Xerox® VersaLink® C8000W
Έγχρωμος εκτυπωτής με Λευκό
Γραφίτη
Εξερευνήστε νέες δυνατότητες στον κόσμο της έγχρωμης εκτύπωσης με σκουρόχρωμα
μέσα εκτύπωσης

Εικόνα FPO

C8000W

Παρουσίαση του Έγχρωμου εκτυπωτή με λευκό γραφίτη
Xerox® VersaLink ® C8000W
Ο έγχρωμος εκτυπωτής με λευκό γραφίτη VersaLink® C8000W σάς βοηθάει να
προσφέρεται ξεχωριστές εκτυπώσεις στους πελάτες σας ώστε να τους κάνετε να
ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Αν εκτυπώνετε με λευκό γραφίτη για να τονίσετε το
κείμενο και να κάνετε τις καθιερωμένες εικόνες CMYK να κυριαρχούν στα σκουρόχρωμα
μέσα εκτύπωσης, ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink® C8000W σας βοηθάει να ξεχωρίζετε
από τους υπόλοιπους. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκτυπώνετε έγγραφα με πιο
επαγγελματική εμφάνιση που σίγουρα θα τραβήξουν την προσοχή. Καταλαμβάνοντας
μικρό χώρο και με χαμηλή τιμή για μια τόσο ισχυρή προσθήκη στα εργαλεία των
σχεδιαστών, ο Έγχρωμος εκτυπωτής C8000W σας δίνει ένα πλεονέκτημα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΤΟΝ Κ ΆΝΕΙ ΝΑ
ΞΕΧΩΡΊΖΕΙ
Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink ® C8000W
διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για την υποστήριξη
των ροών εργασιών λευκού γραφίτη:
ολοκληρωμένος ελεγκτής γραφικών,
προγράμματα οδήγησης Mac και Windows και
ενσωματωμένοι πίνακες χρωμάτων.
Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον έγχρωμο
εκτυπωτή VersaLink ® C8000W είναι Λευκό συν
Κυανό, Ματζέντα και Κίτρινο, με το Λευκό να
εφαρμόζεται πρώτο στα μέσα εκτύπωσης.
Με αυτόν τον τρόπο έχετε εντυπωσιακά
αποτελέσματα όταν εκτυπώνεται σε
σκουρόχρωμα μέσα εκτύπωσης. Για παράδειγμα,
το λευκό κείμενο σε σκουρόχρωμα μέσα
εκτύπωσης παρουσιάζει την υψηλότερη
ποιότητα της στις εκτυπώσεις. Ομοίως, η
εκτύπωση εικόνων CMYK σε σκουρόχρωμα μέσα
εκτύπωσης χρησιμοποιώντας Λευκό ως ένα
υπόστρωμα, επιτρέπει στο χρώμα να προβάλει
με εκπληκτική ποιότητα, ανοίγοντας έναν κόσμο
εκτυπωτικών δυνατοτήτων σε μέσα εκτύπωσης
που ποτέ άλλοτε δεν χρησιμοποιούσατε.

Π Α ΡΆΘΥ ΡΑ Γ Ι Α Ν Έ Ε Σ Ε Υ Κ Α ΙΡΊΕ Σ
Όταν πρόκειται για διάφορες σημάνσεις σε
βιτρίνες, η εκτύπωση χρωμάτων σε διαφανή
μέσα εκτύπωσης χωρίς λευκό υπόστρωμα,
κάνει την εκτύπωση να φαίνεται θαμπή
και δυσανάγνωστη. Όμως, με τον έγχρωμο
εκτυπωτή VersaLink ® C8000W, μπορείτε τώρα
να εκτυπώνετε λευκό κάτω από τους γραφίτες
CMY. Έτσι, τα χρώματα φαίνονται εντυπωσιακά
και μπορείτε να εκτυπώνετε και να
παρουσιάζετε εικόνες επαγγελματικού επιπέδου
στις βιτρίνες και να τραβάτε την προσοχή των
πελατών σας.
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Γ ΊΝΕ Τ Ε ΔΗΜΙΟΥ ΡΓ ΙΚΟΊ, Κ Ά ΝΤ Ε
Π Ε ΡΙ Σ ΣΌΤ Ε ΡΑ Κ Α Ι Κ Ε ΡΔ Ί Σ Τ Ε
Π Ε ΡΙ Σ ΣΌΤ Ε ΡΑ

Π Ρ Ο Σ Θ Έ Σ Τ Ε Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ι Α ΚΌ Σ Τ ΥΛ
Κ Α Ι Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ή Π Ο ΙΌ Τ Η ΤΑ
ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ ΣΑΣ

