
 Xerox® VersaLink® מדפסת הצבע
C8000W, הכוללת טונר לבן
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גלו עכשיו הזדמנויות חדשות בעולם של דפוס צבעוני על חומרי הדפסה כהים
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 ,Xerox® VersaLink® C8000W הכירו את מדפסת הצבע 
הכוללת טונר לבן

מדפסת הצבע VersaLink® C8000W כוללת טונר לבן שעוזר לכם להציע ללקוחות מגוון אפשרויות 

הדפסה, כדי להבדיל אותם מהמתחרים. באמצעות הדפסה בטונר לבן לצורך הדגשת הטקסט והבלטה 

 VersaLink® C8000W המסורתיות על חומרי הדפסה כהים, מדפסת הצבע CMYK-של תמונות ה

עוזרת לכם להתבלט מעל לאחרים. הדבר מסייע לכם להדפיס מסמכים שנראים מקצועיים יותר, שבטוח 

ימשכו תשומת לב. הודות לטביעת הרגל ונקודת העלות הנמוכות של תוספת כה רבת עוצמה לכל ערכת 

כלים של מעצבים, מדפסת הצבע C8000W מעניקה לכם יתרון.

רה  ברו הבחנה  צרת  ו שי גיה  לו ו נ טכ

מדפסת הצבע VersaLink® C8000W מסופקת 

עם כל מה שאתם צריכים כדי לתמוך בזרימות 

עבודה המבוססות על טונר לבן, בקר גרפי משולב, 

מנהלי התקנים של Mac ו-Windows וטבלאות 

צבעים מובנות. 

הטכנולוגיה שבה נעשה שימוש במדפסת הצבע 

VersaLink® C8000W היא “לבן” יחד עם “ציאן”, 
“מגנטה” ו“צהוב”, כאשר תחילה מוחל “לבן” על 
חומרי ההדפסה. הדבר מניב תוצאות מרשימות 

בהדפסה על מגוון חומרי הדפסה כהים. לדוגמה, 

טקסט לבן על חומר הדפסה כהה יפיק את האיכות 

המיטבית של תוצאת הדפוס. באופן דומה, הדפסת 

תמונות CMYK על חומרי הדפסה כהים באמצעות 

שימוש ב“לבן” בתור המצע מאפשרת להבליט 

את הצבעים באיכות מדהימה, ופותחת עולם של 

אפשרויות הדפסה על חומרים שמעולם לא נעשה 

בהם שימוש בעבר.

ות י ו הזדמנ ות  נ חלו של  פתיחה 

כאשר מדובר בשלטים לחלונות, הדפסה צבעונית 

על חומרי הדפסה שקופים ללא מצע לבן מניבה 

תוצאה שנראית דלה ולא קריאה. אבל באמצעות 

מדפסת הצבע VersaLink® C8000W תוכלו 

מעכשיו להדפיס שכבה לבנה מתחת לטונרי 

ה-CMY. הדבר יעניק לצבעים אפקט מהמם, 
ויאפשר לכם להדפיס ולהציג תמונות ברמה 

מקצועית על חלונות וללכוד את תשומת הלב 

של הלקוחות.

תר  ו י עשו   , ות רתי צי הי את  רו  בי הג
תר ו י ו  ח י ו הרו ו

פתחו את בית הדפוס שלכם בפני לקוחות חדשים 

וקיימים, באמצעות היצע של מגוון דרכים חדשות 

לתוצרי דפוס. בין שמדובר בהזמנות לחתונות, 

תפריטים למסעדות או כרזות – הדפיסו את כולם, 

העניקו להם מראה מרהיב והרשימו את הלקוחות 

שלכם באמצעות שימוש בחומרי הדפסה שלא 

היו זמינים לכם עד עכשיו. הדבר מגדיל את טווח 
השירותים שתוכלו להציע ללקוחות, ופותח יותר 

זרמי הכנסות לעסק שלכם. 

כות  אי ו הכלל  מן  צא  ו י ן  ו נ סג ו  פ סי הו
שלכם ם  צרי לתו לאית  עי

 VersaLink® ניתן להשתמש במדפסת הצבע

C8000W כדי לשפר את תוצאות הדפוס לכל 
סוגי העסקים, החל מהוספה של שלטים שתופסים 
את העין ועד לתמונות בהירות מהממות על חומרי 

הדפסה מיוחדים, כדי להעביר את המסר שלכם 

בצורה יותר מקצועית ויעילה.

