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Xerox® VersaLink ® C7020/C7025/C7030
színes többfunkciós nyomtató
A Xerox® ConnectKey® technológiájú VersaLink C7000
sorozatú színes, többfunkciós nyomtató problémamentes
megbízhatóságot, zökkenőmentes integrációt és kiemelkedő
termelékenységet kínál. A felhőkapcsolatokkal és
mobiltámogatással rendelkező, alkalmazásalapú és egyszerűen
testre szabható C7000 az Ön modern munkahelyi asszisztense,
amelyre támaszkodhat a jelenben, és készen áll a jövő
megmérettetéseire is.
PROBLÉMAMENTES MEGBÍZHATÓSÁG.
PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY.

FELHŐCSATLAKOZÁS.
SZEMÉLYRE SZABOTT HATÉKONYSÁG.

A Xerox VersaLink C7000 sorozatú színes,
többfunkciós nyomtató az első perctől
kezdve megbízhatóan és problémamentesen
biztosítja a hatékony üzletmenethez szükséges
szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül,
varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva
is elvégezhető, majd a rendszer azonnal
használatba vehető.

A VersaLink C7000 sorozatú színes, többfunkciós
nyomtatók nagy méretű, testreszabható, kapacitív
7 colos, színes érintőképernyőjén koppintással,
valamint pöccintéses és csípéses mozdulatokkal,
a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti
a feladatokat és a funkciókat.

®

A páratlan megbízhatóságra termett VersaLink
C7000 új hardverkialakítása révén kevesebb mozgó
alkatrésszel, megerősített papírút-összetevőkkel és
fejlett képalkotó rendszerrel rendelkezik.
A VersaLink® készülékek számos hasznos és
a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox
technológiát támogatnak, amelyek célja az
információk gyorsabb megosztása és a rossz
hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása. A
szkennelések és a faxok előnézetével biztosítható
az információk pontossága, a beépített optikai
karakterfelismerő révén pedig egyszerűen
archiválhatja és rendszerezheti a beszkennelt
dokumentumokat, illetve kereshet azokban.
Ha a kritikus információk védelméről van szó, a
Versalink készülékek számos biztonsági funkcióval
segítik a védekezést – ilyen például a biztonságos
nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló
hozzáférés-szabályozás.
A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően
a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények
szerint készíti el. A 1200 x 2400 dpi-s maximális
nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket,
éles szöveget, finom részleteket, folyamatos terítést
és bőrtónusokat eredményez.

A gyárilag telepített Xerox® ConnectKey®
alkalmazásokkal kiváló irodai hatékonyság érhető
el, míg a képernyőről elérhető Xerox App Gallery
alkalmazásgaléria széles választékával tovább
bővítheti a készülék funkcionalitását – ilyen például
a Xerox® Easy Translator Service alkalmazás, amely
számos nyelvre képes rövid idő alatt lefordítani a
beszkennelt dokumentumokat.
A fontosabb beállításokat előbeállításként mentve
gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az
elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple ID
révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak
elég egyszer megadniuk a megfelelő
felhasználóazonosítót és jelszót, akik ezt követően
a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan,
biztonságosan és egyszerűen elérhetik az
előbeállításokat és a gyakrabban használt
alkalmazásokat.
KÖVETI AZ ÖN MUNKAVÉGZÉSI MÓDJÁT.
A VersaLink C7000 sorozat nyomtatói lehetővé
teszik, hogy szabadon, ott és úgy végezze el a
feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben
alapfunkcióként közvetlen kapcsolat létesíthető
a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a
Dropbox™ alkalmazásokkal, a Xerox App Gallery
alkalmazásgaléria révén pedig további lehetőségek
is elérhetők.
Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle
eszközről is csatlakozni és nyomtatni lehessen.
A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek
ennek az elvárásnak az Apple® AirPrint®, a Google
Cloud Print™, a Xerox®Print Service Plug-in for
Android™, a kis hatótávolságú NFC technológiájú
érintéses párosítás és a Mopria®, valamint az
opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct támogatásával.
Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink
mobil üzletemberei számára miért a Xerox az
egyetlen megoldás, látogasson el a
www.xerox.com/mobile weblapra.

