kan användarna
snabbt skriva ut från eller skanna till 2 andra
USB-enheter.

8 A Stativ som tillval (inklusive räknare) med
förvaringsutrymme för tonerkassetter och annat
förbrukningsmaterial.
9 H ögkapacitetsmagasin utökar kapaciteten med
upp till 2 000 ark i standardformat 216 x 356 mm
till 210 x 297 mm.

5 150-arks manuellt magasin för utskriftsmaterial
från 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.

MÖT FRAMTIDENS PEKSK ÄRM.
Det här är marknadens mest sofistikerade gränssnitt för färgpekskärmar.
Användarupplevelsen sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet,
i både 7-tums- (C605) och 5-tumsvarianten (C600).
Vi har utgått från en välbekant ”mobil” användarupplevelse – med stöd för gester och
uppgiftsbaserade appar som alla ser ut och känns likadant. Därför krävs det färre steg
för att utföra även de mest komplicerade jobb.
Layouten är synnerligen intuitiv och guidar dig genom varje uppgift från början till slut.
I den naturliga hierarkin har viktiga funktioner placerats högt upp på skärmen och de
alternativ som används oftast i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion
eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.
Denna oöverträffade balans mellan hårdvaruteknik och programvarufunktioner
hjälper alla som interagerar med VersaLink ® C600-färgskrivaren och VersaLink ®
C605-multifunktionsfärgskrivaren att få mer jobb gjort snabbare.

10 U
 töka med upp till 4 extra 550-arks
pappersmagasin för format från 76 x 190 mm
till 216 x 356 mm (max. 2 extra magasin med skåp
som tillval, max. 1 extra magasin med
högkapacitetsmagasin).
11 E
 fterbehandlare som tillval som sorterar och
häftar upp till 50 ark och omfattar ett 500-arks
utmatningsfack.
12 B revlåda som tillval med 4 fack och plats för
100 ark i varje.
1
2

USB-portar kan inaktiveras.
Endast VersaLink ® C605.

Xerox® VersaLink ® C600/C605

ConnectKey®

VersaLink ® C600 färgskrivare och C605 multifunktionsfärgskrivare är baserade på
Xerox ® ConnectKey ® -teknik. Mer information finns på www.xerox.com/sv-se/connectkey.
MASKINSPECIFIKA-

.T I O N E R

Hastighet1
Maximal utskriftsvolym2
Processor/minne/hårddisk
Anslutning
Styrenhetsfunktioner
Pappershantering
Inmatning

Standard

Tillval
Pappersutmatning

Standard
Tillval

Automatisk dubbelsidig utskrift
Kopierings- och
utskrifts-
upplösning
Första sidan klar
(så snabbt som)
Skrivarspråk

VersaLink® C600 färgskrivare DN

Teknik

VersaLink® C605 multifunktionsfärgskrivare X, XL

Upp till 53 sidor per minut
Upp till 120 000 sidor/månad2
1,05 GHz ARM-processor med dubbla kärnor/2 GB minne/320 GB hårddisk (tillval)
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direct med tillvalet trådlös anslutning
(stöd för kombinationer av trådbundna och trådlösa anslutningar), NFC Tap-to-Pair
Central adressbok (C605), konfigurationskloning, förhandsgranskning av skannade sidor (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-app,
Xerox® Standard Accounting-verktyg, webbsupport
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass–
teknik (DADF): 100 ark;
Anpassade format: 140 x 203 mm till 216 x 356 mm
Manuellt magasin: Upp till 150 ark. Anpassade format: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm
Upp till 4 extra magasin: Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm
Högkapacitetsmagasin: Upp till 2 000 ark, storlekar: 216 x 356 mm till 210 x 297 mm
500 ark
C605: 400 ark
Efterbehandlare (Ej tillgängligt med C605/X): 500-arks magasin, 50-arks häftning
Brevlåda (Ej tillgängligt med C605/X): Fyra 100-arks fack
Standard
Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi
Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi; Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi
Utskrift: 5,1 sekunder i färg/4,8 sekunder i svartvitt

Utskrift: 5,2 sekunder i färg/4,7 sekunder i svartvitt
Kopiering: 6,7 sekunder i färg/4,8 sekunder i svartvitt

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

®

®

INT UIT IV ANVÄNDARUPPLE VEL SE

Anpassning
Skrivardrivrutiner
Xerox® inbyggda webbserver
Förhandsgranskning
Fjärrkonsol
Utskriftsfunktioner
Skanning

Fax3

Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion eller
arbetsflöde med Xerox App Gallery
Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®
PC eller mobil – statusinformation, interaktiv utformning, inställningar, enhetshantering, kloning
–
Förhandsgranskning av skannade dokument/fax med funktioner som zoom,
rotera och lägg till sidor
Fjärrkontrollpanel
Utskrift från USB-minne, skyddad utskrift, provsats, personlig utskrift, sparade jobb, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning,
lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, programstandarder,
dubbelsidig utskrift (som standard), överhoppning av tomma sidor, utkastläge
–
Optisk teckenläsning (OCR), skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB),
filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hemadress,
sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer,
säkrad skanning via SFTP
–
Walk-up-fax (inkl. LAN-fax, direktfax, vidarebefordran av fax till e-post, serverfax)

MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD

Mobil utskrift
Mobilitetsalternativ
Anslutning till molnet5

Apple® AirPrint®4, Mopria® Certified, Mopria® Print Service insticksprogram för Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services insticksprogram för
Android™
Xerox® Mobile Print och Mobile Print Cloud5, Uppkoppla via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link-appen (C605).
Gå in på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar för tillgängliga appar
Skriv ut från/skanna till Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform och mer

BRANSCHLEDANDE SÄKERHET

Nätverkssäkerhet
Enhetsåtkomst
Dataskydd
Dokumentsäkerhet

IPsec, HTTPS, krypterad e-post. Nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat,
Cisco® Identity Services Engine-integration (ISE)
Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter,
förberedd för smarta kort (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrerat RFID-kort, Trusted Platform Module (TPM)
Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2)
och dataöverskrivning, Common Criteria-certifikat (ISO 15408) (under utvärdering)
Säker utskrift, säker faxning (C605), säker skanning (C605), säker e-post (C605), lösenordsskyddad PDF (C605)

FÖ R B E R E D D FÖ R N Ä S TA G E N E R AT IO N S TJÄ N S T E R

Utskriftshantering
Hantera utskrifter
Hållbarhet

Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mera
på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar#printmanagement
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster, konfigurationskloning
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen

VÄG E N T IL L N YA MÖJ L IG H E T E R

Molntjänster
Xerox App Gallery
1
5

Xerox® Easy Translator (C605)5 med ett stort antal mertjänster
Många appar och molntjänster tillgängliga. Gå till www.xerox.com/AppGallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar
funktionsutbudet

Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. 2 Maximal utskriftsvolym per månad. Inte på regelmässig basis; 3 Kräver analog telefonlinje; 4 Gå in på www.apple.com för AirPrint certifieringslista.
Tillvalsnedladdning från Xerox App Gallery till skrivaren — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certifieringar
Aktuell lista över certifieringar finns på
www.xerox.com/OfficeCertifications
Förbrukningsmaterial och tillval
Standardtonerkassetter:
Svart: 6 000 sidor6 
106R03899
Cyan: 6 000 sidor6106R03896
6
Magenta: 6 000 sidor 
106R03897
Gul: 6 000 sidor6 
106R03898
Högkapacitetstonerkassetter:
Svart: 12 200 sidor6 
Cyan: 10 100 sidor6 
Magenta: 10 100 sidor6 
Gul: 10 100 sidor6 

106R03907
106R03904
106R03905
106R03906

XL-högkapacitetstonerkassetter:
C600: Svart: 16 900 sidor6106R03923
C600: Cyan: 16 800 sidor6106R03920

C600: Magenta: 16 800 sidor6 
106R03921
C600: Gul: 16 800 sidor6 
106R03922
C605: Svart: 16 900 sidor6 
106R03935
C605: Cyan: 16 800 sidor6106R03932
C605: Magenta: 16 800 sidor6 
106R03933
C605: Gul: 16 800 sidor6 
106R03934
Trumma, cyan: 50 000 sidor7 
108R01485
Trumma, magenta: 50 000 sidor7 
108R01486
Trumma, gul: 50 000 sidor7 
108R01487
Trumma, svart: 50 000 sidor7108R01488
7
Avfallskassett: 30 000 sidor 
108R01416
Tillval
1x550-arks magasin
097S04949
2 000-arks högkapacitetsmagasin
(inklusive räknare)
097S04948
Stativ (inklusive stabilisatorer)
097S04994
Efterbehandlingsenhet (500 ark, 50-arks häft)
097S04952
4-facks brevlåda (100 ark per fack)
097S04953
Räknare097S04954

Trådlöst nätverksadapter (trådlös anslutning)
Produktivitetssats med 320 GB hårddisk
Garanti
Ett års på plats-garanti8 

 tandardsidor i genomsnitt. Uppgivna värden i enlighet med
S
ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans
utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
7
Ungefärligt sidantal. Värden kan variera beroende på
jobbstorlek, medieformat/orientering och skrivarhastighet.
För mer information, gå in på
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
8
Produkter som köps med PagePack/eClick-serviceavtal omfattas
inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om
serviceavtalets omfattning och villkor.
6

Konfigurationer varierar beroende på land.

För mer detaljerade specifikationer, gå till www.xerox.com/VersalinkC600Specs eller www.xerox.com/VersalinkC605Specs.
Mer information finns på www.office.xerox.com/index/svse.html.
© 2022 Xerox Corporation. Med ensam rätt. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
VersaLink® och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder.
Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01WI

497K16750
497K18360

