Xerox ® VersaLink ®
farveprinter
Professionel farve, mediefleksibilitet og benchmark-pålidelighed

C9000

ConnectKey®
Technology

Xerox® VersaLink ® C9000-farveprinter
Konsekvent farveudskrivning afstemt med professionelle værktøjer
til farvestyring. Enestående mediefleksibilitet. Uovertruffen
ydeevne og driftssikkerhed. Tilslutningsmuligheder til netværk,
mobile enheder og skyen. App-baseret brugertilpasning af
arbejdsgange. Disse alsidige muligheder gør VersaLink ® C9000 til
printeren, der anvendes af både grafiske fagfolk og interne
designgrupper. Virksomheder såsom reklamebureauer, grafiske
designbutikker, marketing-/kommunikationsfirmaer samt
fotostudier kan bruge VersaLink ® C9000 til at bringe deres
arbejde og ideer til live med livlige farver og uovertruffen kvalitet.
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En pålidelig printer
Xerox® VersaLink ® C9000 er designet til hurtigt skiftende
arbejdspladser, der har brug for farver i professionel kvalitet.
Printeren slår bro mellem koncept og virkelighed med
kvalitet, ydelse og produktivitetsforbedringer.

INGEN PROBLEMER,
B A R E P R Æ S TAT I O N .

Din Xerox ® VersaLink ® C9000-farveprinter
sørger for ensartet og fejlfri udskrivning med
det samme. Den hjælper med at udføre
opgaver, der får din virksomhed til at
arbejde mere effektivt. Med enkle
installationsvejledninger og trinvise
konfigurationsmuligheder er du klar til
at starte med det samme.
VersaLink ® C9000-farveprinteren er
designet til uovertruffen driftssikkerhed og

har et nyt hardwaredesign med færre
bevægelige dele, forstærkede komponenter
i papirgangen og et avanceret
billedbehandlingssystem.
De mest sikkerhedsbevidste virksomheder
og institutioner vælger Xerox: Vi tilbyder en
omfattende tilgang til udskriftssikkerhed,
som inkluderer en effektiv blanding af
indbyggede funktioner og tjenester, der
mindsker risikoen for uautoriseret adgang,
registrerer mistænkelig eller ondsindet
adfærd og beskytter data og dokumenter.

X E ROX®
CO N N E C T K E Y® T E K N O LO GI
Intuitiv brugeroplevelse
En velkendt måde at interagere på, som
omfatter en tabletlignende oplevelse med
bevægelsesbaseret styring af
berøringsskærmen og nem tilpasning.
Klar til mobil og skyen
Direkte opkobling til skyen og
mobilenheder fra brugerfladen med
adgang til sky-baserede tjenester, så du
kan arbejde hvor, hvornår og hvordan du vil.
Benchmark-sikkerhed
Dybdegående sikkerhed, der inkluderer
et kraftfuldt blanding af indbyggede
funktioner og tjenester til at forhindre
uautoriseret adgang, opdage mistænkelig
eller skadelig opførsel samt beskytte data
og dokumenter.
Aktiverer næste generation af
serviceydelser
Nem integration af Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Aktiverer
fjernovervågning af servicelevering og
forbrugsstoffer.
Åbner op for nye muligheder
Udvid hurtigt dine muligheder med
Real-World apps fra Xerox App Gallery,
eller tal med en af vores partnere for at
designe og udvikle en løsning, der er
specifikt tilpasset til dine
forretningsbehov.
Få mere at vide om, hvordan
du kan arbejde smartere på
www.xerox.com/da-dk/connectkey.
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Skab flere indtjeningsmuligheder ved at
beholde mere af udskrivningsarbejdet
i virksomheden.

•Æ
 gte 1200 x 2400 dpi. Xerox® VersaLink®
C9000-farveprinteren leverer udskrifter
i høj opløsning, som gør det muligt at
fremstille realistiske fotos, billeder med
præsentationskvalitet samt grafik med fine
streger, der giver en skarp tekst, selv i små
skrifttyper.

