XEROX® VERSALINK®
FARVEPRINTERE
Uovertruffen farvekvalitet, pålidelighed og ydeevne

C8000 OG C9000

®
ConnectKey
ConnectKey®

Technology

Xerox® VersaLink ® C8000- og C9000-farveprintere
Hvis du har brug for professionel farvekvalitet, fejlfri driftsikkerhed
og førsteklasses produktivitet i en multifunktionel printer, kan du
stole på VersaLink C8000 og C9000-farveprintere med Xerox®
ConnectKey® Technology. C8000-printeren er app-aktiveret og er
udstyret med utallige funktioner, som gør den optimal til at blive
brugt som din personlige assistent på arbejdet. C9000-printeren
giver større mediefleksibilitet og præcis gengivelse af farver samt
adskillige tilpasnings- og kontrolværktøjer for grafiske fagfolk og
kreative bureauer.
LIVLIGE FARVER. UOVERTRUFFEN YDEEVNE
FREMRAGENDE DRIFTSIKKERHED

Xerox® VersaLink C8000- og C9000farveprinterne fungerer optimalt og fejlfrit
øjeblikkeligt ved levering og leverer en kvalitet,
der vil gøre din virksomhed mere effektiv.
IT-frie installationsvejledninger og trinvise
konfigurationsindstillinger giver problemfri
installation og opsætning.
VersaLink C8000- og C9000-farveprintere er
designet til at levere overlegen pålidelighed
og har et nyt hardwaredesign med færre
bevægelige dele, mere robuste komponenter
i papirgangen og et avanceret
billeddannelsessystem.
VersaLink-enheder er fyldt med nyttige
funktioner og tidsbesparende Xerox®teknologier, der er beregnet til at optimere
informationsdeling og reducere ineffektive
arbejdsgange.
VersaLink-enheder sørger også for at beskytte
kritisk information med en lang række strenge
sikkerhedsfunktioner, herunder fortrolig
udskrivning og kortgodkendelse, for at styre
adgang til maskinen.
Overlegen udskriftskvalitet fremhæver dit
arbejde på bedste måde. En udskriftsopløsning
på op til 1200 x 2400 dpi leverer tydelig tekst
og fine detaljer samt enestående farver, der
forbedrer erhvervskommunikation - selv på
store formater.
INTUITIV. EFFEKTIV.
KLAR TIL ENHVER OPGAVE.

Med den tilpasselige kapacitive 5 tommers
farveberøringsskærm kan du trykke, stryge og
navigere dig gennem opgaver og funktioner
ligesom på en mobilenhed.

Få mere fra hånden på kortere tid ved at designe
apps med 1-tryksfunktion til at automatisere
workflows med flere trin til personer eller
grupper. Konfigurerede opgaver udføres blot
med et tryk på den nye app. Og med Simple ID
indtaster individuelle brugere og grupper blot
et bruger-id og en adgangskode én gang,
og kan derefter nyde hurtig og sikker adgang
til opgavespecifikke forudindstillinger,
individualiserede favoritkontakter og hyppigt
anvendte apps på en personlig startskærm.
Uanset om dine dokumenter er farvede eller
i sort-hvid, har i A4-format eller større, leverer
VersaLink C8000- og C9000-farveprintere den
ydeevne og de funktioner, du har brug for til
at behandle selv de mest udfordrende
udskriftsopgaver.
TILSLUT TIL HVAD DU VIL, NÅR DU VIL.

VersaLink C8000- og C9000-farveprintere giver
dig frihed til at arbejde hvor du vil og når du vil.
Du kan nemt oprette forbindelse til Google
Drive™, Microsoft® OneDrive® og Dropbox™,
og få adgang til flere muligheder via Xerox
App Gallery.
Muligheden for at kunne tilslutte og udskrive
fra flere enheder er nøglen til en succesfuld
arbejdsdag, og VersaLink-enheder opfylder
udfordringen med Apple® AirPrint®, Google
Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for
Android™, Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair og Mopria® samt valgfri Wi-Fi®
og Wi-Fi Direct®.
Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det bedste
valg for nutidens mobile fagfolk ved at besøge
www.xerox.com/mobile.

