Xerox® VersaLink® C8000W
Fargeskriver med hvitt fargepulver
Utforsk nye muligheter i en verden av fargeutskrift

C8000W

Xerox® VersaLink ® C8000W
Fargeskriver med hvitt fargepulver
VersaLink ® C8000W fargeskriver med hvitt fargepulver hjelper deg med å tilby forskjellige
utskrifter til kundene slik at de skille seg ut fra konkurrentene. Ved å skrive ut med hvitt
fargepulver for å fremheve tekst og ved å gjøre tradisjonelle CMYK-bilder fremtredende
på mørke medier, hjelper VersaLink ® C8000W fargeskriver deg med å skille deg ut. Dette
hjelper deg med å skrive ut mer profesjonelle dokumenter som vil trekke oppmerksomhet.
Med et lite fotavtrykk og lav pris for et så kraftig tillegg til ethvert designerverktøy,
gir C8000W fargeskriver deg et forsprang.
TEKNOLOGI SOM SKILLER SEG UT

VersaLink ® C8000W fargeskriver leveres
med alt du trenger for å støtte arbeidsflyt
for hvitt fargepulver; integrert
grafikkontroller, Mac- og Windows-drivere
og innebygde fargetabeller.
Teknologien som brukes i VersaLink ®
C8000W fargeskriver er hvitt pluss cyan,
magenta og gul, med hvitt først på
media. Dette gir imponerende resultater
når du skriver ut på ulike mørke medier.
For eksempel gir hvit tekst på mørke
medier den høyeste kvaliteten
på utskriften. Utskrift av CMYK-bilder
på mørke medier med hvitt som underlag,
fremhever fargene med fantastisk
kvalitet, og åpner en verden
av utskriftmuligheter på medier
som aldri har blitt brukt før.
Å P N E R U T TA L I G E M U L I G H E T E R

Når det gjelder vinduskilting, gir utskrift
av farger på gjennomsiktige medier uten
hvitt underlag et kjedelig og uleselig
resultat. Men med VersaLink ® C8000W
fargeskriver kan du nå skrive ut hvitt
under CMY-fargepulver. Dette gjør
at fargene ser fantastiske ut og gjør
at du kan skrive ut og vise bilder
av profesjonell kvalitet på vinduer
og få kundenes oppmerksomhet.
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B L I K R E AT I V , G J Ø R M E R
O G TJ E N M E R

Åpne trykkeriet for nye og eksisterende
kunder og tilby nye måter å få utskriftene
til å skille seg ut. Det være seg
bryllupsinvitasjoner, restaurantmenyer
eller bannere - skriv ut alle og få dem til
å se spektakulære ut og imponer kundene
dine med bruk av medier som ikke var
tilgjengelige for deg før. Dette øker
tjenestene du kan tilby kundene,
og åpner for flere inntektsstrømmer
for virksomheten.

L E G G T I L F A N TA S T I S K S T I L
O G OV E R L E G E N K VA L I T E T T I L
PRODUKSJONEN DIN

VersaLink ® C8000W fargeskriver kan
brukes til å forbedre utskriftene for
enhver bedrift, fra å legge til
iøynefallende vindu-skilting til utrolige
lyse bilder på spesialmedier for å levere
meldingene dine på en mer profesjonell
og virkningsfull måte.
• Mørk og farget medieutskrift
• Mørk og farget konvoluttrykk
• Vinduskilt, merkelapper og etiketter

Xerox® VersaLink ® C8000W
Fargeskriver med hvitt fargepulver

VersaLink ® C8000W pluss to-magasin modul

BRUKSOMRÅDER

VersaLink ® C8000W fargeskriver er designet for en rekke brukere, kontorpakkebrukere, designere og andre som kanskje ikke
har de nødvendige ferdighetene innen avansert grafikkprogramvare.
HVIT TEKST OG GRAFIKK FOR
B R U K E R E AV O F F IC E S UI T E

FULL GRAFIKK MED HVIT TONER
FOR ALLE BRUKERE

Bruk den medfølgende Windowsog Mac-driveren til å velge opptil 12
mediefarger og skrive ut til enheten
fra ie vanlige Microsoft-applikasjonene.
Velg en hvit skriftfarge, og du er klar.
For eksempel kan du opprette en hvit
tekstmeny på mørke medier for
profesjonell bildeutdata slik at kundens
restaurant skille seg ut fra konkurransen.

