Färgskrivaren Xerox® VersaLink®
C8000W med vitt färgpulver
Utforska nya möjligheter i en värld med färgutskrift och mörka material

C8000W

Vi introducerar Xerox® VersaLink ® C8000W
färgskrivare med vitt färgpulver
Färgskrivaren VersaLink ® C8000W med vitt färgpulver hjälper till att erbjuda
differentierade utskrifter till dina kunder för att skilja dig åt från konkurrenterna.
Genom att skriva ut med vitt färgpulver för att framhäva text och göra traditionella
CMYK-bilder framträdande på mörka material hjälper färgskrivaren VersaLink ® C8000W
dig att sticka ut från mängden. Detta hjälper dig att skriva ut ännu mer professionella
dokument som säkert kommer att uppmärksammas. Med en liten storlek och ett lågt
pris för detta kraftfulla tillskott till alla designers verktygslåda levererar färgskrivaren
C8000W en klar fördel.
TEKNIK SOM SKILJER
DEN FRÅN MÄNGDEN

Färgskrivaren VersaLink ® C8000W
levereras med allt du behöver för att
klara av dina arbetsflöden med vitt
färgpulver. Den kommer med integrerad
grafikkontroll, Mac- och Windowsdrivrutiner och inbyggda färgtabeller.
Tekniken som används i färgskrivaren
VersaLink ® C8000W är vit plus cyan,
magenta och gul där vit appliceras
först på materialet. Detta levererar
imponerande resultat när du skriver ut
på en mängd olika mörka material. Till
exempel för vit text på mörka material
fram den högsta kvaliteten på utskriften.
På samma sätt kan du skriva ut CMYKbilder på mörka material med vit som
underlag som låter färgerna stå ut med
fantastisk kvalitet vilket öppnar en hel
värld med utskriftsmöjligheter på
material som aldrig använts tidigare.
ÖPPNAR FÖNSTER TILL ET T
H AV AV M ÖJ L IG H E T E R

När det gäller fönsterskyltning gör
färgutskrifter på genomskinligt material
utan ett vitt underlag att utskriften
ser tråkig och oläslig ut. Men med
färgskrivaren VersaLink® C8000W kan
du nu skriva ut vitt under CMY-färgpulvren.
Detta gör att färgerna ser fantastiska
ut och låter dig skriva ut och visa bilder
med professionell kvalitet på fönster
som fångar dina kunders uppmärksamhet.
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V A R K R E AT I V , G Ö R M E R
O C H TJ Ä N A M E R

Öppna din utskriftstjänst till nya och
befintliga kunder genom att erbjuda
nya sätt att differentiera deras utskrifter.
Oavsett om det är bröllopsinbjudningar,
restaurangmenyer eller banderoller –
skriv ut allt, få dem att se spektakulära
ut och imponera på dina kunder genom
att använda material som inte var
tillgängliga för dig innan. Detta
ökar utbudet av tjänster som du kan
erbjuda dina kunder och skapar fler
intäktsströmmar för din verksamhet.

L Ä G G T I L L F A N TA S T I S K S T I L
O C H ÖV E R L ÄG S E N K VA L I T E T
TILL DINA UTSKRIF TER

Färgskrivaren VersaLink ® C8000W kan
användas för att förbättra utskrifterna
för alla verksamheter från att lägga till
iögonfallande fönsterskyltning till otroligt
ljusa bilder på specialmaterial som låter
dig leverera dina meddelanden på ett
mer permanent och effektfullt sätt.
• Utskrifter på mörkt och färgat material
• Utskrifter på mörka och färgade kuvert
• Fönsterskyltning, dekaler och etiketter

Vi introducerar Xerox® VersaLink ® C8000W
färgskrivare med vitt färgpulver

VersaLink ® C8000W med tvåmagasinsmodul

TILLÄMPNINGAR

Färgskrivaren VersaLink ® C8000W är designad för en mängd olika användare – allmänna kontorsanvändare, designers och andra
som kanske inte har de kunskaper som krävs i avancerad grafisk programvara.
VIT TEXT OCH GRAFIK
F Ö R KO N T O R S A N VÄ N DA R E

Använd den medföljande Windowsoch Mac-drivrutinen för att välja upp
till 12 olika färger på material och
skriva ut till enheten från dina vanliga
Microsoft-applikationer. Välj en vit färg
på teckensnittet och du är redo. Du kan
till exempel skapa en meny med vit text
på mörka material för professionell
bildutmatning som skiljer din kunds
restaurang från konkurrensen.