Ønsker du farver i professionel kvalitet?
Xerox® VersaLink® C9000-farveprinteren leverer uovertruffen
farvebilledbehandlingsteknologi og professionelle
farvestyringsværktøjer, der sikrer ensartet farvetilpasning
til udskrivning i tabloid-format. Du kan spare tid og penge
ved at producere flere af dine kundeorienterede materialer
i din virksomhed.

• Gengiver farver præcist med pålidelig
nøjagtighed. PANTONE® kalibrerede
ensfarvede simuleringer fungerer
perfekt sammen med Xerox®
farvekorrektionsteknologi og ægte Adobe ®
PostScript® 3™ for at levere resultater, der
altid lever op til dine forventninger.
• Se for dig selv. Du vil få livagtige farver i
de udskrevne billeder, flotte og dybe sorte
gengivelser samt jævne farveovergange
uden streger, striber eller udtværing. Kunder
og potentielle klienter vil blive imponeret af
resultaterne, der svarer til, hvad de ville
forvente fra en professionel printbutik.
• Farvetilpasning, der ikke er på kompromis.
Ved at kombinere utroligt kraftfuld
software med Xerox ® Precise Color Meter,
der drives af X-Rite, tilføjer Xerox ®
Precise Color Management System
ekstra farvestyring i professionel
kvalitet oghjælper med at opretholde
farvenøjagtighed i hver eneste udskrift
og på tværs af alle udskrivningsenheder.

Nå nye præcisionsniveauer
med Xerox® Precise Color
Management System.

• L everer perfekte farver. Miljøforhold,
f.eks. temperatur og fugtighed, påvirker
printerens evne til at producere konsekvent
nøjagtige farver. The Xerox ® Precise Color
Management System gendanner hurtigt
printerens fabriksindstillinger.

For grafiske kunstnere og farveeksperter er farvetilpasning
en kritisk opgave. Xerox® Precise Color Management
System tilføjer suveræn farvestyring takket være en
kombination af effektiv software og Xerox® Precise Color
Meter, der er drevet af X-Rite.

• E mulering af andre maskiner. Brug
Xerox ® Precise Color Management System
til at oprette brugerdefinerede farvesæt,
der emulerer større trykmaskiner, som gør
det muligt at fremstille forhåndseksempler
og kladdeudskrifter i virksomheden. Med
vores system kan du hurtigt indstille/
nulstille gemte farveprofiler for at
opretholde dine effektive arbejdsgange.
• N øjagtig måling af farver. Xerox ®
Precise Color Meter-måleenhed, der er
drevet af den brancheførende X-Rite,
kalibrerer skærmen og VersaLink ®
C9000, så den matcher til farverne fra
farvekollektionsprøver eller farvetabeller
og sikrer nøjagtig gengivelse af skærm-tilprint-farver. (Leveres sammen med Xerox ®
Precise Color Management System.)
•P
 erfekte staffagefarver. Xerox ® Precise
Color Mangement System giver ikke kun
mulighed for at finjustere eksisterende
staffagefarver; der kan også oprettes nye,
unikke staffagefarver til dine
farvedokumenter.
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Avancerede efterbehandlingsmuligheder og bred mediefleksibilitet
forvandler digitale drømme til fysisk virkelighed.
Med Xerox® VersaLink ® C9000-farveprinteren kan du
oprette færdige dokumenter på en lang række medier,
der passer til designerens hensigt.
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Udskrifter i overstørrelse til 11 x 17”

Hæftefremstilling
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V-foldning

