MULTIFUNCIONAL COLORIDA
XEROX® VERSALINK®
Confiável. Conectada. Pronta para os negócios.

C7020/C7025/C7030

ConnectKey®
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Technology ®

Impressora Multifuncional Colorida
Xerox® VersaLink ® C7020/C7025/C7030
A Multifuncional colorida Série VersaLink C7000 habilitada para
a Tecnologia Xerox® ConnectKey® oferece confiabilidade sem
falhas, integração perfeita e produtividade avançada. Conectada
em nuvem, pronta para a mobilidade, habilitada para aplicativos
e fácil de personalizar, a Série C7000 é seu assistente moderno
no local de trabalho, ajudando você a alcançar a excelência hoje
e ficar pronto para o futuro.
CONFIABILIDADE SEM FALHAS.
DESEMPENHO SUPERIOR.

CONECTADA EM NUVEM.
EFICIÊNCIA PERSONALIZADA.

Você poderá contar com a Multifuncional
colorida Série Xerox® VersaLink C7000 para
executar de forma consistente e impecável as
tarefas que tornam o seu negócio mais eficiente.
De assistentes de instalação sem necessidade de
TI a opções de configuração passo a passo, você
está pronto para começar sem problemas.

Usando a supertela colorida e personalizável de
7 polegadas, você pode tocar, deslizar e pinçar
suas tarefas e funções com a mesma facilidade
que faria em um dispositivo móvel diretamente
na tela de toque da Multifuncional Série
VersaLink C7000.

Idealizada para uma maior confiabilidade,
a Série VersaLink C7000 apresenta uma nova
concepção de hardware com menos peças
móveis, componentes mais resistentes do trajeto
do papel e um sistema de imagem avançado.
Os dispositivos VersaLink estão repletos de recursos
e tecnologias Xerox® que poupam tempo e são
desenvolvidos para dinamizar o compartilhamento
de informações e reduzir fluxos de trabalho
ineficientes. Garanta informações precisas com
a visualização de Digitalização e Fax, arquive
facilmente, organize e pesquise com documentos
digitalizados com o OCR (reconhecimento óptico
de caracteres) integrado.
Quando se trata de proteger informações
importantes, os dispositivos VersaLink oferecem
uma ampla variedade de recursos de segurança
rigorosos, incluindo a Impressão protegida e
autenticação por cartão para controle do acesso.
Conte com a excelente qualidade de impressão
para produzir um belo trabalho. Uma resolução
de impressão de até 1200 x 2400 dpi
proporciona texto nítido e detalhes de linha
fina, além de cores excepcionais e vibrantes,
preenchimentos de sólidos e tons de pele.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey® précarregados ajudam a otimizar a eficiência do
escritório, e o acesso à abrangente Xerox App
Gallery proporciona novas possibilidades – como
o aplicativo Xerox® Easy Translator Service, que
traduz rapidamente os documentos digitalizados
para vários idiomas.
Execute as tarefas rapidamente salvando as
configurações comuns como predefinições para
a configuração de trabalhos de forma simples e
com um único toque. Com ID simples, os usuários
individuais e grupos digitam a ID do usuário
e a senha uma única vez e então desfrutam de
acesso fácil, rápido e seguro a predefinições
específicas de tarefas e aplicativos usados
frequentemente em uma tela inicial
personalizada.
PRONTA PARA O SEU JEITO DE TRABALHAR.

A Série VersaLink C7000 oferece a liberdade
de trabalhar onde e como você quiser – com
conectividade direta ao Google Drive™,
Microsoft® OneDrive® e Dropbox™ e acesso a
opções adicionais através da Xerox® App Gallery.
A capacidade de se conectar e imprimir a partir
de vários dispositivos é fundamental para o
profissional de hoje em dia e os dispositivos
VersaLink enfrentam o desafio com o Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service Plug-in for Android™, Near Field
Communication (NFC) e Mopria®, além
do Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.
Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção
para os profissionais móveis atuais, visitando
www.xerox.com/mobile