Ved bruk av valgfri programvare som
BiancoDigitale, kan brukere enkelt
importere PDF-filer, Photoshop-filer eller
bitmappsgrafikk som JPEG eller BMP, og
raskt lage utdata for VersaLink ® C8000W
fargeskriver med hvitt fargepulver.
Velg mediefargen du vil bruke, og
programvaren vil automatisk overføre
svart fargepulver til hvitt og automatisk
bruke hvitt som et underlag på CMYKbildene dine. Utskriften er tilpasset hver
mediefarge, og dermed leveres utrolig
utskriftskvalitet raskt og enkelt uten
at du må være en designer.

DESIGNERE

Designere som bruker Adobe-pakken,
vil glede seg over å kunne dra full nytte
av dagens nye og innovative mørke og
fargede papirer, konvolutter og syntetiske
underlag. Andre enheter kan bare skrive
ut på hvitt papir og papir, mens
VersaLink ® C8000W fargeskriver åpner
en helt nye medieverden. Ved å utforme
et bilde med 'hvitt i tankene', og ved
å inkorporere noen enkle designteknikker,
bruker VersaLink ® C8000W Fargeskriver
automatisk hvitt som et underlag for
å gi fantastiske resultater på det
valgte mediet.
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Xerox® VersaLink ® C8000W fargeskriver
med hvitt fargepulver

ConnectKey®

Technology

VersaLink ® C8000W fargeskriver med hvitt fargepulver er en billig innganggsport til en verden av nye utskriftsapplikasjoner.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://www.office.xerox.com/no-no/skrivere/versalink-c8000w.
ENHETSSPESIFIKASJONER S V E R S A L I N K ® C 8 0 0 0 W
Hastighet1
Månedlig driftssyklus2
Harddisk/prosessor/minne
Tilkoblinger
Kontrollerfunksjoner

Opptil 45 spm brev/A4
205 000
Valgfri 320 GB HDD /1,6 GHz / 4 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, høyhastighets USB 3.0, Wi-Fi og Wi-Fi Direct med valgfri Wi-Fi-pakke, NFC Tap-to-Pair
Konfigurasjonskloning, Xerox Extensible IInterface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® standardkontering, rollebaserte tillatelser,
klargjort for enkel godkjenning, Bekvemmelighetsautentisering aktivert

Utskriftsoppløsning
Tid for utskrift av første side
Sidebeskrivelsesspråk
Fargestyring
Magasiner 
Standard

Opp til 1 200 x 2 400 ppt
Kun 15 sekunder i farger / 14 sekunder i sort/hvitt
Adobe® PostScript® 3™
Xerox fargekorrigeringer, Xerox fargestyring for å tillate nær WYSIWYG-utdata på 12 forskjellige mediefarger
Spesialmagasin: Opp til 100 ark; Tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm; Bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1 320,8 mm (64-300 gsm)
Magasin 1: Opp til 520 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 297 x 431,8 mm (64-300 gsm)
Magasin 2: Opp til 520 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 320 x 457,2 mm (64-300 gsm)

Ekstrautstyr 2-magasinmodul: Opp til 1 040 ark; Tilpassede formater: 100 x 148 mm to 320 x 457,2 mm (64-300 gsm)
Tandemmagasin: Opp til 2 000 ark; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64-300 gsm)
Stormagasin: Opp til 2 000 ark; 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64-300 gsm)
Konvoluttmagasin (erstatter magasin 1): opptil 50 konvolutter: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75-90 gsm)
Papirutmating/
Dobbel mottaker med sideforskyvning (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplet): 250 ark i hvert
etterbehandlingStandard
Ekstrautstyr Kontoretterbehandler: 2000-arks stabler, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift)
BR hefteproduksjon etterbehandler: 1 500-arks utlegger og 500-arks øvre mottaker, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/3 hull
pluss ryggstiftet hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsing
Automatisk tosidig utskrift