Ανοίξτε το κατάστημά σας εκτυπώσεων σε νέους
και υπάρχοντες πελάτες, προσφέροντας νέους
τρόπους για τη διαφοροποίηση των εκτυπώσεών
τους. Είτε πρόκειται για προσκλητήρια γάμου,
μενού εστιατορίων ή πανό –εκτυπώστε τα όλα,
κάνοντάς τα να φαίνονται υπέροχα και
εντυπωσιάστε τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας
μέσα εκτύπωσης που δεν ήταν άλλοτε διαθέσιμα.
Έτσι ενισχύεται η γκάμα των υπηρεσιών που
μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας και
ανοίγονται περισσότερες ροές εσόδων για την
επιχείρησή σας.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink ® C8000W
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθούν οι
εκτυπώσεις οποιασδήποτε επιχείρησης, από την
προσθήκη διαφόρων σημάνσεων σε βιτρίνες που
τραβούν την προσοχή μέχρι απίστευτα φωτεινές
εικόνες σε ειδικά μέσα εκτύπωσης για την
επικοινωνία των μηνυμάτων σας με πιο
επαγγελματικό και εντυπωσιακό τρόπο.
• Εκτύπωση σε σκουρόχρωμα και χρωματιστά
μέσα εκτύπωσης
• Εκτύπωση σε σκουρόχρωμους και
χρωματιστούς φακέλους
• Πινακίδες για βιτρίνες, αυτοκόλλητα
και ετικέτες

Παρουσίαση του Έγχρωμου εκτυπωτή με λευκό γραφίτη
Xerox® VersaLink ® C8000W

VersaLink ® C8000W και μονάδα δύο δίσκων

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ
Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink ® C8000W είναι σχεδιασμένος για διάφορους χρήστες –γενικούς χρήστες της οικογένειας προγραμμάτων του Office,
γραφίστες και άλλους οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για λογισμικό επεξεργασίας εικόνων για προχωρημένους.

Λ Ε Υ ΚΌ Κ Ε ΊΜ Ε Ν Ο Κ Α Ι Γ ΡΑΦΙΚ Ά
Γ Ι Α ΧΡΉΣ Τ Ε Σ Τ ΗΣ ΟΙΚΟΓ ΈΝΕΙ Α Σ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΆΤ Ω Ν Τ Ο Υ O F F I C E
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πρόγραμμα
οδήγησης Windows και Mac για να επιλέξετε έως
και 12 χρώματα μέσων εκτύπωσης και
εκτυπώστε στη συσκευή από τις συνηθισμένες
σας εφαρμογές Microsoft. Επιλέξτε ένα λευκό
χρώμα γραμματοσειράς και τελειώσατε. Για
παράδειγμα, δημιουργήστε ένα μενού λευκού
χρώματος σε σκουρόχρωμα μέσα εκτύπωσης για
επαγγελματικού επιπέδου εκτύπωση εικόνας,
για να κάνετε το εστιατόριο του πελάτη σας να
ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Π Λ Ή Ρ Η Γ ΡΑΦΙΚ Ά Μ Ε Λ Ε Υ ΚΌ
Γ ΡΑΦΊ Τ Η Γ Ι Α ΌΛΟΥ Σ ΤΟΥ Σ Χ Ρ ΉΣ Τ Ε Σ
Με ένα προαιρετικό λογισμικό όπως το
BiancoDigitale, οι χρήστες μπορούν εύκολα να
εισαγάγουν PDF, αρχεία Photoshop, ή γραφικά
bitmap όπως JPEG ή BMP, και να δημιουργήσουν
γρήγορα έξοδο για τον έγχρωμο εκτυπωτή
VersaLink ® C8000W με λευκό γραφίτη. Επιλέξτε
το χρώμα των μέσων εκτύπωσης που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε και το λογισμικό θα
αντιμεταθέσει αυτόματα κάθε μαύρο γραφίτη
με λευκό και θα εφαρμόσει αυτόματα λευκό ως
ένα υπόστρωμα στις εικόνες CMYK. Η έξοδος
προσαρμόζεται για κάθε χρώμα μέσου
εκτύπωσης και έτσι παρέχεται εκπληκτική
ποιότητα εκτύπωσης γρήγορα και εύκολα χωρίς
να χρειάζεται κάποιος γραφίστας.