הדפסת על חומרי הדפסה כהים וצבעוניים•	

הדפסת על מעטפות כהות וצבעוניות•	

שלטים לחלונות, מדבקות שקופות ותוויות•	
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למשתמשי  קה  גרפי ו ן  לב טקסט 

O F F I C E  S U I T E

השתמשו במנהל ההתקנים המסופק של 

Windows ו-Mac כדי לבחור עד 12 צבעי מדיה 
ולשלוח הדפסות למכשיר מהיישומים הרגילים של 

Microsoft. בחרו צבע גופן לבן, וזהו. לדוגמה, 
צרו תפריט טקסט לבן על חומרי הדפסה כהים כדי 

להפיק תוצאת תמונה מקצועית ולבדל את המסעדה 

של הלקוחות שלכם מהמסעדות המתחרות. 

ם מעצבי

מעצבים שמשתמשים בחבילת Adobe ישמחו 

ליהנות מהאפשרות לנצל את היתרונות של 

הניירות, המעטפות והמצעים הסינתטיים הכהים 

והצבעוניים החדשניים והחדשים שקיימים כיום. 

מכשירים אחרים מסוגלים להדפיס רק על חומרי 

הדפסה ונייר לבן בסיסיים, בעוד שמדפסת הצבע 

VersaLink® C8000W פותחת בפניכם את העולם 
החדש לגמרי הזה של חומרי הדפסה. על ידי עיצוב 

תמונות באמצעות “white in mind” ושילוב בין 

מספר טכניקות עיצוב פשוטות, מדפסת הצבע 

VersaLink® C8000W תחיל באופן אוטומטי 
את הצבע הלבן בתור מצע, כדי להשיג תוצאות 

מהממות על חומרי ההדפסה שתבחרו. 

לכל  ן  לב נר  טו לל  ו כ  , מלאה קה  גרפי
ם  המשתמשי

באמצעות שימוש בתוכנה אופציונלית כגון 

BiancoDigitale, משתמשים יכולים לייבא בקלות 
קובצי PDF  ו-Photoshop או גרפיקת מפת סיביות 

כגון JPEG או BMP, וליצור במהירות תוצאות 
 VersaLink® C8000W עבור מדפסת הצבע

הכוללת טונר לבן. בחרו את צבע המדיה שברצונכם 

להשתמש בו, והתוכנה תמיר באופן אוטומטי 

כל טונר שחור ללבן ותחיל באופן אוטומטי את 

הצבע הלבן בתור מצע לתמונות ה-CMYK שלכם. 

התוצאה מותאמת אישית לכל צבע מדיה, ולכן אין 

צורך להיות מעצבים כדי להשיג איכות הדפסה 

מעולה במהירות ובקלות.

ם מי שו י י

מדפסת הצבע VersaLink® C8000W נועדה למגוון משתמשים: משתמשי Office Suite כלליים, מעצבים ומשתמשים אחרים שאינם מחזיקים בהכרח 

במיומנויות הדרושות לצורך שימוש בתוכנות גרפיקה מתקדמות.

 ,Xerox® VersaLink® C8000W הכירו את מדפסת הצבע 
הכוללת טונר לבן

VersaLink® C8000W כוללת שני מודולי מגש נייר נוספים



 ,Xerox® VersaLink® C8000W מדפסת הצבע
הכוללת טונר לבן

המכשיר VERמפרט  SA L IN K® C8 0 0 0W
עד 45 עמודים לדקה בגודל A4/ Letterמהירות1

205,000מחזור פעילות חודשי2
דיסק קשיח אופציונלי  320 ג"ב /  1.6 גה"ץ /  4 ג"ב כונן 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, שיוך בהקשה עם NFCקישוריות 
שכפול הגדרות תצורה,  ®Xerox Extensible Interface Platform , היישומון Xerox® App Gallery , הכלי Xerox® Standard Accounting , הרשאות מבוססות-תפקיד ואימות תכונות הבקר 

נוח זמין

עד x 2400 dpi 1200 רזולוציית הדפסה 

במהירות של 15 שניות צבע / 14 שניות שחור-לבןזמן להדפסה ראשונה 

 ™Adobe® PostScript® 3שפות תיאור עמוד 

תיקוני צבע של Xerox , ניהול צבע של Xerox כדי לאפשר תוצאה הקרובה ל-WYSIWYG על פני 12 צבעי מדיה שוניםניהול צבעים 

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 )64 עד 300 גר'/מ"ר( 

מגש 1: עד 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x  5.8 3.9 אינץ' עד x 17 11.7 אינץ' / x  148 100 מ"מ עד x  431.8 297 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 )קווי קיפול, הידוק כריכה(אופציונלי 

יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מגש מערים של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים ובנוסף, יצירת חוברות 
V 2 עד 16 גיליונות, 64 עמודים( עם הידוק כריכה 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 עם התאמה אישית
Xerox® App Studio-ו Xerox App Gallery

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

מחשב או התקן נייד – פרטי מצב, יכולות מגע, הגדרות, ניהול התקן, שכפולשרת אינטרנט מוטבע

