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 Xerox® VersaLink מדפסות  ®
בצבע להדפסה 

צבעים, אמינות וביצועים ללא תחרות.

Technology

ConnectKey

Technology

®



ם.  הי ו ב ג ם  עי ו צ י ב ם.  י י ח מלא   צבע 
א.  שי ת  ו נ י אמ

היישר מהאריזה, תוכל לסמוך על מדפסות הצבע 
  Xerox®  של  VersaLink®  מסדרת C9000-ו C8000

שיבצעו את המשימות שהופכות את העסק שלך ליעיל 
 יותר. החל מאשפי התקנה שחוסכים את הצורך בסיוע 
מצוותי IT וכלה באפשרויות מפורטות שלב-אחר-שלב 

לקביעת הגדרות – הכל מוכן לתחילת עבודה – 
בפשטות וללא טרחה.

מדפסות VersaLink®, C8000 ו-C9000 שתוכננו 
 לספק מיהמנות מקסימלית,כוללות עיצוב חומרה חדש 
 עם פחות חלקים נעים, רכיבים מחוזקים בנתיב הנייר ו

מערכת הדמיה מתקדמת.

התקני ® VersaLink כוללים תכונות שנועדו להגביר 
את היעילות. ניתן לנהל מכשירים ולהדריך משתמשים 
מכל מקום באמצעות לוח הבקרה מרחוק החוסך זמן. 

אתה יכול לסמוך על איכות ההדפסה המעולה שתעניק 
לעבודה שלך את המראה הטוב ביותר. רזולוציית 
הדפסה של עד x 2400 dpi 1200  מספקת חדות 

טקסט ורמת פירוט גבוהה, בנוסף לססגוניות צבעים 
יוצאת מן הכלל המשפרת את התקשורת העסקית – 

גם בחומרי הדפסה גדולים.

צמה.  ו ע ת- רבו ת.  ו י ב י ט אי ו ט נ  אי
מה. משי לכל  ת  ו נ כ ו מ

משתמשים בדרכים מספיקים יותר בפחות זמן הודות 
לתמיכה המקורית ב-printbyXerox@ . הם פשוט 

שולחים את עבודת ההדפסה שלהם מכל מכשיר 
עם יכולות דוא"ל. מהרגע שהן מתחילות לפעול, הן 

  @printbyXerox-מתחברות בצורה מאובטחת ל
ב- ® C8000   VersaLink או C9000 כדי לאחזר את 

המשימה. ובאמצעות Simple ID, צוותי עבודה 
ומשתמשים בודדים יוכלו להזין שם משתמש וסיסמה 
פעם אחת בלבד - וליהנות מגישה מהירה, מאובטחת 

וקלה להגדרות שנקבעו מראש באופן ספציפי 
למשימה, לאנשי קשר מועדפים ולאפליקציות נפוצות, 

שיוצגו להם במסך בית מותאם אישית. 

בין אם המסמכים שלך בצבע או בשחור-לבן, בגודל 
  VersaLink ®  מכתב או גדולים מדי, מדפסות הצבע

 C8000 ו-C9000 מציעות את העוצמה ואת התכונות 
הדרושות להתמודדות גם עם משימות ההדפסה 

המאתגרות ביותר.

שתרצה. י  מת שתרצה,  למה  להתחבר 

 ,Google Drive™ -הוסף בקלות קישוריות ל
ל- ®Microsoft® OneDrive ול- ™Dropbox וקבל גישה 

 .Xerox App Gallery לאפשרויות נוספות דרך

מכשירי  ®VersaLink מספקים לעובד הנייד של היום 
 ®AirPrint של  ®Google Cloud Print™   ,Apple, תוסף 

 Android™ , Near Field-ל Xerox® Print Services
Mopria®   ,Communication (NFC) Tap-to-Pair, כמו 

גם  ®Wi-Fi  ו- ®Wi-Fi Direct אופציונליים.