XEROX® CONNECTKEY®
TECHNOLÓGIA – A MUNKAHELYI
TERMELÉKENYSÉG KÖZÉPPONTJA.
A Xerox – a modern munkakörnyezet
megteremtője – bemutatja a munkahelyi
termelékenység soron következő forradalmát.
A berendezések széles körében elérhető
egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a
felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének,
valamint a funkciók további bővítésére
használható alkalmazások nagy választékának
köszönhetően gyorsabban, jobban és
eredményesebben tudja elvégezni feladatait.
Intuitív kezelőfelület
Teljesen új, mégis teljes mértékben ismerős
módja a munkavégzésnek. Táblagépekhez
hasonló felhasználói élmény az
érintőképernyő kézmozdulatokkal történő
vezérlésével és egyszerű testreszabási
lehetőségekkel.
Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások
A felhőalapú szolgáltatások és a
mobileszközök közvetlenül a felhasználói
felületről is elérhetők. A gyárilag telepített
felhőalapú szolgáltatások révén bárhonnan,
bármikor és tetszőleges módon elvégezhetők
a feladatok.
Kategóriavezető biztonság
A dokumentumok és az adatok többszintű
védelme érdekében a rendszer készen áll akár
a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is,
miközben a törvényi előírásoknak is megfelel,
illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.
Újgenerációs szolgáltatások támogatása
Dolgozzon eredményesebben, és erőforrásait
kezelje hatékonyabban. A Xerox® menedzselt
nyomtatási szolgáltatásainak egyszerű
integrációja révén a szolgáltatásnyújtás
és a kellékek állapota távolról is nyomon
követhető.
Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat
A Xerox App Gallery jóvoltából azonnal
kiterjesztheti a készülékek képességeit.
A galéria a digitális munkafolyamatok
optimalizálásához kínál a valós világ igényeit
kielégítő alkalmazásokat. Partnerhálózatunk
igénybe vételével innovatív, saját
üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszthet.
Az eredményesebb munkavégzés
lehetőségeiről a www.connectkey.com
oldalon található részletesebb információ.
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1. A 110 lapos kétoldalas automatikus
dokuadagolóval (DADF) beszkennelheti a másolási,
szkennelési és faxolási munkák kétoldalas fekete-fehér
és színes dokumentumait.
2. Az opcionális munkafelületnek köszönhetően (az
ábrán az opcionális kézi tűzővel látható) elegendő hely
áll rendelkezésére a dokumentumok rendezéséhez.
3. Kártyaolvasó-foglalat beépített USB-porttal.1
4. A könnyen elérhető USB-port1 használatával
a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy
szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközről,
illetve eszközre.

9

A PAPÍRKAPACITÁS NÖVELÉSÉHEZ
VÁLASSZON EGYET AZ ALÁBBI 5 (7–11.)
KÖTEGELÉSI LEHETŐSÉG KÖZÜL:
7. Az egytálcás modult az asztali modellre szerelve
1140 laposra növeli a papírkapacitást (tartalmazza
a kézitálcát).
8.Az egytálcás modul állvánnyal 1140 laposra növeli
a papírkapacitást (tartalmazza a kézitálcát), és tárhelyet
biztosít a festékkazetták és a kellékek számára.
9. A háromtálcás modul révén 2180 laposra növelheti
a készülék papírkapacitását (tartalmazza a kézitálcát).

5. A 100 lapos kézitálcába 88,9 x 98,4 mm – 297 x
431,8 mm méretű másolóanyagok helyezhetők.

10. A nagy kapacitású tandemtálcás modul akár
3140 laposra is növelheti a kapacitást (tartalmazza
a kézitálcát).

6. Az alapfelszereltség részeként kínált 520 lapos
1. tálcába 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm méretű
másolóanyagok helyezhetők.