Standard

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpassing og personalisering

Lokal tilpasning, personliggjøring av hjemmeskjerm utført av bruker, flere samtidige hjemmeskjermer med Simple ID, tilpasning iht. sted,
funksjon eller arbeidsflyt med Xerox App-galleri og Xerox App Studio

Skriverdrivere
Xerox® innebygd webserver
Ekstern konsoll
Utskriftsfunksjoner

Jobbidentifisering, Toveiskommunikasjon, Jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver ®
PC eller mobil—statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Fjernstyrt kontrollpanel
Sikret utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hent
driverinnstillinger, sanntidsstatus for toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, programstandarder, tosidig utskrift (som standard),
hopp over blanke sider, kladdemodus

FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverkssikkerhet
Maskintilgang

IPsec, HTTPS, nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignerte sertifikater
Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertillatelser,
innebygd Xerox® RFID-kortleserluke, Trusted Platform Module (TPM)

Databeskyttelse

Installasjons-/sikkerhetsveivisere, kryptering på jobbnivå via HTTPS-/IPPS-sending, kryptert harddisk (AES 256-biters,
FIPS 140-2), og bildeoverskriving 3, krypterte apper med innebygd sertifikatstøtte

Dokumentsikkerhet

Sikret utskrift

K L A R FO R N Y E , AVA N S E R T E TJ E N E S T E R

Utskriftshåndtering

Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstrautstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer
på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement.

Utskriftsstyring
Bærekraft

Xerox® Device Manager, Xerox® app for support-assistent, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i margen

PORT TIL NYE MULIGHETER

Xerox App Gallery

Mange apper og skytjenester er tilgjengelige. På www.xerox.com/AppGallery finner du et stadig voksende utvalg av Xerox®-apper som
gir mer funksjonalitet.

Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. 2 Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; 3 HDD påkreves
for overskriving av bilder.
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Sertifiseringer
Du finner den nyeste listen over sertifiseringer på
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Forbruksmateriell
Fargepulverkassetter med standard kapasitet for
C8000W:
Hvite 5K sider* 
106R04646
Cyan: 7 600 sider5 
106R04034
Magenta: 7 600 sider5 
106R04035
Gul: 7 600 sider5 
106R04036
Fargepulverkassetter med høy kapasitet for C8000W:
Cyan: 16 500 sider5 
106R04046
Magenta: 16 500 sider5 
106R04047
Gul: 16 500 sider5 
106R04048

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell:
Trommelkassett: 190 000 sider for hver farge/
240 000 sider kun hvit 
101R00602
Avfallsbeholder: Opp til 47 000 sider7 
108R01504
IBT-rengjøringskassett: Opptil 160 000 siders 6104R00256
6
Overføringsvalse Opptil 200 000 siders 104R00256
Tilleggsutstyr
2-magasinmodul 
097S04969
Tandemmagasin 
097S04970
Stormagasin 
097S04845
Konvoluttmagasin (erstatter magasin 1) 
497K17880
Kontorbehandler097S05019
2/3 hulls hullemaskin
for kontoretterbehandler 
497K20600
Heftemodul for kontoretterbehandler 
497K20590

BR-etterbehandler med heftemodul
(krever vannrett transportsett) 
horisontal transportsett for
BR etterbehandler
HDD (320 GB harddisk)
Trådløs nettverksadapter (Wi-Fi-pakke) 
Intern kortleser / RFID-pakke 
BiancoDigitale SW Kit 
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5 % dekning

5

Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ytelsen vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.
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Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig av jobblengde, papirformat/orientering og maskinhastighet.
Du finner mer informasjon på http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Konfigurasjonene varierer avhengig av geografisk plassering.
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Maks. kapasitet som kjører 100 % hvite sider med 5 % dekning. Forventet kapasitet 30,4 K ved 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY sider.

Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, kan du gå til https://www.office.xerox.com/no-no/skrivere/versalink-c8000w.
© 2021 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform®
er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.
Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02OC

097S04981
497K17440
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