למד עוד על הסיבות שבגללן Xerox היא הבחירה 
 היחידה למקצוענים הניידים של היום באתר 

.www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions

. י יבת סב ל  הו י נ

התקני  ®VersaLink עומדים או עוברים על דרישות 
ההסמכה המוכרות ביותר בעולם לביצועים סביבתיים 

 של מוצרים, כולל  ®EPEAT, המאמתת את טענות 
היצרן בנוגע לתכנון, לייצור, לשימוש באנרגיה 
ולמיחזור. (עיין ברשימה המלאה של מוצרי 
  ®VersaLink בעלי אישור EPEAT.) למידע 
 נוסף על המאמצים שאנו משקיעים בנושאי 

 הסביבה, הבריאות, הבטיחות והקיימות, בקר 
.www.xerox.com באתר

C9000-ו Xerox® VersaLink® C8000 מדפסות צבע

כאשר אתה זקוק לצבע מקצועי, אמינות ללא רבב ויעילות מקסימלית 
 VersaLink® C8000 במדפסת יוקרתית, תוכל לסמוך על מדפסות הצבע

 ,C8000 מדפסת .Xerox® ConnectKey®  עם טכנולוגיית C9000-ו
העשירה בתכונות והמותאמת לאפליקציות, מוכנה להתאמה אישית 

כדי להיות העוזרת שלך בעבודה. ה-C9000 מוסיפה גמישות רבה 
יותר לסוגי מדיה וכלים מדויקים לבקרה והתאמת צבעים למקצוענים 

באמנויות הגרפיות ולסוכנויות פרסום ועיצוב. 

 X E R O X ®   

C O N N E C T K E Y ®   

T E C H N O L O G Y 

 חוויית משתמש אינטואיטיבית
דרך ידועה לקיום אינטראקציה הכוללת חוויה 
המזכירה טאבלט, עם בקרי מסך מגע מבוססי 

מחוות והתאמה אישית קלה.

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
קישוריות מידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות 

מממשק המשתמש, עם גישה לשירותים 
המתארחים בענן לעבודה בכל מקום, בכל זמן 

ובכל דרך.

אבטחה חסרת תקדים
אבטחה מקיפה הכוללת שילוב עוצמתי של 

תכונות ושירותים מובנים המונעים גישה בלתי 
מורשית, מזהים התנהגות חשודה או זדונית 

ומעניקים הגנה לנתונים ומסמכים.

אפשרות לשירותים של הדור הבא
 Xerox® Intelligent שילוב קל של שירותי
Workplace. אפשרות לפיקוח מרחוק על 

אספקת שירותים וחומרים מתכלים.

פתח לאפשרויות חדשות
הרחב את היכולות שלך במהירות בעזרת 
 Xerox App-אפליקציות בעולם האמיתי מ

Gallery, או שוחח עם אחד השותפים שלנו כדי 
ליצור פיתרון ספציפי לצרכים העסקיים שלך 

ולפתח אותו.

גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת 
.www.xerox.com/he-il/connectkey

http://www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions
https://epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size-100?productName=versalink
https://epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size-100?productName=versalink
https://epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size-100?productName=versalink
https://epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size-100?productName=versalink
http://www.xerox.com
http://www.xerox.com/he-il/connectkey


ג  י להצ ם  אי  ג
המגע מסך  של  ת  ו נ ו י העל

 הכר את מסך המגע הצבעוניי החדיש שלנו בגודל 5 אינץ' – ממשק המשתמש שקובע 
תקן גבוהסטנדרטים גבוהים יותר להתאמה אישית ולרבגוניות. 

הודות לחוויה "ניידת" מּוּכרת – עם תמיכה באפליקציות ממוקדות-משימה וקלט מחוות בעלות 
מראה ותחושה נפוצים – דרושים פחות שלבים לביצוע המשימות המורכבות ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם היררכיה 
טבעית שממקמת את הפונקציות הקריטיות בחלקו העליון של המסך ואת האפשרויות שבשימוש 
נפוץ - באזורי החזית והמרכז. אינך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה מסוימת? התאם 

אישית את הפריסה כרצונך.

