Xerox® VersaLink® C8000W
Barevná tiskárna s bílým tonerem
Objevte nové příležitosti ve světě barevného tisku s tmavými médii

Obrázek FPO

C8000W

Představujeme barevnou tiskárnu
Xerox® VersaLink ® C8000W s bílým tonerem
Barevná tiskárna VersaLink ® C8000W s bílým tonerem vám pomůže nabídnout
zákazníkům nevšední výtisky, kterými se odliší od konkurence. Prostřednictvím tisku
bílým tonerem lze zvýraznit text a tradiční obrázky CMYK na tmavých médiích, čímž vám
barevná tiskárna VersaLink ® C8000W pomůže vyniknout mezi ostatními. Budete tisknout
dokumenty s profesionálnějším vzhledem, které určitě upoutají pozornost. Díky malým
rozměrům a nízké ceně za tak bohaté rozšíření možností zpracování dokumentů vám
barevná tiskárna C8000W poskytne značnou výhodu.
ODLIŠNÁ DÍKY TECHNOLOGII

Barevná tiskárna VersaLink ® C8000W
se dodává se vším, co potřebujete ke
zpracování tiskových úloh využívajících
bílý toner: integrovaným grafickým
řadičem, ovladači pro systémy Mac a
Windows a vestavěnými tabulkami barev.
Technologie použitá v barevné tiskárně
VersaLink ® C8000W je bílá plus azurová,
purpurová a žlutá, přičemž nejprve se na
média nanese bílá. Tato metoda přináší
působivé výsledky při tisku na nejrůznější
tmavá média. Například bílý text na
tmavém médiu dá vyniknout nejvyšší
kvalitě tiskového výstupu. Podobně při
tisku obrázků CMYK na tmavá média s
použitím bílého podkladu se barvy rozzáří
v ohromující kvalitě, čímž se vám otevře
celý svět nových možností tisku na
materiály, které jste dosud nepoužívali.
OT E V ÍR Á NÍ N OV ÝCH PŘÍLE ŽI TOS T Í

Při tisku barevných materiálů do výloh na
průhledná média bez bílého podkladu je
výstup nevýrazný a špatně čitelný. S
barevnou tiskárnou VersaLink ® C8000W
ale můžete pod tonery CMY natisknout
bílou vrstvu. Barvy tak budou vypadat
úžasně a budete moci tisknout materiály
určené do výloh v profesionální kvalitě,
které upoutají pozornost vašich
zákazníků.
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B U Ď T E K R E AT I V N Í , R O Z Š I Ř T E
NABÍDKU A ZV YŠTE SVÉ PŘÍJMY

DODEJTE SVÉMU VÝSTUPU ÚŽASNÝ
S T Y L A V Y N I K A JÍC Í K VA L I T U

Nabídněte novým i stávajícím zákazníkům
vašeho grafického studia nové způsoby
odlišení jejich tiskovin. Ať už jsou to
svatební pozvánky, jídelní lístky nebo
bannery, tiskněte je všechny úžasným
způsobem a zapůsobte na své zákazníky
prostřednictvím médií, která jste dosud
neměli k dispozici. Zvětšíte tak rozsah
nabízených služeb a získáte další zdroje
příjmů pro své podnikání.

Pomocí barevné tiskárny VersaLink ®
C8000W můžete vylepšit tiskoviny pro
libovolný druh podnikání, od atraktivních
materiálů do výloh až po neuvěřitelně
jasný tisk na speciální média, čímž
předáte své sdělení osobitějším
a profesionálnějším způsobem.
• Tisk na tmavá a barevná média
• Tisk na tmavé a barevné obálky
• Transparenty, samolepky
a štítky do výloh

Představujeme barevnou tiskárnu
Xerox® VersaLink ® C8000W s bílým tonerem

Tiskárna VersaLink ® C8000W s modulem se dvěma zásobníky

VYUŽITÍ

Barevná tiskárna VersaLink ® C8000W je určena pro širokou škálu uživatelů – běžné uživatele kancelářských aplikací, grafiky a další
uživatele, kteří nemusí mít požadované znalosti pokročilého grafického softwaru.
B Í LÝ T E X T A G R A F I K A P R O
U Ž I V AT E L E K A N C E L Á Ř S K Ý C H
APLIK ACÍ

PLNOHODNOTNÁ GRAFIKA
S V YUŽITÍM BÍLÉHO TONERU
P R O V Š E C H N Y U Ž I V AT E L E

Pomocí dodávaného ovladače pro
systémy Windows a Mac můžete vybrat
až 12 barev médií a tisknout na zařízení
z běžných aplikací Microsoft. Stačí jen
vybrat bílou barvu písma. Můžete
například vytvořit tmavý jídelní lístek s
profesionálně vytištěným bílým textem,
kterým se restaurace vašeho zákazníka
odliší od konkurence.

Pomocí volitelného softwaru, jako je
BiancoDigitale, mohou uživatelé snadno
importovat soubory PDF, soubory aplikace
Photoshop nebo rastrovou grafiku ve
formátu JPEG nebo BMP a rychle vytvořit
výstup pro barevnou tiskárnu VersaLink ®
C8000W s bílým tonerem. Vyberte barvu
média, kterou chcete použít, a software
automaticky převede černý toner na bílý
a automaticky použije bílou jako podklad
pro obrázky CMYK. Výstup se přizpůsobí
každé barvě média, díky čemuž snadno
a rychle dosáhnete neuvěřitelné kvality
tisku, aniž byste museli být grafikem.