FULL GRAFIK MED VIT T
F Ä R G P U LV E R F Ö R A L L A
A N VÄ N DA R E

Med hjälp av valfri programvara såsom
BiancoDigitale kan användare enkelt
importera PDF-filer, Photoshop-filer eller
bitmapp-grafik såsom JPEG eller BMP och
snabbt skapa utskrifter för färgskrivaren
VersaLink ® C8000W med vitt färgpulver.
Välj den materialfärg du vill använda och
programvaran växlar automatiskt svart
färgpulver till vitt och applicerar vitt
som ett underlag på dina CMYK-bilder.
Utskriften är anpassad för varje
materialfärg och därmed levereras otrolig
utskriftskvalitet både snabbt och enkelt
utan att behöva vara en designer.

DESIGNERS

Designers som använder Adobes program
kan nu dra full nytta av de nya och
innovativa mörka och färgade papper,
kuvert och syntetiska substrat som dyker
upp på marknaden. Andra enheter kan
endast skriva ut på grundläggande vitt
papper och material medan färgskrivaren
VersaLink ® C8000W ger tillgång till en
helt ny värld med material. Att designa
en bild med ”vitt i åtanke” och använda
några enkla designtekniker låter
färgskrivaren VersaLink ® C8000W
automatiskt applicera vitt som underlag
för att leverera fantastiska resultat
på ditt valda material.
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Färgskrivaren Xerox® VersaLink ® C8000W
med vitt färgpulver

ConnectKey®

Technology

Färgskrivaren VersaLink ® C8000W med vitt färgpulver är en kostnadseffektiv startpunkt för en hel värld av nya utskrifter.
För mer information besök https://www.office.xerox.com/sv-se/skrivare/versalink-c8000w.
M A S K I N S P E C I F I K AT IO N E R V E R S A L I N K ® C 8 0 0 0 W
Hastighet1
Månatlig utskriftskapacitet2
Hårddisk/processor/minne
Anslutning
Styrenhetsfunktioner

Upp till 45 sid/min, letter/A4
205 000
320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB (tillval)
10/100/1000Base-T Ethernet, High-speed USB 3.0, Wi-Fi och Wi-Fi Direct med tillvalet för trådlös anslutning, NFC Tap-to-Pair
Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, appen Xerox® App Gallery, verktyget Xerox® Standard Accounting, rollbaserade
behörigheter, smidig autentisering aktiverad
Utskrift upplösning
Upp till 1 200 x 2 400 dpi
Utskrift av första sidan
15 sekunder i färg, 14 sekunder monokromt
Skrivarspråk
Adobe® PostScript® 3™
Färghantering
Xerox färgkorrigeringar och Xerox färghantering för att möjliggöra nästan WYSIWYG-utmatning på 12 olika materialfärger
Inmatning 
Standard Manuellt magasin: Upp till 100 ark. Anpassade format: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 19 tum/88,9 x 98,4 mm till 320 x 482,6 mm 12,6 x 52 tum/
320 x 1 320,8 mm (64–300 g/m2)
Magasin 1: Upp till 520 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 11,7 x 17 tum/100 x 148 mm till 297 x 431,8 mm (64–300 g/m2)
Magasin 2: Upp till 520 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m2)
Tillval Tvåmagasinsmodul: Upp till 1 040 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m2)
Tvåmagasinsmodul: Upp till 2 000 ark, 8,5 x 11 tum, 7,25 x 10,5 tum/A4, B5 (64–300 g/m2)
Högkapacitetsmagasin: Upp till 2 000 ark, 8,5 x 11 tum, 7,25 x 10,5 tum/A4, B5 (64–216 g/m2)
Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 50 kuvert: #10 Kommersiell, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m2)
Pappersutmatning/
Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera
efterbehandling 
Standard
Tillval Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval, häftesenhet
som tillval (bigning, sadelhäftning)
BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks flerpositionshäftning
och 2/3 hålning, sadelhäftning av häften (2–16 ark, 64 sidor), V-fals
Automatisk dubbelsidig utskrift
Standard
INT UI T IV ANVÄNDARUPPLE VEL SE