זהו איזון חסר תחרות בין טכנולוגיית חומרה ויכולות תוכנה המסייע לכל מי שמשתמש במדפסות 
הצבע  ®VersaLink בדגמים  C8000 ו-C9000 לבצע משימות רבות יותר, במהירות רבה יותר.
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1  תא קורא כרטיסים ותא קורא לכרטיס פנימי.

2  יציאת USB קדמית1 מאפשרת למשתמשים להדפיס 
במהירות מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי. 

 3  מגש עקיפה ל-100 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה החל
  88.9 x / '12.6  אינץ x 19 3.5  אינץ' עד x 3.9  מגודל

98.4 מ"מ עד x 482.6 320  מ"מ ובבאנרים מגודל 12.6  
x 52 אינץ' / x 1,320.8 320  מ"מ (משקל 64 עד 350 

גר'/מ"ר).

 4  מגש 1 עד 520 גיליונות בגודל מותאם אישית 
  100 x 148  / '11.7  אינץ x 17 3.9  אינץ' עד x 5.8 -החל מ
מ"מ עד x 431.8 297  מ"מ.(משקל 64 עד 300 גר'/מ"ר).

 5  מגש 2 עד 520 גיליונות בגודל מותאם אישית 
  100 x 148  / '12.6  אינץ x 18 3.9  אינץ' עד x 5.8 -החל מ
מ"מ עד x 457.2 320  מ"מ (משקל 64 עד 300 גר'/מ"ר).

ר  י י נ י  מגש של  ת  ו נ שו ת  ו י ו  אפשר
רך. ו צ לכל  להתאמה 

6  ערכת מעטפות אופציונלית (המחליפה את מגש 1) 
מספקת הזנה ללא קשיים של עד 50 מעטפות.

 7  מודול מגש זוגי מוסיף עד 2,000 גיליונות; 
 x 11 8.5  אינץ' /B5 , A4  (64 עד 300 גר'/מ"ר).

8  מודול שני מגשים עד 1,040 גיליונות בגודל מותאם 
 אישית החל מ- x 5.8 3.9  אינץ' עד x 18 12.6  אינץ' /

 x 148 100  מ"מ עד x 457.2 320  מ"מ (משקל 64 עד 300 
גר'/מ"ר).

 9  מזין בקיבולת גבוהה מוסיף עד 2,000 גיליונות 
  7.25 x 8.5  אינץ' עד x 11 -בגודל סטנדרטי החל מ

10.5 אינץ'/ B5 , A4  (64 עד 216 גר'/מ"ר).

ברת  ג מו ת  ו י נ ו ג רב סף   הו
ר. מו גי ת  ו י ו אפשר עם 

10  מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (סטנדרטי כאשר 
לא מוצמדות יחידות גימור): 250 גיליונות לכל מגש.

11  יחידת גימור משרדית אופציונלית מעניקה לך 
פונקציות גימור מתקדמות בערך גבוה ביחס לעלות 

ומציעה אפשרויות אופציונליות של קיפול/כיפוף והידוק-
 סיכות לכריכת חוברות בנות עד 60 עמודים 

(2-15 גיליונות).

12  יחידת גימור אופציונלית מוכנה ליצירת חוברות 
מספקת יכולת ליצור חוברות בנות 64 עמודים עם הידוק 

סיכות לאורך הקיפול (2 עד 16 גיליונות).

.USB-1 ניתן לנטרל את יציאות ה

 VersaLink® C8000 מסוג  Xerox®  הדפסה במדפסת צבע
קישוריות להתקנים ניידים.

 Xerox® VersaLink® C9000 מדפסת צבע
הדפסה. קישוריות להתקנים ניידים.