GR AFICI

Grafici, kteří používají aplikace Adobe,
budou mít radost z možnosti plně využívat
současné nové a inovativní tmavé a
barevné papíry, obálky a syntetické
materiály. Ostatní zařízení mohou tisknout
pouze na základní bílý papír a média,
zatímco barevná tiskárna VersaLink®
C8000W otevírá celý tento nový svět
médií. Při tisku grafiky navržené s ohledem
na bílou barvu a s využitím některých
jednoduchých postupů barevná tiskárna
VersaLink® C8000W automaticky použije
bílou jako podklad a poskytne vám na
zvoleném médiu ohromující výsledky.
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Barevná tiskárna Xerox® VersaLink ® C8000W
s bílým tonerem

ConnectKey®
Technology

Barevná tiskárna VersaLink ® C8000W s bílým tonerem představuje nízkonákladový vstup do světa nových tiskových
aplikací. Více informací najdete na adrese https://www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w.
T E C H N IC K É Ú D A J E Z A Ř Í Z E N Í

V E R S A L I N K® C 8 0 0 0 W

Rychlost1

Až 45 str./min A4/Letter

Měsíční zatížení2

205 000

Pevný disk, procesor, paměť

Volitelně 320 GB/1,6 GHz/4 GB

Připojení

Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi a funkcí NFC pro spárování klepnutím

Funkce řadiče

Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě
rolí, podpora jednoduchého ověřování

Rozlišení tisku

Až 1200 x 2400 dpi

Rychlost vytištění první stránky

Již za 15 s barevně / 14 s černobíle

Jazyk pro popis stránky

Adobe® PostScript® 3™

Správa barev
Vstup médií 

Korekce barev Xerox, správa barev Xerox umožňující výstup na média 12 různých barev téměř v kvalitě WYSIWYG
Standardní Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm;
bannery: 320 x 1 320,8 mm (64 až 300 g/m2)
Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m2)
Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m2)
Volitelný Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m2)
Modul tandemového zásobníku: až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m2)
Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m2)
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 až 90 g/m2)

Výstup papíru/dokončování  Standardní Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeny finišery): každý 250 listů
Volitelný Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur
(přehnutí, vazba V1)
Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů,
sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V
Automatický oboustranný tisk

Standardní

I N T UI T I V N Í UŽ I VAT E L S K É P R O S T Ř E DÍ

Přizpůsobení a personalizace

Přizpůsobení práce u zařízení, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s přihlášením pomocí Simple ID,
přizpůsobení podle oddělení, funkce a pracovní postupy se službou Xerox App Gallery a Xerox App Studio

Tiskové ovladače

Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver ®

Integrovaný webový server Xerox®

Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování

Vzdálená konzole

Panel dálkového ovládání

Funkce tisku

Zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury,
uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení
aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě

IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty

Přístup k zařízení

Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění,
integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)

Ochrana dat

Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s 256bitovým šifrováním AES, FIPS 140-2),
funkce ochrany přepsáním obrazu na disku 3, šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů

Zabezpečení dokumentů

Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku
Správa tisku
Udržitelnost

Standardní účtování Xerox®; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese
www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement.
Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počitadel, nástroje pro služby spravovaného tisku
Cisco EnergyWise ®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

B R Á N A D O S V Ě TA N OV ÝC H M OŽ N O S T Í

Xerox App Gallery

K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídku aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese
www.xerox.com/appgallery.

Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734. 2 Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelná údržba. 3 Funkce přepsání
obrazu vyžaduje pevný disk.
1

Certifikace
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta pro model C8000W:
Bílá 5 000 stran4 
106R04646
Azurová: 7 600 stran5 
106R04034
Purpurová: 7 600 stran5 
106R04035
5
Žlutá: 7 600 stran 
106R04036
Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C8000W:
Azurová: 16 500 stran5 
106R04046
Purpurová: 16 500 stran5 
106R04047
5
Žlutá: 16 500 stran 
106R04048

Položky běžné údržby:
Tisková jednotka: 190 000 stran pro každou barvu/
240 000 stran pouze pro bílou 
101R00602
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran7 
108R01504
Čisticí jednotka přenosového pásu:
6
Až 160 000 stran 104R00256
Přenosový válec: Až 200 000 stran6116R00015
Volitelné možnosti
Modul se dvěma zásobníky 
097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem 
097S04970
Velkokapacitní podavač 
097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)  497K17880
Kancelářský finišer
097S05019
Děrovačka s podporou 2/3 otvorů pro
kancelářský finišer 
497K20600

Zařízení k tvorbě brožur pro kancelářský
finišer 
497K20590
Finišer BR s programem pro tvorbu brožur
(vyžaduje sadu pro horizontální přenos
soupravy)097S04981
vodorovnou transportní soupravu pro
finišer BR
497K17440
Pevný disk (320 GB)
097S04971
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi) 
497K16750
Souprava s interní čtečkou karet / RFID 
497K18120
Sada BiancoDigitale SW Kit 
497N07139

4

5 % pokrytí

5

Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.
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Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií a rychlosti tisku.
Více informací naleznete v dokumentu http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Konfigurace se liší podle geografické polohy.
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maximální výtěžností 100 % bílých stran s 5 % pokrytím. Očekávaná výtěžnost 30 400 s 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY stran.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách https://www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w.
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