® Xerox ® versalink
מדפסת צבע
צבע מקצועי ,גמישות מדיה ואמינות של בחינת ביצועים

C9000

®ConnectKey
Technology

מדפסת צבע Xerox® VersaLink ® C9000
הדפסה בצבע מלאת חיים בעקביות עם כלים ניהול צבע
מקצועיים .גמישות בלתי רגילה לסוגי מדיה .ביצועים ואמינות
ללא אח ורע .קישוריות רשת ,קישוריות ניידת וקישוריות ענן.
התאמה אישית המבוססת על אפליקציות של זרימות עבודה.
אלה הן היכולות שהופכות את VersaLink ® למדפסת המועדפת
לאנשי מקצוע בתחום האומנות הגרפית ולקבוצות העיצוב
הפנימיות כאח ד .עסקים כמו סוכנויות פרסום ,שירותי עיצוב
גרפי ,חברות תקשורת שיווקית וסטודיו לצילום יכולים להשתמש
ב VersaLink ® C9000-כדי להביא את עבודתם ואת רעיונותיהם
לחיים עם צבע חי ואיכות שאין כמוה.
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מדפסת שאפשר לסמוך עליה
מיועד למקומות עבודה מתקדמים בקצב מהיר הזקוקים
לצבע מקצועי של  Xerox® Versalink ® C9000עוזר לסגור את
הפער בין רעיון למציאות בעזרת שיפורים איכותיים ,ביצועים
ופרודוקטיביות.

בלי בעיות,
רק ביצועים.

הישר מהקופסה ,תוכל לסמוך על מדפסת ® Xerox
 VersaLink ®בצבע באופן עקבי וללא רבב לבצע
את משימות שמפעילות את העסק שלך בצורה
יעילה יותר .החל מאשפי התקנה שחוסכים
את הצורך בסיוע מצוותי  ITוכלה באפשרויות
מפורטות שלב-אחר-שלב לקביעת הגדרות  -הכל
מוכן לתחילת עבודה – בפשטות וללא טרחה.
מדפסת צבע  ,VersaLink ® C9000המיועדת
לאמינות מעולה ,כוללת עיצוב חומרה חדש עם
פחות חלקים נעים ,רכיבי נתיבי נייר מחוזקים
ומערכת הדמיה מתקדמת.

העסקים והממשלות המודעים ביותר
לאבטחה בוחרים ב .Xerox-אנו מציעים
גישה כוללת לאבטחת הדפסה הכוללת שילוב
עוצמתי של תכונות ושירותים מובנים המפחיתים
את הסיכון באמצעות מיקוד נמרץ על מניעת
גישה בלתי מורשית ,זיהוי התנהגות חשודה או
זדונית והגנה על נתונים ומסמכים.

ט כ נ ו ל ו ג י י תX E R O X ® 
C O N N E C T K E Y ®
חוויית משתמש אינטואיטיבית
דרך מוכרת ליצירת אינטראקציה הכוללת חוויה
דמוית מחשב לוח עם פקדי מסך מגע מבוססי
מחוות והתאמה אישית קלה.
ניידות ומוכנות לענן
קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות
מתוך ממשק המשתמש ,עם גישה לשירותים
המתארחים בענן ,המאפשרים לך לעבוד
במקום ,בזמן ובאופן הרצויים לך.
אבטחה חסרת תקדים
אבטחה מקיפה הכוללת שילוב עוצמתי של
תכונות ושירותים מובנים כדי למנוע גישה בלתי
מורשית ,זיהוי התנהגות חשודה או זדונית
ולהגן על נתונים ומסמכים.
תמיכה בשירותי הדור הבא
שילוב קל עם Xerox ® Intelligent Workplace
 .Servicesאפשרות לפיקוח מרחוק על אספקת
שירותים וחומרים מתכלים.
שער לאפשרויות חדשות
הרחב את היכולות שלך באופן מיידי באמצעות
אפליקציות לעולם האמיתי מXerox App-
 ,Galleryאו שוחח עם אחד השותפים שלנו כדי
לעצב ולפתח פתרון ספציפי לצרכים העסקיים
שלך.
גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
.www.xerox.com/he-il/connectkey
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השג פוטנציאל רווח על ידי שמירת עבודות
הדפסה רבות יותר לביצוע בכוחות פנימיים.
מחפש צבע באיכות מקצועית?
מדפסת הצבע ה Xerox® VersaLink® -מספקת את טכנולוגיית
הדמיית הצבע המעולה ואת הכלים המקצועיים לניהול צבע
שמבטיחים הדפסה בהתאמת צבעים עקבית לדפוס החל מגודל
 .Tabloid/A3תוכל לחסוך זמן וכסף בהפקת חלק גדול יותר
מחומרי הפרסום לצרכן בכוחות עצמיים בחברה.

