Xerox® VersaLink® C8000W
Kleurenprinter met witte toner
Verken nieuwe mogelijkheden in de wereld van kleuren afdrukken op donkere media

C8000W

Introductie van de Xerox® VersaLink ® C8000W
Kleurenprinter met witte toner
De VersaLink ® C8000W Kleurenprinter met witte toner helpt u bij het aanbieden
van unieke afdrukken aan uw klanten om hen te onderscheiden van hun concurrentie.
Door met witte toner af te drukken om tekst te accentueren en door traditionele
CMYK afbeeldingen op donkere media te laten opvallen, helpt de VersaLink ® C8000W
kleurenprinter u zich te onderscheiden van de rest. Dit helpt u bij het afdrukken van
documenten die er professioneel uitzien en die zeker de aandacht zullen trekken.
De C8000W kleurenprinter maakt een kleine voetafdruk en heeft een lage prijs voor
zo’n krachtige aanvulling op de gereedschapskist van elke ontwerper, en geeft u een
voorsprong op de rest.
TECHNOLOGIE DIE HE T
ONDERSCHEIDT

De VersaLink ® C8000W Kleurenprinter
wordt geleverd met alles dat u nodig hebt
voor het ondersteunen van projecten met
witte toner; integrale grafische controller,
Mac- en Windows-drivers, en ingebouwde
kleurentabellen.
De technologie die wordt gebruikt in de
VersaLink ® C8000WKleurenprinter is Wit
plus Cyaan, Magenta en Geel, waarbij
Wit als eerste wordt aangebracht op de
media. Dit zorgt voor indrukwekkende
resultaten bij het afdrukken op
verschillende soorten donkere media.
Witte tekst op donkere media zorgt
bijvoorbeeld voor de hoogste kwaliteit
van de printuitvoer. Bovendien laat het
afdrukken van CMYK-afbeeldingen op
donkere media met wit als onderlaag
de kleuren er met verbluffende kwaliteit
uitspringen, wat een wereld van
afdrukmogelijkheden opent op media
die nooit eerder zijn gebruikt.
O P E N E N VA N K A N S E N

Wat betreft raamborden zorgt het
afdrukken van kleuren op transparante
media zonder witte onderlaag ervoor
dat het resultaat er saai en onleesbaar
uitziet. Maar met de VersaLink ® C8000W
Kleurenprinter kunt u nu wit afdrukken
onder de CMY-toners. Hierdoor zien
de keuren er schitterend uit en kunt
u professionele beelden afdrukken
en weergeven op ramen en de
aandacht van uw klanten trekken.
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W E E S C R E AT I E F, D O E M E E R
EN VERDIEN MEER

Open uw drukkerij voor nieuwe en
bestaande klanten met nieuwe manieren
om hun drukwerk te onderscheiden
van de rest. Of het nu gaat om
huwelijksuitnodigingen, restaurantmenu's
of banners–druk ze allemaal af, zorg
ervoor dat ze er spectaculair uitzien
en maak indruk op uw klanten met het
gebruik van media die eerder niet tot
uw beschikking stonden. Dit vergroot
het aanbod aan diensten dat u kunt
aanbieden aan uw klanten en het opent
meer inkomstenstromen voor uw bedrijf.

VOEG GEWELDIGE STIJL
EN SU PER IEU RE K WA L I T EI T
TOE A AN UW PRINTS

De VersaLink ® C8000W Kleurenprinter
kan worden gebruikt voor het verbeteren
van de prints voor elk bedrijf, van het
toevoegen van oogverblindende
raamborden tot ongelooflijke heldere
afbeeldingen op speciale media om uw
boodschappen op een meer professionele
en indringende manier over te brengen.
• Afdrukken op donkere
en gekleurde media
• Afdrukken op donkere en gekleurde
enveloppen
• Raamborden, stickers en labels

Introductie van de Xerox® VersaLink ® C8000W
Kleurenprinter met witte toner

VersaLink ® C8000W plus module met 2 laden

TO E PA SSIN G E N

De VersaLink ® C8000W Kleurenprinter is ontworpen voor allerlei soorten gebruikers - algemene Office Suite-gebruikers,
ontwerpers en anderen die wellicht niet beschikken over de vereiste vaardigheden in geavanceerde grafische software.
WITTE TEKST EN GRAFISCHE
AFBEELDINGEN VOOR OFFICE
SUITE-GEBRUIKERS

VOLLEDIGE GR AFISCHE
AFBEELDINGEN ME T WIT TE
TONER VOOR ALLE GEBRUIKERS

Gebruik de meegeleverde Windowsen Mac-driver voor het selecteren van
tot 12 mediakleuren en het afdrukken
naar het apparaat vanuit uw normale
Microsoft-toepassingen. Selecteer een
witte letterkleur en u bent klaar. Maak
bijvoorbeeld een menu van witte tekst
op donkere media voor een professioneel
resultaat om het restaurant van uw klant
te onderscheiden van de concurrentie.

Met gebruik van optionele software
zoals BiancoDigitale, kunnen gebruikers
gemakkelijk PDF’s, Photoshop-bestanden
of bitmap-afbeeldingen zoals een JPEG
of BMP importeren, en snel een print
aanmaken voor de VersaLink ® C8000W
Kleurenprinter met witte toner. Selecteer
de mediakleur die u wilt gebruiken en de
software zet zwarte toner automatisch
om naar wit, en past wit automatisch
toe als onderlaag voor uw CMYKafbeeldingen. De print wordt aangepast
voor elke mediakleur, en zo wordt
ongelooflijke printkwaliteit snel
en gemakkelijk geleverd zonder
een ontwerper te zijn.