לוח ניהול מרחוקמסוף מרוחק

 הדפסה מאובטחת, ערכה לדוגמה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברת, מאפייני הדפסה
הגדרות מנהל התקן אחסון ושחזור, עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת, ניטור משימות, ברירות מחדל של יישומים, הדפסה דו-צדדית, דילוג על עמודים ריקים ומצב טיוטה

ם י ד ק ת רת  ס ח ה  ח ט ב א

HTTPS , IPsec, אימות רשת, SSL/TLS , SNMPv3, אישורי אבטחה, אישורים בחתימה עצמית מותקנים מראשאבטחת רשת
אימות קושחה, גישת משתמש וחומת אש פנימית, סינון יציאות/IP/תחום, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמש, קורא כרטיסי RFID משולב של    ®Xerox , מודול גישה להתקן

  )TPM( פלטפורמה מהימנה

אשפי הגדרה/אבטחה, הצפנה ברמת עבודה באמצעות שליחה ב-HTTPS/IPPS, כונן קשיח מוצפן )FIPS 140-2  , AES 256-bit ( עם דריסת תמונה3, אפליקציות הגנה על נתונים
מוצפנות עם תמיכה מובנית באישורי אבטחה

הדפסה מאובטחתאבטחת מסמכים

א ב ה ר  ו ד ה ל  ש ם  י ת ו ר י ש ל ת  ו ר ש פ א

 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 ש פ א ל תח  פ

Xerox App Gallery.הזמינים להוספת פונקציות Xerox®  כדי להתרשם ממבחר הולך וגדל של יישומוני www.xerox.com/appgallery אפליקציות ושירותי ענן רבים זמינים. בקרו בכתובת

1מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 24734. 2קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; 3 נדרש HDD לדריסת תמונה.

מדפסת הצבע VersaLink® C8000W, הכוללת טונר לבן, היא פתרון הכניסה בעלות נמוכה לעולם של יישומי דפוס חדשים. לפרטים נוספים 
.https://www.office.xerox.com/he-il/printers/versalink-c8000w בקרו בכתובת 

4 5% כיסוי

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

 6  עמודים משוערים. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה, לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן. 

לפרטים נוספים, בקרו בכתובת http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. הגדרות התצורה משתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי. 
.CMY 40% ואט, 10% עמודי  ,WCMY 50% 30.4  פועלת K 7  התפוקה המרבית פועלת על 100% דפים לבנים עם כיסוי של 5%. התפוקה הצפויה

 .https://www.office.xerox.com/he-il/printers/versalink-c8000w לקבלת מפרטים מפורטים יותר, היכנסו אל
 2021 © כל הזכויות שמורות  ®VersaLink®  , Global Print Driver®  , ConnectKey®  , Xerox Corporation. Xerox ו-

  ®Xerox Extensible Interface Platform הם סימני מסחר של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

  VC8BR-025C BR32076 TSK-1578 04/21 .המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש

אישורים
 כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל 

.www.xerox.com/OfficeCertifications
מוצרים מתכלים

:C8000W-מחסניות הדפסה בעלות קיבולת סטנדרטית ל
106R04646 5K עמודים לבנים4  
106R04034 ציאן: 7,600 עמודים5 
106R04035 מגנטה: 7,600 עמודים5 
106R04036 צהוב: 7,600 עמודים5 

:C8000W-מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה ל
106R04046 ציאן: 16,500 עמודים5 
106R04047 מגנטה: 16,500 עמודים5 
106R04048 צהוב: 16,500 עמודים5 

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

101R00602 עד 240,000 עמודים בצבע לבן בלבד  
108R01504 מחסנית משומשת: 47,000 עמודים7 
104R00256 יחידת ניקוי IBT: עד 160,000 עמודים6  
116R00015 גלגלת העברה: עד 200,000 עמודים6  

אפשרויות
097S04969 מודול שני מגשים  
097S04970 מודול מגש זוגי  
097S04845 מזין בקיבולת גבוהה 
497K17880 מגש מעטפות )במקום מגש 1( 
097S05019  יחידת גימור משרדית 
497K20600 2/3 מנקב חורים עבור יחידת גימור משרדית  
497K20590 יוצר חוברות עבור יחידת גימור משרדית 

 יחידת גימור BR עם יוצר חוברות
 097S04981 )נדרשת ערכת תעבורה אופקית( ערכת תעבורה אופקית 
497K17440  BR עבור יחידת גימור
097S04971   )GB 320 כונן קשיח( HDD
497K16750   )Wi-Fi מתאם רשת אלחוטית )ערכת
497K18120    RFID קורא כרטיסים פנימי/ערכת
 497N07139    BiancoDigitale ערכת תוכנה
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