• עד  1200 x 2400 dpiאמיתי .רזולוציית
הדפוס הגבוהה של מדפסת הצבע הXerox ®  -
 VersaLink® C9000מאפשרת להפיק תצלומים
במראה ריאליסטי ,תמונות וגרפיקה באיכות של
מצגת ובפרטי-פרטים ,שהופכים את הטקסט
לחד וקריא ,גם בגופנים קטנים.
• הצבעים שציפית להם ,בדייקנות אמינה.
סימולציות מכוילות בצבע מלא שלPANTONE®
בשילוב עם טכנולוגיית תיקון הצבע שלXerox ®
ושיטת  Adobe ® PostScript ® 3™מצטרפות
יחד למכלול שמביא תוצאות שתואמות תמיד
לציפיות שלך.
• לראות כדי להאמין .תצליח לקלוע לצבע המיועד
שחיפשת בתמונות חיות ,גווני שחור עשירים
ועמוקים ומעברי צבעים חלקים ,ללא שום
מריחה ,התקפלות או התקלפות .לקוחות קיימים
ועתידיים יתרשמו מהתוצרים שיעמדו ברמה
שהם יכולים לקבל מבתי דפוס מקצועיים.
• התאמת צבעים ללא פשרות .בזכות השילוב
בין תוכנה בעוצמה בלתי רגילה לבין מנגנון
 Xerox ® Precise Color Meterהמבוסס על
טכנולוגיית  ,X-RiteהXerox ® Precise Colour-
 Management Systemמוסיפה בקרת צבע
באיכות מקצועית ומסייעת להשגת צבע ברמת
דיוק גבוהה  -הדפסה אחרי הדפסה ובכל
מכשירי הקצה.
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השג רמות דיוק שלא היכרת
עם Xerox® Precise Colour
.Management System

• לשמור על צבעים מושלמים .תנאי הסביבה,
כמו למשל טמפרטורה ולחות ,משפיעים על
יכולתה של מדפסת להפיק צבעים מדויקים
באופן עקבי .הXerox ® Precise Colour-
 Management Systemמחזירה במהירות את
המדפסת שלך להגדרות שהיו לה כשיצאה
חדשה משערי המפעל.

לאמני גרפיקה ומקצוענים בעבודות צבע ,התאמת צבעים
היא משימה קריטית ממש .הThe Xerox® Precise Color-
 Management Systemמוסיפה יכולת בקרת צבע קריטית,
הודות לשילוב בין תוכנה רבת-עוצמה ומנגנון Xerox® Precise
 Colour Meterהמבוסס על טכנולוגיית .X-Rite