Lær mere om VersaLinkenhedsfunktioner ved at gå til
www.xerox.com/VersaLinkEG.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY
– KERNEN I DIT KOMPLETTE
PRODUKTIVITETSØKOSYSTEM
Xerox - firmaet der skabte den moderne
arbejdsplads - præsenterer nu den næste
revolution for arbejdspladsens produktivitet. En
konsekvent brugeroplevelse på tværs af en bred
vifte af enheder, mobil og cloud-forbindelse samt
et voksende udvalg af apps til at optimere
funktionaliteten giver dig mulighed for at arbejde
hurtigere, bedre og smartere.
Intuitiv brugeroplevelse
En helt ny, men alligevel velkendt måde at
interagere på, der giver en tablet-lignende
oplevelse med gestusbaseret berøringsfølsom
kontrol og nem tilpasning.
Klar til mobilenheder og cloud-services
Direkte opkobling til cloud og mobilenheder fra
brugerfladen med adgang til cloud-services til at
arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.
Industriførende sikkerhed
Fuld beskyttelse på flere niveauer for både
dokumenter og data, klar til at beskytte mod og
eliminere nye trusler og opfylde eller overgå
lovgivningsmæssige overensstemmelser.
Klar til fremtidige tjenester
Arbejd mere produktivt og styr ressourcerne
mere effektivt. Med nem integrering af Xerox®
Managed Print Services er der adgang til
fjernovervågning af servicelevering og
forbrugsstoffer.
Nye arbejdsmuligheder
Xerox App Gallery har apps, der er designet til
virkelighedens kontorbehov og som optimerer
digitale workflows, så du straks får adgang til nye
arbejdsmuligheder. Vores netværk af partnere
hjælper med at designe innovative og
forretningsspecifikke løsninger.
Få mere at vide om, hvordan du kan
arbejde på en smartere måde ved at
gå til www.connectkey.com.
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Xerox® VersaLink® C8000-farveprinter
Udskrivning. Mobil forbindelse.

1 Område til kortlæser og indre rum til kortlæser.
2 USB-port på forsiden1 giver brugerne mulighed for
hurtigt at udskrive fra enhver standard USBhukommelsesenhed.
3 Specialmagasin til 100 ark kan håndtere medier med
formater på mellem 88,9 x 98,4 mm og 320 x 482,6 mm
samt bannerark fra 320 x 1,320,8 mm (64 til 350 g/m²).
4 Magasin 1 kan håndtere op til 520 ark med
brugerdefineret format på mellem 100 x 148 mm og
297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m²).
5 Magasin 2 kan håndtere op til 520 ark med
brugerdefineret format på mellem 100 x 148 mm og
320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²).

Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter
Udskrivning. Mobil forbindelse.

TILFØJ YDERLIGERE ALSIDIGHED MED MERE
AVANCERET EFTERBEHANDLING
10 Udfaldsbakke til forskudte sæt (standard, når der ikke
er tilsluttet efterbehandlere): Hver bakke kan indeholde
250 ark.
11 Valgfri Office-efterbehandler giver dig avancerede
efterbehandlingsfunktioner til uoverfruffen værdi og
tilbyder valgfri falsning og foldning samt ryghæftning til
produktion af pjecer med op til 60-sider (2 til 15 ark).
12 Valgfri Business Ready-efterbehandler med hæfte-/
falseenhed gør det muligt at fremstille 64-siders
ryghæftede pjecer (2 til 16 ark).
1

USB-porte kan deaktiveres.

MANGE MAGASINMULIGHEDER SOM
DÆKKER ETHVERT BEHOV

7 Tandemmagasinmodul tilføjer op til 2.000 ark med
A4-, B5-format (64 til 300 g/m²).
8 Modul med 2 magasiner kan håndtere op til 1.040 ark
med brugerdefineret format på mellem 100 x 148 mm
og 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²).
9 Stort magasin tilføjer op til 2.000 ark med
standardformater på A4, B5 (64 til 300 g/m²).
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6 Valgfrit konvolutmagasin (erstatter magasin 1) giver
problemfri fremføring af op til 50 konvolutter.
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Xerox® VersaLink® C8000 og C9000
Standardkonfiguration

FREMRAGENDE BERØRINGSSKÆRM
Mød vores helt nye 5 tommers farve
berøringsskærm - brugergrænsefladen,
der sætter en højere standard for tilpasning,
personalisering og alsidighed.
Den giver den velkendte "mobil" bruger
oplevelse med mulighed for gestusbaseret
indtastning og opgavefokuserede apps, der
deler et fælles udseende, så selv de mest
komplekse opgaver kan udføres med færre
trin.
Et meget intuitivt layout navigerer dig
gennem hver opgave fra start til slut med et
naturligt hierarki, der placerer de vigtigste
funktioner øverst på skærmen og hyppigt
anvendte muligheder forrest og centreret.
Ønsker du at ændre en funktions eller en apps
placering? Du kan tilpasse layoutet og gør det
helt unikt.
Denne uovertruffen balance mellem
hardwareteknologi og softwarefunktion
hjælper alle, der interagerer med VersaLink®
C8000- og C9000-farveprintere til at arbejde
hurtigere og mere effektivt.