ONTWERPERS

Ontwerpers die de Adobe-suite gebruiken,
zullen blij zijn dat ze ten volle
gebruik kunnen maken van de nieuwe
en innovatieve donkere en gekleurde
papiersoorten, enveloppen
en synthetische materialen van vandaag
de dag. Andere apparaten kunnen alleen
afdrukken op standaard wit papier en
media, maar de VersaLink ® C8000W
Kleurenprinter opent deze geheel nieuwe
wereld van media. Door het ontwerpen
van een afbeelding met ‘wit in het
achterhoofd’, en door het opnemen van
enkele eenvoudige ontwerptechnieken,
past de VersaLink ® C8000W
Kleurenprinter automatisch wit toe
als onderlaag voor het leveren
van schitterende resultaten
op uw gekozen media.
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Xerox® VersaLink ® C8000W Kleurenprinter
met witte toner

ConnectKey®

Technology

De VersaLink ® C8000WKleurenprinter met witte toner is het goedkope toegangspunt tot een wereld van nieuwe
printtoepassingen. Ga voor meer informatie naar https://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/printers/versalink-c8000w.
A PPA R A AT SPEC IFIC AT IE S V E R S A L I N K ® C 8 0 0 0 W
Snelheid1
Maandelijkse bedrijfscyclus2
Harde schijf/processor/
geheugen
Aansluitingen
Controllerfuncties

Tot 45 ppm letter/A4
205.000
Optioneel 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB

Printresolutie
Eerste print binnen
Paginabeschrijving Talen
Kleurbeheer
Papierinvoer 
Standaard

Max. 1200 x 2400 dpi
15 seconden in kleur/14 seconden in monochroom
Adobe® PostScript® 3™
Xerox-kleurcorrecties, Xerox-kleurbeheer om bijna-WYSIWYG-uitvoer mogelijk te maken op 12 verschillende mediakleuren
Handmatige invoer: Tot 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch / 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm;
Banners: 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320,8 mm (64 tot 300 g/m²)
Lade 1: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 11,7 x 17 inch / 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m²)
Lade 2: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²)

10/100/1000 Base-T ethernet, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair
Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde
gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie

Optioneel Module met 2 laden: Tot 1.040 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²)
Module met dubbele lade: Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 300 g/m²)
Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 216 g/m²)
Enveloppenlade (vervangt lade 1): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 tot 90 g/m²)
Papieruitvoer/
Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): Elk 250 vel
AfwerkingStandaard
Optioneel Office Finisher 2000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten)
BR Booklet Maker Finisher: 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats
perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
Automatisch dubbelzijdig
printen

Standaard

INT UÏ T IE VE GEBRUIKER SERVARING

Aanpassen en personaliseren
Printerdrivers
Xerox® Embedded Web Server
Bediening op afstand
Printfuncties

Walkup op maat, gepersonaliseerd startscherm mogelijkheid door gebruiker, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat
per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox App Studio
Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver ®
PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Extern bedieningspaneel
Beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes
maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen,
dubbelzijdig printen, blanco pagina's overslaan, conceptmodus

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging
Toegang tot apparaat

IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten
Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Xerox®
geïntegreerde RFID-kaartlezer, Trusted Platform Module (TPM)

Gegevensbescherming

Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS
140-2) en beeldoverschrijving 3, versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Beveiligd printen

Documentbeveiliging

G E S C H I K T VO O R D E N I E U W E G E N E R AT I E DI E N S T E N

Printbeheer

Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer
via www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement.

Beheerd printen
Duurzaamheid

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery

Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer
functionaliteit.

Aangegeven printsnelheid volgens ISO/IEC 24734. 2 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; 3 HDD vereist voor beeldoverschrijving.
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Certificeringen
Ga voor de meest recente lijst van certificeringen naar
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Verbruiksartikelen
Standaard tonercartridges voor C8000W:
Witte 5K pagina's4 
106R04646
Cyaan: 7.600 pagina's5 
106R04034
Magenta: 7.600 pagina's5 
106R04035
5
Geel: 7.600 pagina's 
106R04036
XL tonercartridges voor C8000W:
Cyaan: 16.500 pagina's5 
106R04046
Magenta: 16.500 pagina's5 
106R04047
Geel: 16.500 pagina's5 
106R04048

Andere te vervangen onderdelen:
Drumcartridge: 190.000 pagina’s per kleur/
240.000 pagina’s alleen wit 
101R00602
Afvalcartridge: Tot 47.000 pagina’s7 
108R01504
IBT reinigingscartridge: Tot
160.000 pagina’s6104R00256
Transferrol: Tot 200.000 pagina’s6116R00015
Opties
Module met 2 laden 
097S04969
Module met dubbele lade 
097S04970
Hogecapaciteitslade 
097S04845
Enveloppenlade (Vervangt lade 1) 
497K17880
Office Finisher
097S05019
2/3-gaats perforator voor Office Finisher 
497K20600
Booklet Maker voor Office Finisher 
497K20590

BR-afwerkeenheid met brochure marker
(vereist horizontale transport-kit)
Horizontale transport-kit voor
BR-afwerkeenheid 
HDD (320 GB harde schijf) 
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit) 
Interne kaartlezer/RFID-kit 
BiancoDigitale SW-Kit
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5% dekking
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Gemiddeld aantal standaard pagina’s. Aantal rendement in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen,
dekkingspercentage en printmodus.
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Aantal pagina’s bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en snelheid van de machine.
Ga voor meer informatie naar http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. De configuraties kunnen per geografische locatie verschillen.
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Maximale output 100% witte pagina's met 5% dekking. Verwachte opbrengst 30.4K met 50% WCMY, 40%W, 10%CMY pagina's.

Ga voor uitgebreide specificaties naar https://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/printers/versalink-c8000w.
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097S04981
497K17440
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