• אמולציה למכשירים אחרים .השתמש
בXerox ® Precise Colour Management -
 Systemליצירת ערכות צבעים מותאמות
אישית שמבצעות אמולציה לציוד הדפסה גדול
יותר ,כך שניתן לבצע בכוחות עצמיים בחברה
עבודות קדם-דפוס להכנה ואישור מוקדם .עם
המערכת שלנו ,תוכל להרכיב/להחליף במהירות
פרופילים שמורים של צבעים כדי להשיג זרימות
עבודה יעילות.
• מדידת צבעים מדויקת .בעזרת
הטכנולוגיה של  ,X-Riteהמובילה בענף ,מנגנון
המדידה  Xerox ® Precise Colour Meterמכייל
את הצג שלך ואת מדפסתVersaLink ® C9000
כך שיתאימו לצבעים מבקטלוגים לבחירה או
מטבלאות הצבעים ומבטיח התאמת צבעים
מדויקת בין מה שנראה על המסך לבין התוצאה
בדפוס.
(מנגנון המדידה כלול בערכת Xerox ® Precise
).Colour Management System
• שכלל את צבעי הספוט שלך לרמה מושלמת.
הXerox ® Precise Colour Mangement-
 Systemמאפשרת לא רק כוונון מדויק של צבעי-
ספוט קיימים ,אלא גם יצירת צבעי-ספוט חדשים
וייחודיים להגהות הצבע שלך.
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אפשרויות גימור מתקדמות וגמישות רחבה לסוגי מדיה
.הופכים חלומות דיגיטליים למציאות מוחשית
 אתה יכול,Xerox® VersaLink ® C9000 עם מדפסת הצבע עם
 בהתאם,להפיק תוצרים מוגמרים במגוון רחב של סוגי מדיה
.למה שהתכוון המעצב
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, ליברות כריכה רכה93
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, ליברות תווית215
, ליברות אינדקס194
, ליברות בריסטול160
 לא חשוב איך.מ"ר/' גר350
אתה מודד את עובי הנייר
VersaLink ® C9000 ,שלך
.מסוגלת להדפיס עליו

הידוק סיכות במיקומים שונים
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ƩƯŪ
ƯưƨƥƲƥƪƣ
ƐƤơƯơƥƪƟ
ƢƫƮơƯưƯƝ
ƟƫƲơ
ơƥƪƟƮơƠƥƞ
ƎƝƥƪƮƫƪ
ƮơƠƥƞ
ƮƢƝƟơƞƱư
ƨƵŲš ƐƤơƯ
ƯƯƱ
ƨơƬƨ
ƵƯươƩƯŪƫƢưƤơƁ
ƝƟơƯ
Ƶơưư
ƤơƁƝƮưƤţ
ơƟƫƯƤơƵ
ƝƮưƤţƯƯƱ
ƫƢưƤơ
ƟƫƪưƫƢư
ưƤƝƪƤƝƨƢƮƢƝƟơ
ƮƫƪƨƵŲš ƝƥƪƩƫƮơ
ƟƫƲơƳƫƮƨ
ƝƥƪƩ ƫƮơưƤƝƪ
ƠţƯƬ
ơƟƥơƯŪ ƞƱư
ƤƝƨƢ
Ɵƫƪư
ƨƝƪư
ƝƨƯƬ
ƫƢưƤơ
ƝƪƠƝƪƥƩ
ƵơưưƤơƵ ƨƝƪưƝƪƠ
ƝƪƥƩƝƨƯƬ
ơƟƥơƯŪ
ƳƫƮƨƠţƯƬ

)V-Fold( V-קיפול

מסייע העיצוב שלך

350
'רג/ר"מ

 כרזות, הם רוצים להפיק הזמנות מהודרות.צוות העיצוב שלך רוצה לעשות יותר מאשר סתם הדפסות
 תוכל לסמוך על מדפסת.ישיר בעל ביצועים גבוהים- חוברות מרשימות ודיוור,שימשכו תשומת לב
 הם. ועוד הרבה אחרים-  שתסייע להם ליצור את תוצרי הדפוס הללוXerox ® VersaLink ® C9000 הצבע
52x 12.6- אינץ' ל3.9x 3.5-מ"ר וגדלים החל מ/' ג350  עד75-יכולים לבחור חומרי הדפסה במשקל מ
, מדריכים, ידיעונים, הצעות, עלונים, ומגוון של מכשירי גימור מתקדמים מאפשר הפקת חוברות.' אינץ
. חומרים של נקודת מכירה ועוד, מדבקות חלונות, שילוט, אריזות, כרטיסי ביקור,דוחות