Xerox® VersaLink ® C8000 og C9000

ConnectKey®
Technology

VersaLink C8000- og C9000-farveprintere er bygget på Xerox® ConnectKey® Technology.
For more information henvises der til www.connectkey.com.

VersaLink C8000DT
VersaLink C9000DT
VersaLink C9000GX
Op til 45 sider/min A4
Op til 55 sider/min A4
205.000
270.000
Valgfri 320 GB harddisk/1.6 GHz/4 GB
320 GB harddisk/1.6 GHz/4 GB
Ethernet 10/100/1000Base-T, High-hastighed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfrit Wi-Fi-sæt, NFC Tap-to-Pair
Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® standard konteringsværktøj, rollebaserede tilladelser, nyttig
sikkerhedskontrol aktiveret, online support
Udskriftsopløsning
Op til 1200 x 2400 dpi
Tid for første udskrift
Så hurtig som 11 sekunder for farvede
Så hurtig som 10,5 sekunder for farvede udskrifter/10 sekunder for sort/hvide udskrifter
udskrifter
9,7 sekunder for sort/hvide udskrifter
Sidebeskrivelsessprog
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Farvestyring
Indbygget spotfarvetabel, Xerox farvekorrektion Indbygget spotfarvetabel som kan udskiftes med Indbygget spotfarvetabel som kan udskiftes med
PANTONE® godkendt farvetabel, brugerdefineret PANTONE godkendt farvetabel, brugerdefineret
spotfarve-editor, valgfri software til Xerox®
spotfarve-editor, software til Xerox®
Precise Colour Management System
Precise Colour Management System
Papirfremføring 
Standard Specialmagasin: Op til 100 ark. Specialformater: 88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm; bannerark:: 320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m²)
Magasin 1: Op til 520 ark. Specialformater: 100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 350 g/m²)
Magasin 2: Op til 520 ark. Specialformater: 100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²)
Valgfrit
Modul med 2 magasiner: Op til 1.040 ark;
Brugerdefinerede formater: 100 x 148 mm til
320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²)
Valgfrit Tandemmagasinmodul: 2.000 ark; A4-, B5-format (64 til 300 g/m²)
Stort magasin: Op til 2.000 ark; A4-, B5-format (64 til 216 g/m²)
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1): Op til 50 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106 til 300 g/m²)
Papiroutput/Standard Udfaldsbakke til forskudte sæt(standard, når der ikke er tilsluttet efterbehandlere): 250 ark hver
efterbehandling 
Valgfrit Office-efterbehandler: 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som
ekstraudstyr (falsning, ryghæftning)
BR hæfte-/falsemodul: 1.500 arks sorteringsmodul og 500 arks topbakke, 50 arks flerpositions hæftning og 2/3-hulning plus ryghæftning for pjecer
(2 til 16 ark, 64 sider) og V-foldning
Automatisk 2-sidet udskrivning
Standard
ENHEDSSPECIFIKATIONER

Hastighed
Månedlig produktionsmængde1
Harddisk/ processor/hukommelse
Forbindelse
Controllerfunktioner

INTUITIV BRUGEROPLEVELSE

Brugerdefinering og tilpasning
Printerdrivere
Integreret webserver
Udskrivningsfunktioner

Tilpasning for gangbrugere, Tilpasning af startskærm for bruger, Flere startskærme med Simple ID, Tilpasning efter lokalitet, funktion eller
arbejdsgang ved brug af Xerox App Gallery og Xerox® App Studio
OpgaveIdentifikation, To-vejs status, Opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver® og Mobile Express Driver®
PC eller mobil - Statusoplysninger, Responsive Design, Indstillinger, Enhedsstyring, Kloning
Udskriv fra USB, Fortrolig udskrivning, Prøvesæt, Personlig uddskrivning, Gemt opgave, Indstillinger for Xerox® Earth Smart Driver,
Opgaveidentifikation, Pjeceproduktion, Gem og Hent driverindstillinger, To-vejs status i realtid, Skalering, Opgaveovervågning, Standardindstillinger
for apps, 2-sidet udskrivning (DN-konfiguration), Spring over blanke sider, Kladde