Anpassa och göra personlig
Skrivardrivrutiner
Xerox® inbyggda webbserver
Fjärrkonsol
Utskriftsfunktioner

Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån
anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery och Xerox App Studio
Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver ®
Dator eller mobil – statusinformation, interaktiv design, inställningar, enhetshantering och kloning
Fjärrkontrollpanel
Skyddad utskrift, provsats, personlig utskrift, sparade jobb, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning,
lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning,
programstandarder, dubbelsidig utskrift, överhoppning av tomma sidor, utkastläge

BRANSCHLEDANDE SÄKERHET

Nätverkssäkerhet
Enhetsåtkomst
Dataskydd
Dokumentsäkerhet

IPsec, HTTPS, nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat
Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll,
användarrättigheter, Xerox® integrerat RFID-kort och Trusted Platform Module (TPM)
Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2)
och dataöverskrivning 3, krypterade appar med inbäddat certifikatstöd
Säker utskrift

F Ö R B E R E D D F Ö R N Ä S TA G E N E R AT IO N S TJÄ N S T E R

Utskriftshantering
Hantera utskrifter
Hållbarhet

Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och
mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar#printmanagement.
Xerox® Device Manager, appen Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning och verktyg för hanterade utskriftstjänster
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen

N YC K E L N T IL L N YA M ÖJ L IG H E T E R

Xerox App Gallery
1

Många appar och molntjänster tillgängliga. Gå till www.xerox.com/appgallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som
kompletterar funktionsutbudet.

Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. 2 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; 3 HDD krävs för bildöverskrivning.

Certifieringar
Aktuell lista över certifieringar finns på
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassetter för C8000W:
Vitt 5000 sidor4 
Cyan: 7 600 sidor5 
Magenta: 7 600 sidor5 
Gul: 7 600 sidor5 
Högkapacitetstonerkassetter för C8000W:
Cyan: 16 500 sidor5 
Magenta: 16 500 sidor5 
Gul: 16 500 sidor5 

106R04646
106R04034
106R04035
106R04036
106R04046
106R04047
106R04048

Produkter för rutinunderhåll:
Trumma: 190 000 sidor för varje färg/
upp till 240 000 sidor för endast vitt 
101R00602
Avfallskassett: Upp till 47 000 sidor7 
108R01504
6
IBT-rengöring: Upp till 160 000 sidor 104R00256
6
Överföringsrulle: Upp till 200 000 sidor 116R00015
Tillval
Tvåmagasinsmodul 
097S04969
Tandemmagasinsmodul 
097S04970
Högkapacitetsmagasin 
097S04845
Kuvertmagasin (ersätter magasin 1) 
497K17880
Kontorsefterbehandlare097S05019
2/3 hålslagning för kontorsefterbehandlare  497K20600
Häftesenhet för kontorsefterbehandlare 
497K20590

BR-efterbehandlare med häftesenhet
(kräver horisontell transportsats)
Horisontell transportsats för
BR efterbehandlare
Hårddisk (320 GB hårddisk )
Trådlöst nätverkskort (trådlös anslutning) 
Integrerad kortläsare/RFID-sats 
BiancoDigitale SW-sats

4

5 % täckning

5

Standardsidor i genomsnitt. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Värden kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
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Ungefärligt sidantal. Värden kan variera beroende på jobbstorlek, medieformat/orientering och skrivarhastighet.
För mer information, besök http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Konfigurationer varierar beroende på geografiskt läge.
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Maxkapacitet för 100 % vita sidor med 5 % täckning. Förväntad kapacitet: 30 400 sidor med 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY-sidor.

För mer detaljerade specifikationer, besök https://www.office.xerox.com/sv-se/skrivare/versalink-c8000w.
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Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder.
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097S04981
497K17440
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