11. Az opcionális nagy kapacitású adagoló 2000 lap
Letter/A4 méretű papír befogadására alkalmas,
mellyel a maximális papírkapacitást 5140 lapra növeli.

1

Az USB-portok letilthatók.

TEGYE MÉG SOKOLDALÚBBÁ KÉSZÜLÉKÉT A
KÖVETKEZŐ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓKKAL:
12. Opcionális kettős gyűjtőtálca egyenként max.
250 lap kötegeléséhez, az alsó tálca eltolással
használható.
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13. Az opcionális LX irodai finiser kedvező áron biztosít
speciális utómunkálati funkciókat, és opcionális
füzetkészítést is lehetővé tesz (élhajtás, nyeregtűzés).
14. Az integrált irodai finiser 500 lapos kötegelést és
50 lapos, egyszeres tűzést tesz lehetővé.
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BEMUTATJUK A PÁRATLAN
ÉRINTŐKÉPERNYŐT
Ismerkedjen meg a teljesen új, 7 colos, színes
érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely
új utat mutat a személyre szabhatóság és a
sokoldalúság terén.
A mobileszközöknél megszokott működés –
az ujjmozdulatokkal történő vezérlés és a
feladatcentrikus, egységes megjelenésű
és kezelésű alkalmazások – révén a
legbonyolultabb műveletek is a korábbinál
jóval kevesebb lépésben végezhetők el.
A rendkívül felhasználóbarát felület
egyszerűen végigvezet az összes feladaton.
A funkciók természetes hierarchiába
rendeződnek: a kritikus elemek felülre,
a gyakran használtak pedig az előtérbe,
középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók
vagy az alkalmazások elrendezése? A saját
igényeinek megfelelően személyre szabhatja.
A hardvertechnológia és a szoftveres
képességek páratlan egyensúlya révén
a VersaLink® C7000 sorozatú színes,
többfunkciós nyomtatók minden használója
gyorsabban végezhet a munkájával.

Xerox® VersaLink ® C7020/C7025/C7030

ConnectKey®

A VersaLink C7020/C7025/C7030 színes, többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épült.
További információk: www.connectkey.com
A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI
JELLEMZŐI

VersaLink C7020

Sebesség
Havi terhelhetőség1
Processzor/memória (alap)
Merevlemez (opcionális)
Csatlakoztathatóság
Vezérlőfunkciók

Max. 20 oldal/perc
Max. 25 oldal/perc
Max. 30 oldal/perc
Max. 87 000 oldal
Max. 107 000 oldal
Max. 129 000 oldal
1,05 GHz-es, kétmagos / 4 GB memória
320 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® opcionális Wi-Fi-készlet, NFC érintéses párosítás
Egységes címjegyzék, konfigurációklónozás, szkennelési előnézet, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard
Accounting eszköz, szerepalapú hitelesítés, kényelmi hitelesítés engedélyezett, online támogatás

Másolási és nyomtatási
felbontás
Első másolat elkészítésének ideje
(gyorsaság)
Első nyomat elkészítési ideje
Oldalleíró nyelvek
PapírbemenetAlap

Egy választható

Opcionális
Papírkimenet /
munkabefejezés

Alap
Opcionális

VersaLink C7025

Technology

Másolás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi
Maximum 9 másodperc színesben/6,9 másodperc fekete-fehérben

VersaLink C7030

Maximum 7,2 másodperc színesben/
5,8 másodperc fekete-fehérben
Maximum 7,3 másodperc színesben/
5,6 másodperc fekete-fehérben