TECNOLOGIA XEROX®
CONNECTKEY® – O NÚCLEO
DO SEU ECOSSISTEMA DE
PRODUTIVIDADE COMPLETO
A Xerox (a empresa que criou o local de
trabalho moderno) apresenta a próxima
revolução em produtividade no local de
trabalho. Com uma experiência de usuário
consistente em uma vasta gama de
dispositivos, conectividade móvel e em nuvem
e uma crescente biblioteca de aplicativos para
expandir a funcionalidade, você trabalhará
mais rápido, melhor e com mais eficácia.
Experiência de usuário intuitiva
Uma maneira totalmente nova e ainda assim
familiar de interagir. Inclui um estilo de
trabalho nos moldes de um tablet, com
controles por gestos e movimentos na tela
de toque e facilidade de personalização.
Pronta para a nuvem ou dispositivos móveis
Conectividade instantânea com a nuvem e
dispositivos móveis diretamente a partir da
interface do usuário, com acesso a serviços
pré-instalados e hospedados em nuvem que
permitem que você trabalhe onde, quando e
como quiser.
Referência em segurança
Proteção completa em vários níveis para
documentos e dados, pronta para bloquear
e eliminar possíveis ameaças e atender ou
exceder a conformidade regulamentar.
Serviços de nova geração
Trabalhe com maior eficiência e gerencie
recursos de forma mais eficaz. A integração
fácil dos Serviços de impressão gerenciada
Xerox® permite o monitoramento remoto
da entrega de serviços e consumíveis.
Porta de entrada para novas possibilidades
Aumente instantaneamente sua capacidade
de trabalho através do acesso ao Xerox App
Gallery, que apresenta aplicativos desenhados
para otimizar fluxos de trabalho digitais.
Saiba mais sobre como trabalhar de maneira
mais inteligente em www.connectkey.com
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1 Alimentador automático de originais em frente e
verso (DADF) de 110 folhas digitaliza originais em duas
faces em cores e preto e branco para trabalhos de cópia,
digitalização e fax.

VOCÊ PODE ESCOLHER UMA ENTRE AS CINCO
OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ADICIONAIS
(7, 8, 9, 10, 11) ABAIXO PARA AUMENTAR A
CAPACIDADE DE PAPEL:

2 Superfície de trabalho opcional (incluída com
o Grampeador de conveniência) oferece bastante
espaço para organizar seus documentos.

7 Adicione o Módulo de uma bandeja ao modelo de
mesa para aumentar a capacidade total de papel para
1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

3 Compartimento de Leitor de cartão com porta USB
incorporada.1

8 Escolha o Módulo de uma bandeja com suporte para
aumentar a capacidade total de papel para 1.140 folhas
(inclui a bandeja de alimentação manual) e oferecer
espaço de armazenamento para cartuchos de toner e
outros consumíveis.

4 Uma Porta USB1 facilmente acessível permite que
os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente
em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
5 A Bandeja de alimentação manual de 100 folhas
trabalha com materiais em tamanhos de 3,5 x 3,87 pol.
a 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.
6 A Bandeja 1 padrão de 520 folhas trabalha com
materiais em tamanhos de 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x
17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.
1
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ADICIONE MAIS VERSATILIDADE COM
ESTAS OPÇÕES DE ACABAMENTO:
12 A Bandeja coletora dupla empilha até 250 folhas cada,
com deslocamentos de bandeja inferior
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10 O Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade
proporciona uma capacidade total de até 3.140 folhas
de papel (inclui a bandeja de alimentação manual).
11 O Alimentador de alta capacidade (opcional)
acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando
a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

As portas USB podem ser desativadas.
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9 Escolha o Módulo de três bandejas com suporte para
aumentar a capacidade total de papel para 2.180 folhas
(inclui a bandeja de alimentação manual).
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13 O Módulo de acabamento Office LX opcional oferece
funções de acabamento avançadas de grande valor
além da criação de livretos opcional (marcação,
grampeamento na lombada).
14 O Módulo de acabamento Office integrado oferece
empilhamento de 500 folhas e grampeamento de única
posição de 50 folhas.
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A SUPERIORIDADE DA TELA
DE SELEÇÃO POR TOQUE
Conheça a nossa nova tela de toque em cores
de 7 polegadas – a interface de usuário que
define um padrão mais elevado para
personalização e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência semelhante
a dispositivos móveis – com suporte para
entrada gestual e aplicativos focados em
tarefas que compartilham um visual e
funcionamento comuns – são necessárias
menos etapas para completar até mesmo
os trabalhos mais complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta você
através de cada tarefa do início ao fim,
com uma hierarquia natural que coloca as
funções críticas no topo da tela e as opções
frequentemente usadas na frente e no centro.
Não gostou do local onde uma função ou
aplicativo se encontra? Personalize o layout
para torná-lo seu.
Este equilíbrio inigualável de tecnologia de
hardware e capacidade de software ajuda a
todos que interagem com a Multifuncional
Série VersaLink® C7000 a executar mais
trabalhos com maior rapidez.