 C9000-ו Xerox® VersaLink® C8000 מדפסות
תצורת ברירת מחדל
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C9000-ו Xerox® VersaLink® C8000 מדפסות

ן ק ההת י  ט ר VersaLink® C8000VersaLink® C9000מפ
עד 55 עמודים לדקה בגודל A4/ Letterעד 45 עמודים לדקה בגודל A4/ Letterמהירות1

205,000270,000מחזור פעילות חודשי2
ליבה כפולה ARM במהירות 1.6 גה"ץ / 4 ג"ב /כונן HDD אופציונלי בנפח 320 ג"בכונן קשיח / מעבד / זיכרון

Wi-Fi®  , High-speed USB 3.0   , Ethernet 10/100/1000 Base-T  ו- ®Wi-Fi Direct  עם ערכת Wi-Fi אופציונלית, NFC עם אפשרות הקש-להתאמהקישוריות 
שכפול הגדרות תצורה,  ®Xerox Extensible Interface Platform , היישומון Xerox® App Gallery , הכלי Xerox® Standard Accounting , הרשאות מבוססות-תכונות הבקר 

תפקיד ואימות נוח זמין
עד x 2400 dpi 1200 רזולוציית הדפסה 

תוך 10.5 שניות בצבע/10 שניות בשחור-לבןתוך 11 שניות בצבע/11 שניות בשחור-לבןזמן להדפסה ראשונה 
 ™PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3שפות תיאור עמוד 

טבלת צבעי ספוט מוטמעת עם היכולת להחליף את טבלת הצבע המאושרת טבלת צבעי ספוט מובנית, מנגנון Xerox לתיקון צבעיםניהול צבעים 
 Precise Color עורך צבעי ספוט מותאם אישית, תוכנת ,PANTONE® 

Xerox®  אופציונלית של Management System
כלול כסטנדרט  מגש עקיפה: עד 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית:  x 3.9 3.5  אינץ' עד x 19 12.6  אינץ' /  x 98.4 88.9  מ"מ עד x 482.6 320  מ"מ;הזנת נייר  

כרזות: x 52 12.6  אינץ' /  x 1,320.8 320  מ"מ (C8000: 64 עד 300 גר'/מ"ר; C9000: 64 עד 350 גר'/מ"ר)
מגש 1: עד 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 3.9  5.8 אינץ' עד x 17 11.7 אינץ' / x 100  148 מ"מ עד x 297  431.8 מ"מ (64 עד 300 גר/מ"ר)

מגש 2: עד 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית:  x 5.8 3.9  אינץ' עד x 18 12.6  אינץ' /  x 148 100  מ"מ עד x 457.2 320  מ"מ (64 עד 300 גר'/מ"ר)
מודול עם שני מגשים: עד 1,040 גיליונות; גדלים מותאמים אישית:  x 5.8 3.9  אינץ' עד x 18 12.6  אינץ' /  x 148 100  מ"מ עד x 457.2 320  מ"מ (64 עד 300 גר'/מ"ר) אופציונלי 

מודול מגש זוגי: עד 2,000 גיליונות;  x 11 8.5  אינץ' עד x 10.5 7.25  אינץ' / B5 , A4  (64 עד 300 גר'/מ"ר) 
מזין בקיבולת גבוהה: עד 2,000 גיליונות;  x 11 8.5  אינץ' עד x 10.5 7.25  אינץ' / B5 , A4  (64 עד 216 גר'/מ"ר)

מגש מעטפות (במקום מגש 1): עד 50 מעטפות: #10 פורמט C6 , C5 , C4 , DL , Monarch , Commercial  (75 עד 90 גר'/מ"ר)
סטנדרטי מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (סטנדרטי כאשר לא מוצמדות יחידות גימור): 250 גיליונות בכל אחדפלט נייר / גימור  
 יחידת גימור משרדית: מגש מערים של 2,000 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשלושה מיקומים, מנקב חורים אופציונלי, יוצר חוברות אופציונלי אופציונלי 

(קווי קיפול, הידוק כריכה)
 יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מערים של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במספר מקומות וניקוב של 2/3 חורים, בנוסף ל

V יצירת חוברות עם הידוק לאורך הקיפול (2 עד 16 גיליונות, 64 עמודים) וקיפול
כלול כסטנדרטהדפסה דו-צדדית אוטומטית 

ת י ב י ט י א ו ט נ י א משתמש  ת  י י ו ו ח
התאמה אישית מקומית, התאמה אישית של מסך הבית על-ידי המשתמש, מספר מסכי בית עם זיהוי פשוט, התאמה אישית לפי אתר, פונקציה או זרימת עבודה התאמה אישית