Γ ΡΑΦΊ Σ Τ Ε Σ
Οι γραφίστες που χρησιμοποιούν την οικογένεια
προγραμμάτων Adobe θα νοιώσουν ιδιαίτερη
ικανοποίηση αφού θα μπορούν να αξιοποιήσουν
στο έπακρο τα νέα και καινοτόμα σκουρόχρωμα
και χρωματιστά χαρτιά, φακέλους και συνθετικά
εκτυπωτικά υλικά που υπάρχουν σήμερα. Οι
άλλες συσκευές μπορούν να εκτυπώνουν μόνο
σε βασικό λευκό χαρτί και μέσα εκτύπωσης, ενώ
ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink ® C8000W
ανοίγει ολόκληρο αυτόν τον νέο κόσμο μέσων
εκτύπωσης. Σχεδιάζοντας μια εικόνα «έχοντας
υπόψη το λευκό» και με την ενσωμάτωση
μερικών απλών τεχνικών σχεδίασης, ο έγχρωμος
εκτυπωτής VersaLink ® C8000W θα εφαρμόζει
αυτόματα το λευκό ως ένα υπόστρωμα για να
προσδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο
επιλεγμένο μέσο εκτύπωσης.
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Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink ®
C8000W με λευκό γραφίτη

ConnectKey®
Technology

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink ® C8000W με λευκό γραφίτη είναι η νέα οικονομική λύση σε έναν κόσμο νέων εφαρμογών εκτύπωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.office.xerox.com/el-gr/printers/versalink-c8000w.
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά

V E R S A L I N K® C 8 0 0 0 W

Ταχύτητα1

Μέχρι και 45 σελ./λεπτό Letter/A4

Μηνιαίος κύκλος εργασιών2

205.000

Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη

Προαιρετικά 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB

Συνδεσιμότητα

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Κιτ Wi-Fi, Πάτημα για ζευγοποίηση NFC

Λειτουργίες ελεγκτή

Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting (XSA), Δικαιώματα βάσει ρόλων,
Ενεργοποιημένος βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας

Ανάλυση εκτύπωσης

Μέχρι 1200 x 2400 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης

Έγχρωμη μόλις σε 15 δευτερόλεπτα/μονόχρωμη μόλις σε 14 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)

Adobe® PostScript® 3™

Διαχείριση χρωμάτων
Είσοδος χαρτιού 

Διορθώσεις Χρωμάτων Xerox, Διαχείριση Χρωμάτων Xerox για να είναι δυνατή η έξοδος περίπου WYSIWYG σε 12 διαφορετικά χρώματα μέσων εκτύπωσης
Τυπική

Προαιρετικός εξοπλισμός

Έξοδος χαρτιού/τελική
επεξεργασία 

Δίσκος Bypass: Μέχρι 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 19 ίντσες/88,9 x 98,4 χλστ. έως 320 x 482,6 χλστ.
Πανό: 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1320,8 χλστ. (64 έως 300 g/m²)
Δίσκος 1: Μέχρι 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. (64 έως 300 g/m²)
Δίσκος 2: Μέχρι 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 12,6 x 18 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 320 x 457,2 χλστ. (64 έως 300 g/m²)
Μονάδα δύο δίσκων: Μέχρι 1040 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 12,6 x 18 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 320 x 457,2 χλστ. (64 έως 300 g/m²)
Μονάδα σειριακού δίσκου: Έως και 2000 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες, 7,25 x 10,5 ίντσες/A4, B5 (64 έως 300 g/m²)
Προαιρετικά Έως και 2000 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες, 7,25 x 10,5 ίντσες/A4, B5 (64 έως 216 g/m²)
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1): Έως και 50 φάκελοι: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 έως 90 g/m²)
Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (στον τυπικό εξοπλισμό όταν δεν υπάρχουν προσαρτημένοι τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας

Τυπική

Προαιρετικός εξοπλισμός

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκος ταξινομητή 2000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 3 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική
μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμή κοπής, συρραφή ράχης)
Τελικός επεξεργαστής BR με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων: Δίσκος ταξινομητή 1500 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις
50 φύλλων και διάτρηση 2/3 οπών με δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίου με συρραφή στη ράχη (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και δίπλωμα V
Τυπική

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ

Προσαρμογή και Εξατομίκευση

Προσαρμογή Walkup, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης από το χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία
ή Ροή εργασίας με το Xerox App Gallery και το Xerox App Studio

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών και Xerox® Global Print Driver ®

Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®

Υπολογιστής ή κινητή συσκευή — Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση

Απομακρυσμένη κονσόλα

Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου

Λειτουργίες εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστικό σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, Αναγνώριση
εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου,
Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση

Α Π ΌΛΥ Τ Η Α ΣΦΆ Λ Ε Ι Α

Ασφάλεια δικτύου

IPsec, HTTPS, έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, πιστοποιητικά ασφάλειας, προεγκατεστημένα, προϋπογεγραμμένα πιστοποιητικά

Πρόσβαση συσκευών

Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχοι
πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID Xerox®, Μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM)
Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS
140-2) και επεγγραφή ειδώλου 3, Κρυπτογράφηση εφαρμογών με ενσωματωμένη υποστήριξη πιστοποιητικών
Ασφαλής εκτύπωση

Προστασία δεδομένων
Ασφάλεια εγγράφων

Δ Υ Ν Α Τ Ό Τ Η Τ Α Α Ξ Ι Ο Π Ο Ί Η Σ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΏ Ν Ε Π Ό Μ Ε Ν Η Σ Γ Ε Ν ΙΆ Σ

Διαχείριση εκτυπώσεων
Διαχείριση εκτύπωσης
Βιωσιμότητα

Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση
www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement.
Διαχείριση συσκευών Xerox®, Εφαρμογή βοήθειας υποστήριξης Xerox®, Αυτόματες ενδείξεις μετρητών, εργαλεία Managed Print Services
Cisco EnergyWise ®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια με επαλήθευση EPEAT

Π ΎΛ Η Γ Ι Α Ν Έ Ε Σ ΔΥ Ν ΑΤΌ Τ Η Τ Ε Σ

Xerox App Gallery

Πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud είναι διαθέσιμες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για μια μεγαλύτερη σειρά
επιλεγμένων εφαρμογών Xerox® που είναι διαθέσιμες για προσθήκη λειτουργιών.

Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα το πρότυπο ISO/IEC 24734. 2 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 3 Απαιτείται HDD
για επεγγραφή ειδώλου.
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Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων,
μεταβείτε στη διεύθυνση
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Αναλώσιμα
Κασέτες γραφίτη τυπικής χωρητικότητας για τον
C8000W:
Λευκό: 5.000 σελίδες4 
106R04646
Κυανό: 7.600 σελίδες5 
106R04034
Ματζέντα: 7.600 σελίδες5 
106R04035
5
Κίτρινο: 7.600 σελίδες 
106R04036
Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας για τον
C8000W:
Κυανό: 16.500 σελίδες5 
106R04046
Ματζέντα: 16.500 σελίδες5 
106R04047
5
Κίτρινο: 16.500 σελίδες 
106R04048

Προϊόντα για τακτική συντήρηση:
Φύσιγγα τυμπάνου: 190.000 σελίδες για κάθε χρώμα/
έως 240.000 σελίδες μόνο για λευκό 
101R00602
Κασέτα υπολειμμάτων: Μέχρι 47.000
7
σελίδες 
108R01504
Σύστημα καθαρισμού IBT: Μέχρι
160.000 σελίδες6104R00256
Κύλινδρος μεταφοράς: Μέχρι
200.000 σελίδες6116R00015
Βοηθητικός εξοπλισμός
Μονάδα δύο δίσκων 
097S04969
Μονάδα σειριακού δίσκου 
097S04970
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 
097S04845
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1)  497K17880
Τελικός επεξεργαστής γραφείου 
097S05019
2/3 διάτρηση για τον Τελικό επεξεργαστή
γραφείου 
497K20600

Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων
για τελικό επεξεργαστή γραφείου 
Τελικός επεξεργαστής BR με δημιουργό
φυλλαδίων (απαιτείται κιτ οριζόντιας
μεταφοράς)
Κιτ οριζόντιας μεταφοράς για
επεξεργαστή BR
HDD (σκληρός δίσκος 320 GB)
Προσαρμογέας ασύρματου
δικτύου (Κιτ Wi-Fi) 
Κιτ εσωτερικού αναγνώστη καρτών/RFID 
Κιτ λογισμικού BiancoDigitale

497K20590
097S04981
497K17440
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

4

5% κάλυψη

5

Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση κατά το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
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Α ριθμός σελίδων κατά προσέγγιση. Η δηλωμένη απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των μέσων και την ταχύτητα του μηχανήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Οι διαμορφώσεις διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή.
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Μέγιστος αριθμός αποδόσεων 100% λευκές σελίδες με κάλυψη 5%. Αναμενόμενη απόδοση 30.4000 σελίδες σε λειτουργία 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Για πιο λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.office.xerox.com/el-gr/printers/versalink-c8000w.
© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® και
Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02XC