Xerox® VersaLink ® C7020/C7025/C7030

ConnectKey®

A Multifuncional colorida VersaLink C7020/C7025/C7030 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com
ESPECIFICAÇÕES
DO DISPOSITIVO
Velocidade
Ciclo máximo mensal1
Processador/Memória (padrão)
Unidade de disco rígido (opcional)
Conectividade
Recursos da controladora
Cópia e impressãoResolução
Tempo de saída da primeira cópia
(velocidade rápida)
Tempo de saída da primeira
impressão
Linguagens de descrição de página
(PDL)
Entrada de papelPadrão

VersaLink C7020

VersaLink C7025

Technology

VersaLink C7030

Até 20 ppm
Até 25 ppm
Até 30 ppm
Até 87.000 páginas
Até 107.000 páginas
Até 129.000 páginas
Dual-Core de 1,05 GHz/Memória de 4 GB
320 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair opcional
Catálogo de endereços unificado, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,
Contabilidade Padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi
Até 9 segundos em cores/6,9 segundos em preto e branco
Até 7,2 segundos em cores/
5,8 segundos em preto e branco
Até 9,4 segundos em cores/
Até 9,4 segundos em cores/
Até 7,3 segundos em cores/
7,2 segundos em preto e branco
7,1 segundos em preto e branco
5,6 segundos em preto e branco
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcionalmente Adobe® PostScript® 3™

Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (DADF): 110 folhas: Velocidade: até 55 ipm; Tamanhos personalizados (frente e verso): 4,92 x 4,33 pol.
a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Tamanhos personalizados (uma face): 4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm
Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Escolha uma Módulo de uma bandeja: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Uma bandeja com suporte: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Módulo de três bandejas com suporte (1.560 folhas): 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x
431,8 mm
Bandeja Tandem de alta capacidade (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a
297 x 431,8 mm; Bandeja 3; 870 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Tamanhos personalizados:
8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5
Opcional Bandeja de envelopes: Até 60 envelopes: Nº10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol./98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Alimentador de alta capacidade (HCF): 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5
Saída de papel /
Padrão Bandeja central de 500 folhas
Acabamento
Opcional Bandeja coletora dupla2: 250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior
Módulo de acabamento Office integrado: Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em posição única
Módulo de acabamento Office LX: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, furador opcional, criador de livretos
opcional (marcação, com grampo na lombada)
Grampeador de conveniência e Superfície de trabalho: Grampeia 50 folhas
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA
Adaptação e personalização
Adaptabilidade a Walk-up, Tela inicial personalizável por usuário, Múltiplas telas iniciais com ID Única, Personalizável por Site, Função ou Fluxo de trabalho com
Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Drivers de impressão
Identificação de trabalho, Status bidirecional, Monitoramento de trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Embedded Web Server
PC ou móvel – Informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem
Visualização
Pré-visualização de digitalização/fax com Zoom, Rotação e Adicionar página
Recursos de impressão
Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver ecológico Xerox® Earth Smart, Identificação
do trabalho, Criação de livretos, Armazenar e recuperar configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho,
Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho
Digitalização
Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Recursos de conveniência: Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha
Fax
Fax walk-up opcional (uma linha ou três linhas disponíveis, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), Fax sobre IP opcional
PRONTA PARA A NUVEM OU DISPOSITIVOS MÓVEIS
Impressão móvel
Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™
Opções de mobilidade
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud4, Conexão de impressão via NFC/Wi-Fi Direct4, Xerox® Mobile Link App3.
Acesse www.xerox.com/officemobileapps para ver os aplicativos disponíveis.
Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e outros
Conectores de nuvem3
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA
Segurança de rede
IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificado automático autoassinado
Acesso a dispositivos
Verificação do firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/Domínio, Log de auditoria, Controles de acesso, Permissões do usuário,
Cartão inteligente habilitado (CAC/PIV/.NET), Compartimento do leitor de cartões integrado
Proteção de dados
Assistentes de configuração/segurança, Criptografia a nível do trabalho através de envio HTTPS/IPPS, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e
sobregravação de imagem, Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) (em avaliação)
Segurança de documentos
Impressão protegida, Fax protegido, Digitalização protegida, E-mail protegido, PDF protegido por senha
SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO
Gerenciamento de impressão
Suíte de Gerenciamento de Impressão e Mobilidade Xerox®4, Clonagem de configuração, Ferramenta de Contabilidade padrão Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 e mais
Gerenciamento da impressão
Gerenciador de dispositivos Xerox®, Assistência do suporte, Leitura do medidor automático, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada
Sustentabilidade
Cisco EnergyWise®, Impressão ecológica Earth Smart, Impressão de ID de usuário nas margens
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES
Serviços em nuvem
Xerox® Easy Translator4, vários serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery
Muitos aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery para obter uma crescente seleção de aplicativos Xerox®, disponíveis para a
adição de funções.
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Capacidade de volume máximo esperado em um dado mês. Não é esperado que se mantenha em uma base regular; 2 Unidade de disco rígido e Bandeja coletora dupla são opcionais no modelo de mesa;
Opção gratuita de download da Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Opção de compra; 5 Acesse www.apple.com para ver a lista de certificações do AirPrint.

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs
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