Xerox App Gallery Xerox® App Studio עם
זיהוי עבודות, מצב דו כיווני, מעקב אחר עבודות ו- ®Xerox® Driver Print Globalמנהלי התקן ההדפסה

Xerox® Embedded Web Serverמחשב או התקן נייד – פרטי מצב, יכולות מגע, הגדרות, ניהול התקן, שכפול
לוח ניהול מרחוקמסוף מרוחק

 הדפסה מ-USB, הדפסה מאובטחת, ערכה לדוגמה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברות, מאפייני הדפסה
 אחסון ושחזור של הגדרות מנהל התקן, סטטוס דו-כיווני בזמן אמת, התאמת גודל, ניטור עבודות, ברירות מחדל של יישומים, הדפסה דו-צדדית 

(תצורת DN), דילוג על עמודים ריקים, מצב טיוטה
ם י ד י י נ ם  י נ ק בהת ו ן  נ ע ב ש  ו מ י ש ל ן  כ ו מ

 AirPrint®3 של  ®Cloud Print™ Ready , Apple של Google, תוספים לשירותי הדפסה ל- ™Android של  ®Xerox , תוספים לשירותי הדפסה ל- ™Android של הדפסה ניידת
 Xerox®  של  @printbyXerox אפליקציית ,Mopria®   

להדפסה ניידת וענן הדפסה ניידת של  ®Xerox , התחבר דרך הדפסה ישירה של NFC/Wi-Fi. בקר ב-www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions אפשרויות ניידות
ל-אפליקציות זמינות.

הדפסה מ- ™Xerox® DocuShare® Platform   ,Microsoft Office 365® ,Box®   ,Dropbox™  , Microsoft® OneDrive ® ,Google Drive ועודמחברים לענן4
ם י ד תק חסרת  בטחה  א

HTTPS , IPsec, אימות רשת, SSL/TLS , SNMPv3, אישורי אבטחה, אישורים בחתימה עצמית מותקנים מראשאבטחת רשת
 אימות קושחה, גישת משתמש וחומת אש פנימית, סינון יציאה/IP/דומיין, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמש, גישה להתקן

(TPM) מודול פלטפורמה מהימנה ,Xerox®  משולב של RFID קורא כרטיסים ,(CAC/PIV/.NET) זמינות של כרטיס חכם
אשפי הגדרה/אבטחה, הצפנה ברמת עבודה באמצעות שליחה ב-HTTPS/IPPS, כונן קשיח מוצפן (FIPS 140-2  , AES 256-bit ) ודריסת תמונות5,, אפליקציות הגנה על נתונים

מוצפנות עם תמיכה מובנית באישורי אבטחה
הדפסה מאובטחתאבטחת מסמכים

א הב ר  ו ד ה של  ם  י ת ו ר י ש ל ת  ו אפשר
 Xerox® Standard Accounting; אופציה: PaperCut , Ysoft SafeQ , Nuance Equitrac , Xerox® Workplace Cloud/Suite ופרטים נוספים בכתובת ניהול הדפסה

 .www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement
Xerox® Device Manager , היישומון Xerox® Support Assistant, קריאת מונים אוטומטית, כלי Managed Print Servicesניהול הדפסה

 ®Earth Smart Printing , Cisco EnergyWise, אישור EPEAT, הדפסת מזהה משתמש בשולייםקיימות
ת ו ש ד ח ת  ו י ו ר אפש ל פתח 

Xerox App Gallery.ל הוספת פונקציות Xerox®  כדי לגלות מבחר הולך וגדל של אפליקציות זמינות של www.xerox.com/appgallery-אפליקציות ושירותי ענן רבים זמינים. בקר ב
AirPrint  לרשימת אישורים של www.apple.com-קיבולת הנפח המקסימלית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה כל הזמן; 3 בקר ב  ISO/IEC 24734. 2-1מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל 

  4  הורדה אופציונלית מ-Xerox App Gallery למדפסת – www.support.xerox.com/he-il/product/xerox-app-gallery/documentation; 5  דרוש HDD למחיקת תמונה.