)יכולות של גודל המדיה (באינצ'ים

יכולות של עובי המדיה
צדדית-הדפסה חד

3.5 x 3.9

צדדית אוטומטית-הדפסה דו
5.5 x 7.15

8.5 x 11
12.6 x 52

 ליברות130
כריכה
)מ"ר/' גר350(

 ליברות111
כריכה
)מ"ר/' גר300(

 ליברות98
כריכה
)מ"ר/' גר256(

 ליברות80  ליברות28–20
כריכה
כריכה רכה
)מ"ר/' גר220(
)מ"ר/' גר75(

8.5 x 14
11 x 17
12.6 x 19
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יי שומי גימור
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מדפסת הצבע של Xerox ® versalink ® C9000
הדפסה .קישוריות להתקנים ניידים.

 1מפרץ קורא כרטיסים ותא פנימי לקורא כרטיסים.
 2יציאת  USBקדמית  1מאפשרת למשתמשים
להדפיס במהירות מתוך כל התקן זיכרון  USBסטנדרטי.
 3מגש עקיפה ל 100-גיליונות מטפל בחומרי הדפסה החל
מגודל 3 .5 x 3.9אינץ' עד  12.6 x 19אינץ' 8 8.9 x /
 98.4מ"מ עד  320 x 482.6מ"מ ובבאנרים מגודל 12.6 x
 52אינץ'  320 x 1,320.8 /מ"מ (משקל  64עד
 350גר'/מ"ר).
 4מגש  1עד  520גיליונות בגודל מותאם אישית
החל מ - 3 .9 x 5.8אינץ' עד  11.7 x 17אינץ' / 00 x 148
1
מ"מ עד  2 97 x 431.8מ"מ(.משקל  64עד  300גר'/מ"ר).
 5מגש  2עד  520גיליונות בגודל מותאם אישית
החל מ - 3 .9 x 5.8אינץ' עד  12.6 x 18אינץ' /100 x 148
מ"מ עד  320 x 457.2מ"מ (משקל  64עד  300גר'/מ"ר).

מגש נייר במגוון אפשרויות
כדי לתת מענה לכל צורך
 6ערכת מעטפות אופציונלית (המחליפה את מגש )1
מספקת הזנה ללא קשיים של עד  50מעטפות.

 8מזין בקיבולת גבוהה מוסיף עד  2,000גיליונות
בגודל סטנדרטי החל מ - 8 .5 x 11אינץ' עד 7.25 x
 10.5אינץ'A 4 /B5 , ( 64עד  216גר'/מ"ר).

ג אים להציג
העליונות של מסך המגע

 9מודול מגש זוגי מוסיף עד  2,000גיליונות;
 8 .5 x 11אינץ' A 4/B5 , ( 64עד  300גר'/מ"ר).

הכר את מסך המגע הצבעוני החדש שלנו
בגודל  5אינץ' – ממשק המשתמש שקובע
סטנדרט גבוה להתאמה אישית ולרבגוניות.

שפר את הגיוון
בעזרת אפשרויות גימור
 10מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (סטנדרטי כאשר
לא מוצמדות יחידות גימור) 250 :גיליונות לכל מגש.
 11יחידת גימור אופציונלית מוכנה ליצירת חוברות
מספקת יכולת ליצור חוברות בנות  64עמודים עם הידוק
סיכות לאורך הקיפול ( 2עד  16גיליונות).
 12יחידת גימור משרדית אופציונלית מעניקה לך
פונקציות גימור מתקדמות בערך גבוה ביחס לעלות
ומציעה אפשרויות אופציונליות של קיפול/כיפוף והידוק-
סיכות לכריכת חוברות בנות עד  60עמודים
( 2-15גיליונות).