KLAR TIL MOBILENHEDER OG CLOUD-SERVICES

Mobilprint
Mobilitetsindstillinger
Cloud Connectors4

Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service og Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud3, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing3
Gå til www.xerox.com/officemobileapps for tilgængelige apps.
Udskriv fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 og mange flere

INDUSTRIFØRENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed
Maskinadgang
Databeskyttelse
Dokumentsikkerhed

IPsec, HTTPS, Netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, Sikkerhedscertifikater, Præinstallerede selvsignerede certifikater
Firmwaregodkendelse, Brugeradgang og intern firewall, Port/IP/Domæne-filtrering, Overvågningslogfil, Adgangskontroller, Brugertilladelser,
Smart-kort aktiveret (CAC/PIV/.NET), Xerox® indbygget område til RFID-kortlæser
Opsætnings-/sikkerhedsguider, Kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-afsendelse, Krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og
billedoverskrivelse5, Krypterede apps med indbygget certifikatsupport
Fortrolig printfunktion

ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF SERVICES

Printerstyring
Udskriftsstyring
Bæredygtighed

Xerox® Workplace Suite og Xerox® Workplace Cloud3, Konfigurationskloning, Xerox® standardkontering, Equitrac3, Y Soft3 og meget mere
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Automatisk tælleraflæsning, Værktøjer til administreret udskriftsstyring
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, Udskriv bruger-ID i margin

NYE MULIGHEDER

Xerox App Gallery
1
4

Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå til www.xerox.com/appgallery for et stort udvalg af tilgængelige Xerox® apps for at tilføje flere
funktioner.

Maksimal forventet volumenkapacitet i en måned. Forventes ikke at blive opretholdt på regelmæssig basis; 2 Gå til www.apple.com for en liste over AirPrint-certificeringer; 3 Købt mulighed;
Gratis valgfri download fra Xerox App Gallery til printeren – www.xerox.com/xeroxappgallery; 5 Harddisk er nødvendig for billedoverskrivelse.

Certificeringer
Hvis du ønsker at se den seneste liste over certificeringer,
skal du gå til www.xerox.com/OfficeCertifications.
Forbrugsstoffer
Tonerpatroner med standardkapacitet til C8000:
106R04041
Sort: 12.600 sider6 
106R04038
Cyan: 7.600 sider6 
106R04039
Magenta: 7.600 sider6 
106R04040
Gul: 7.600 sider6 
Tonerpatroner med stor kapacitet til C8000:
Sort: 20.900 sider6 
Cyan: 16.500 sider6 
Magenta: 16.500 sider6 
Gul: 16.500 sider6 

106R04053
106R04050
106R04051
106R04052

Tonerpatroner med standardkapacitet til C9000:
Sort: 18.900 sider6 
106R04069
106R04066
Cyan: 12.300 sider6 
106R04067
Magenta: 12.300 sider6 
106R04068
Gul: 12.300 sider6 
Tonerpatroner med stor kapacitet til C9000:
Sort: 31.400 sider6 
Cyan: 26.500 sider6 
Magenta: 26.500 sider6 
Gul: 26.500 sider6 

106R04081
106R04078
106R04079
106R04080

Vedligeholdelsesmaterialer:
Valsemodul: 190.000 sider for hver farve7/
101R00602
190.000 sider for sort7 
Beholder til brugt toner: Op til 47.000 sider7  108R01504
110/220 V fusermodul: Op til 500.000 sider7  115R00143

Funktioner
Xerox® Precise Colour Management System
software til C9000DT (standard på GX)
Modul med 2 magasiner 
Tandemmagasinmodul 
Stort magasin 
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1) 
HDD (320 GB harddisk til C8000) 
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi-sæt) 
Intern kortlæser/RFID-sæt 

097S04974
097S04969
097S04970
097S04845
497K17880
097S04971
497K16750
497K18120

 ennemsnitlig standardsider. Deklareret ydeevne i
G
overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ydeevne vil variere
baseret på billede, dækning og udskrivningstilstand.
7
Cirka sider. Deklareret ydeevne varierer afhængig af
arbejdslængde, mediestørrelse/retning og maskinens hastighed.
For more information henvises der til
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

6

Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

For more detaljerede specifikationer henvises der til www.xerox.com/C8000PrinterSpecs eller www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
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