 .Xerox®  של ConnectKey®  מבוססות על טכנולוגיית C9000-ו C8000  בדגמים VersaLink®  מדפסות הצבע 
.www.xerox.com/he-il/connectkey לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת

6  ממוצע עמודים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19798. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.

 7  מספר עמודים מקורב. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה, לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן. 

למידע נוסף, בקר בכתובת http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.F הגדרות התצורה משתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי. 

 .www.office.xerox.com/latest/VC9SS-015.pdf או אל www.office.xerox.com/latest/VC8SS-015.pdf לקבלת מפרטים מפורטים יותר, היכנס אל
 VersaLink®   ,Global Print Driver®  ,® DocuShare  ,®ConnectKey , ®Xerox Corporation. Xerox Corporation. Xerox 2021 © 

 ו- ®Xerox Extensible Interface Platform הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
TSK-1693 BR26549 VC8BR-015F 11/21 .המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש

ConnectKey

Technology

®

אישורים
 כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל 

.www.xerox.com/OfficeCertifications
מוצרים מתכלים

:C8000-מחסניות טונר בעלות קיבולת סטנדרטית ל
106R04045 שחור: 12,600 עמודים6 
106R04042 ציאן: 7,600 עמודים6 
106R04043 מגנטה: 7,600 עמודים6 
106R04044 צהוב: 7,600 עמודים6 

:C8000-מחסניות טונר בעלות קיבולת גבוהה ל
106R04057 שחור: 20,900 עמודים6 
106R04054 ציאן: 16,500 עמודים6 
106R04055 מגנטה: 16,500 עמודים6 
106R04056 צהוב: 16,500 עמודים6 

:C9000-מחסניות טונר בעלות קיבולת סטנדרטית ל
106R04073 שחור: 18,900 עמודים 6  
106R04070 ציאן: 12,300 עמודים 6  
106R04071 מגנטה: 12,300 עמודים 6  
106R04072 צהוב: 12,300 עמודים 6  

:C9000-מחסניות טונר בעלות קיבולת גבוהה ל
106R04085 שחור: 31,400 עמודים6 
106R04082 ציאן: 26,500 עמודים6 
106R04083 מגנטה: 26,500 עמודים6 
106R04084 צהוב: 26,500 עמודים6 

פריטים לתחזוקה שגרתית: 
 מחסנית תוף: 190,000 עמודים לכל צבע 7 /

101R00602  190,000 עמודים שחור 7  
108R01504 מחסנית משומשת: 47,000 עמודים7 
104R00256 יחידת ניקוי IBT: עד 160,000 עמודים7 
116R00015 גלגלת העברה: עד 200,000 עמודים7 

אפשרויות
 Xerox®  תוכנת מערכת ניהול צבע מדויקת של 

 097S04974   C9000DT-ל 
097S04969 מודול שני מגשים  
097S04970 מודול מגש זוגי  
097S04845 מזין בקיבולת גבוהה 
497K17880 מגש מעטפות (במקום מגש 1) 
097S05019  יחידת גימור משרדית 
497K20610 2/4 מנקב חורים עבור יחידת גימור משרדית  
497K20590 יוצר חוברות עבור יחידת גימור משרדית 

 יחידת גימור ליוצר חוברות עם מנקב חורים 2/3  
497K21000  (מגיע עם העברה אופקית) 
097S04971   ( C8000 עבור HDD  320 GB כונן)
497K16750   (Wi-Fi ערכת) מתאם רשת אלחוטית
497K18120    RFID קורא כרטיסים פנימי/ערכת

http://www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions
http://www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.support.xerox.com/he-il/product/xerox-app-gallery/documentation
http://www.xerox.com/he-il/connectkey
http://www.office.xerox.com/latest/VC9SS-015.pdf
http://www.office.xerox.com/latest/VC8SS-015.pdf
http://www.xerox.com/OfficeCertifications