הודות לחוויית ה"ניידות" המוכרת – עם
תמיכה בקלט באמצעות מחוות ובאפליקציות
ממוקדות במשימה ובעלות מראה ותחושה
דומים – אתה נדרש לבצע פחות שלבים כדי
להשלים את המשימות המורכבות ביותר.
פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך
בכל משימה מן ההתחלה ועד הסוף ,עם
היררכיה טבעית שממקמת את הפונקציות
הקריטיות בחלקו העליון של המסך ואת
האפשרויות שבשימוש נפוץ  -באזורי החזית
והמרכז .אינך אוהב את המיקום של פונקציה
או אפליקציה מסוימת? התאם אישית את
הפריסה כרצונך.
איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה
ליכולות תוכנה מסייע לכל משתמש במדפסת
 VersaLink ® C9000להדפסה בצבע לבצע
משימות רבות יותר במהירות רבה יותר.

 1ניתן לנטרל את יציאות ה.USB-

 7מודול שני מגשים עד  1,040גיליונות בגודל מותאם אישית
החל מ- 3.9 x 5.8אינץ' עד  12.6 x 18אינץ' /100 x 148
מ"מ עד  320 x 457.2מ"מ (משקל  64עד  300גר'/מ"ר).
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Xerox® VersaLink ® C9000

®ConnectKey

מדפסת הצבע ה The VersaLink ® C9000 -מבוססת על טכנולוגיית.Xerox ® ConnectKey ®
לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.xerox.com/he-il/connectkey
מפרטי התקן
1
מהירות
מחזור פעילות חודשי
כונן קשיח  /מעבד  /זיכרון
קישוריות
תכונות הבקר
2

הדפסה
זמן להדפסה ראשונה
שפות תיאור עמוד
ניהול צבעים
ר
הזנת ניי 

ברזולוציה

כלול בסטנדרט

אופציונלי

פלט נייר /
ר
גימו 

כלול כסטנדרט
אופציונלי

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

Technology

VersaLink® C9000DT
עד  55עמודים לדקה בגודל LetterA4/
 270,000עמודים
1.6GHz ARM Dual-Core/4 GB/320 GB HDD
Ethernet 10/100/1000 Base-T,High-speed USB 3.0 Wi-Fi®,ו  Wi-Fi Direct®-עם ערכת  Wi-Fiאופציונלית NFC ,עם אפשרות הקש-להתאמה
שכפול הגדרות תצורהXerox Extensible Interface Platform®, ,אפליקציית ,Xerox®App Galleryהכלי  ,Xerox® Standard Accountingהרשאות מבוססות-
תפקיד ,אימות נוח זמין
עד 1200 x 2400 dpi
תוך  10.5שניות בצבע  10 /שניות בשחור-לבן
PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
טבלת צבעי ספוט מובנית עם יכולת ביצוע החלפות ,טבלת צבעים באישור ,PANTONE®עורך צבעי ספוט בהתאמה אישית ,תוכנת Xerox® Precise Colour
 - Management Systemאופציונלית
מגש עקיפה :עד  100גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.5 x 3.9אינץ' עד  12.6 x 19אינץ' / 88.9 x 98.4מ"מ עד  320 x 482.6מ"מ;
כרזותx 12.6 :  52אינץ' x 320 /  1,320.8מ"מ ( 64עד  350גר'/מ"ר)
מגש  :1עד  520גיליונות; גדלים מותאמים אישיתx 3.9 :  5.8אינץ' עד  x 17 11.69אינץ' x 100 /  148מ"מ עד x 297  431.8מ"מ ( 64עד  300גר/מ"ר)
מגש  :2עד  520גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.9 x 5.8אינץ' עד  12.6 x 18אינץ' / 100 x 148מ"מ עד  320 x 457.2מ"מ ( 64עד  300גר'/מ"ר)
מודול עם שני מגשים :עד  1,040גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.9 x 5.8אינץ' עד  12.6 x 18אינץ' / 100 x 148מ"מ עד  320 x 457.2מ"מ ( 64עד  300גר'/מ"ר)
מודול מגש זוגי :עד  2,000גיליונות; 8.5 x 11אינץ' עד  7.25 x 10.5אינץ' A4 /B5 , ( 64עד  300גר'/מ"ר)
מזין בקיבולת גבוהה :עד  2,000גיליונות; 8.5 x 11אינץ' עד  7.25 x 10.5אינץ' A4 /B5 , ( 64עד  216גר'/מ"ר)
מגש מעטפות (במקום מגש  :)1עד  50מעטפות #10 :פורמט CommercialMonarch ,DL ,C4 ,C5 ,C6 , ( 75עד  90גר'/מ"ר)
מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (סטנדרטי כאשר לא מוצמדות יחידות גימור) 250 :גיליונות בכל אחד
יחידת גימור משרדית :מגש מערים של  2,000גיליונות 50 ,גיליונות מהודקים ,הידוק בשלושה מיקומים ,מנקב חורים אופציונלי ,יוצר חוברות אופציונלי (קווי
קיפול ,הידוק כריכה)
יחידת גימור של יוצר חוברות  :BRמגש מערים של  1,500גיליונות ומגש עליון של  500גיליונות ,הידוק של  50גיליונות במקומות רבים וניקוב של  2/3חורים
ובנוסף ,יצירת חוברות ( 2עד  16גיליונות 64 ,עמודים) עם הידוק כריכה וקיפול V
כלול כסטנדרט