Maximum 9,4 másodperc színesben/
Maximum 9,4 másodperc színesben/
7,2 másodperc fekete-fehérben
7,1 másodperc fekete-fehérben
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcionális Adobe® PostScript® 3™
Kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF) 110 lap: Sebesség: max. 55 kép/perc; Egyedi méretek (duplex): 125 x 110 mm – 297 x 431,8 mm;
Egyedi méretek (egyoldalas): 125 x 85 mm – 297 x 431,8 mm
Kézitálca: 100 lap; egyedi méretek: 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm
1. tálca: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Egytálcás modul: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Egy tálca állvánnyal: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Háromtálcás, állványos modul (1560 lap): Egyenként 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Nagy kapacitású tandemtálca állvánnyal (2520 lap): 2. tálca: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm; 3. tálca: 870 lap;
szabványos méretek: A4–B5; 4. tálca: 1130 lap; szabványos méretek: A4–B5
Borítéktálca: Maximum 60 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5; egyéni méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm
Nagy kapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; szabványos méretek: A4–B5
500 lapos középső tálca
Kettős gyűjtőtálca2: egyenként 250 lap, az alsó tálca eltolótálca
Integrált irodai finiser: 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 1 helyen
Irodai finiser LX: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 3 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális füzetkészítő (hajtás, nyeregtűzés);
Kézi tűzőgép munkafelülettel: 50 lap tűzése

INTUITÍV KEZELŐFELÜLET

Testre szabás/személyre szabás
Nyomtató-illesztőprogramok
Embedded Web Server
beágyazott webkiszolgáló
Előnézet
Nyomtatási funkciók

Szkennelés

Faxolás

Készülék melletti funkciók testre szabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító
használatával, webhely, funkció és munkafolyamat testre szabása a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio segítségével
Munkaazonosítók, kétirányú állapot, munkafigyelés, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver®
PC és mobil – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Szken- és faxképek nagyítható előnézete, elforgatása, oldal hozzáadása
Nyomtatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások,
munkaazonosítás, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafigyelés,
alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód
Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú fájlba / jelszóval
védett PDF-be
Opcionális faxolás a készülékről (egy- és háromvonalas opciók választhatók; LAN-faxot, közvetlen faxot és e-mailbe történő faxtovábbítást
tartalmaz), opcionális Fax-Over-IP

MOBILITÁS ÉS FELHŐALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

Mobilnyomtatás
Mobilopciók
Felhőcsatlakozók3

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud4, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing4 révén, Xerox® Mobile Link App3.
A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a következő címen: www.xerox.com/officemobileapps
Print from/Scan to Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform stb.

KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság
Hozzáférés a készülékekhez
Adatvédelem
Dokumentumszintű biztonság

IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, önaláírt tanúsítvány automatikus előállítása
Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés szabályozása, felhasználói
engedélyek, Smart-kártya támogatása (CAC/PIV/.NET), beépített kártyaolvasó-rekesz
Beállítási/biztonsági varázsló, HTTPS-/IPPS-benyújtáson keresztül megvalósuló munkaszintű titkosítás, titkosított merevlemez (AES 256 bites,
FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti minősítés (ISO 15408) (értékelése folyamatban)
Titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés és titkos e-mail, jelszóval védett PDF

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomtatásfelügyelet
A nyomtatás kezelése
Fenntarthatóság

Xerox® Print Management és Mobility Suite4, konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting eszköz, Equitrac4, Y Soft4 és még sok egyéb
Xerox® Device Manager, Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, menedzselt nyomtatási szolgáltatások eszköztára
Cisco EnergyWise®, felhasználói azonosító margóra nyomtatása, Earth Smart nyomtatóbeállítások

ÚJ LEHETŐSÉGEK ELŐTT NYITJA MEG AZ UTAT

Felhőszolgáltatások
Xerox App Gallery

Xerox® Easy Translator4, számos további szolgáltatás is elérhető
Számos alkalmazás és felhőszolgáltatás áll rendelkezésre. A további funkciók bővítésére alkalmas Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját
megtekintheti a www.xerox.com/appgallery webhelyen.

Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 A merevlemez és a kettős gyűjtőtálca opcionális az asztali modellen; 3 Ingyenes, választható letöltések a Xerox App Gallery
webhelyről a nyomtatóra – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Megvásárolt opció; 5 Az AirPrint-tanúsítványlistát a www.apple.com webhelyen tekintheti meg.
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