חוויית משתמש אינטואיטיבית

התאמה אישית

מנהלי התקן ההדפסה
Xerox® Embedded Web Server
מסוף מרוחק
מאפייני הדפסה

התאמה אישית מקומית ,התאמה אישית של מסך הבית על-ידי המשתמש ,מספר מסכי בית עם זיהוי פשוט ,התאמה אישית לפי אתר ,פונקציה או זרימת עבודה
עם Xerox App Gallery
זיהוי עבודות ,מצב דו-צדדי ,מעקב אחר עבודות ו Xerox® Global Print Driver ®-
מחשב או התקן נייד – פרטי מצב ,יכולות מגע ,הגדרות ,ניהול התקן ,שכפול
לוח ניהול מרחוק
הדפסה מ ,USB-הדפסה מאובטחת ,ערכה לדוגמה ,הדפסה אישית ,משימה שמורה ,הגדרות מנהל התקן  ,Earth Smartזיהוי משימה ,יצירת חוברות ,הגדרות
מנהל התקן של אחסון ושחזור ,עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת ,התאמת קנה מידה ,ניטור משימה ,ברירות מחדל של יישומים ,הדפסה דו-צדדית  ,דילוג על
עמודים ריקים ,מצב טיוטה

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים

הדפסה ניידת
אפשרויות ניידות
מחברים לענן

4

אבטחה חסרת תקדים

אבטחת רשת
גישה להתקן

הגנה על נתונים
אבטחת מסמכים

 ,Apple® AirPrint®3מוכן ל Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-ו Mopria® Print Service-תוספים עבור Android™, @printbyXerox
 Xerox® Mobile Printו ,Mobile Print Cloud-התחבר באמצעות NFC/Wi-Fi Direct Printing
בקר ב www.xerox.com/he-il/office/mobile-solutions-לאפליקציות זמינות.
הדפסה מGoogle Drive™-Microsoft® OneDrive®,Dropbox™,Microsoft Office 365®,Box®, Xerox® DocuShare® Platform ,ועוד
IPsec ,HTTPS ,אימות רשתSNMPv3 , ,SSL/TLS ,אישורי אבטחה ,אישורים בחתימה עצמית מותקנים מראש
אימות קושחה ,גישת משתמש וחומת אש פנימית ,סינון יציאות/IP/תחום ,יומן ביקורת ,בקרות גישה ,הרשאות משתמש ,כרטיס חכם זמין
( ,)CAC/PIV/.NETקורא כרטיסי  RFIDמשולב שלXerox®Trusted Platform Module (TPM),
אשפי הגדרה/אבטחה ,הצפנה ברמת עבודה באמצעות שליחה ב ,HTTPS/IPPS-כונן קשיח מוצפן (A ES 256-bitF IPS 140-2,) ודריסת תמונות ,,5אפליקציות
מוצפנות עם תמיכה מובנית באישורי אבטחה
הדפסה מאובטחת

אפשרות לשירותים של הדור הבא

ניהול הדפסה

ניהול הדפסה
קיימות
פתח לאפשרויות חדשות

Xerox App Gallery

 ;Xerox® Standard AccountingאופציונליXerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut :
ועוד ב .www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement
 ,Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Readכלי Managed Print Services
 Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Print User IDבשוליים

אפליקציות ושירותי ענן רבים זמינים .בקר בכתובת  www.xerox.com/AppGalleryלהצגת מבחר הולך וגדל של אפליקציות Xerox®זמינות להוספת פונקציות.

 1מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל ISO/IEC 24734. 2-קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .לא צפוי להיות מתמשך על בסיס קבוע;
 3בקר ב www.apple.com -לקבלת רשימת אישורים של  airprint; 4הורדה אופציונלית מ Xerox App Gallery-למדפסת;www.xerox.com/XeroxAppGallery -

אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת ,עבור אל
.www.xerox.com/OfficeCertifications
מוצרים מתכלים
מחסניות הדפסה בעלות קיבולת סטנדרטית:
5
שחור 18,900 :עמודים 
5
ציאן 12,300 :עמודים 
5
מגנטה 12,300 :עמודים 
5
צהוב 12,300 :עמודים 

106R04073
106R04070
106R04071
106R04072

מחסניות טונר בעלות קיבולת גבוהה:
6
שחור 31,400 :עמודים 
6
ציאן 26,500 :עמודים 
6
מגנטה 26,500 :עמודים 
6
צהוב 26,500 :עמודים 

106R04085
106R04082
106R04083
106R04084

פריטים לתחזוקה שגרתית:
מחסנית תוף 190,000 :עמודים לכל צבע/ 6
 190,000עמודים שחור6
6
מחסנית משומשת 47,000 :עמודים 
יחידת ניקוי  :IBTעד  160,000דפים 7
גלגלת העברה :עד  200,000דפים 7

101R00602
108R01504
104R00256
116R00015

 5ממוצע עמודים רגילים .התפוקה המוצהרת בהתאם ל .ISO/IEC 19798-התפוקה משתנה בהתאם לתמונה ,לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.
 6עמודים משוערים .התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה ,לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן .למידע נוסף ,בקר בכתובת
.http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
 7תצורות משתנות לפי מיקום גאוגרפי.

לקבלת מפרט מפורט יותר עבור אל .www.xerox.com/C9000PrinterSpecs
© ,®Xerox Corporation. Xerox Corporation. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink 2021
ו ®Xerox Extensible Interface Platform -הם סימני מסחר של  Xerox Corporationבארצות הברית ו/או במדינות אחרות.
המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראשTSK-1695 BR26787 VC9BR-015D 08/21 .

אפשרויות
ניהול צבע מדויק שלXerox®
תוכנת מערכת 
מודול שני מגשים 
מודול מגש זוגי 
ה
מזין בקיבולת גבוה 
מגש מעטפות (במקום מגש )1
יחידת גימור משרדית 
ת
ניקוב  2/4חורים עבור יחידת גימור משרדי 
ת
יוצר חוברות עבור יחידת גימור משרדי 
יחידת גימור של יוצר חוברות עם ניקוב חורים  2/3
מתאם רשת אלחוטית (ערכת  Wi-Fi)
קורא כרטיסים פנימי/ערכת RFID

097S04974
097S04969
097S04970
097S04845
497K17880
097S05019
497K20601
497K03852
497K20590
497K16750
497K18120