Hæftning med flere placeringer

2/3 hulning

DIN DESIGNA SSISTENT

Dit designteam vil gøre mere end bare at kunne printe. De vil fremstille elegante invitationer,
iøjnefaldende plakater, flotte hæfter og direkte reklamepost af høj kvalitet. Xerox ®
VersaLink ® C9000-farveprinteren hjælper dem med at oprette disse dokumenter og andre
vigtige kvalitetsudskrifter. Den kan printe på medier med vægt på mellem 75 og 350 g/m2
og formater fra 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52". Desuden muliggør en række avanceret
efterbehandlingsudstyr automatiseret produktion af hæfter, brochurer, overslag,
nyhedsbreve, manualer, rapporter, visitkort, emballage, skilte, vinduesplancher,
salgsmateriale og meget mere.
Medie-gramvægte

3502
g/m

93 lb standard, 236 lb
tekst, 130 lb omslag,
215 lb mærke, 194 lb
indeks, 60 lb Bristol,
350 g/m2. Uanset
hvordan du måler
papirvægt, kan
VersaLink ® C9000
kan udskrive på den.

Muligheder for medieformat (i centimeter)

1-sidet udskrivning
3,5 x 3,9

Automatisk 2-sidet udskrivning
5,5 x 7,15

20–28 lb
standard
(75 g/m2)

80 lb omslag
(220 g/m2)

98 lb
omslag
(256 g/m2)

111 lb
omslag
(300 g/m2)

130 lb
omslag
(350 g/m2)

8,5 x 11
12,6 x 52
8,5 x 14
11 x 17
12,6 x 19
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EF TERBEHANDLINGSMULIGHEDER
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Xerox ® VersaLink ® C9000-farveprinter
Udskriv. Mobil forbindelse.

1 å bning til kortlæser og internt rum til kortlæser.
2 U SB-port på frontpanelet1 giver brugere mulighed
for hurtigt at udskrive fra enhver standard USB
hukommelsesenhed.
3 S pecialmagasin til 100 ark kan håndtere
medieformater fra 3,5 x 3,9” til 12,6 x 19"/88,9 x
98,4 mm til 320 x 482,6 mm og bannerark fra
12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m2).
4 M agasin 1 kan håndtere op til 520 ark med
brugerdefinerede formater
3,9 x 5,8” til 11,7 x 17"/100 x 148 mm til
297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m2).
5 Magasin 2 kan håndtere op til 520 ark med
brugerdefinerede formater af 3,9 x 5,8” til 12,6 x
18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m2).

FLERE MULIGHEDER FOR
PA PI R M AG A SI N E R T I L A L L E B E H OV
6 Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter magasin
1) til problemfri fremføring af op til 50 konvolutter.

8 S tor fremfører tilføjer op til 2.000 ark med
standardformater på 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4,
B5 (64 til 216 g/m2).
9 Tandemmagasinmodul tilføjer op til 2.000 ark.
8,5 x 11"/A4, B5 (64 til 300 g/m2).

OPNÅ STØRRE FLEKSIBILITET MED
EFTERBEHANDLINGSINDSTILLINGER
10 D
 obbelt udfaldsbakke med stakforskydning
(standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet):
250 ark per bakke
11 Valgfri efterbehandler med hæfte-/falsemodul, der
gør det muligt at fremstille ryghæftede og foldede
hæfter med op til 64 sider (2 til 16 ark).
12 O ffice Finisher giver adgang til udvidede
efterbehandlingsfunktioner med fremragende
funktion og tilbyder ryghæftning af hæfter som
ekstradudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter
med 60-sider (2 til 15 ark).
1

NY UOVERTRUFFEN
BERØRINGSSK ÆRM
Mød vores helt nye 5-tommers
farveberøringsskærm – brugergrænsefladen,
der sætter højere standarder for tilpasning,
brugerdefinering og alsidighed.
Ved at bruge den velkendte "mobil
oplevelse" – med understøttelse af
håndbevægelse og opgavefokuserede
apps med et ensartet udseende og
funktionalitet samt færre trin, er det let at
fuldføre selv de mest komplekse opgaver.
Et meget intuitivt layout hjælper dig
gennem hver opgave fra start til slut. med
et naturligt hierarki, der placerer vigtige
funktioner nær toppen af skærmen og
hyppigt anvendte muligheder forrest og
i midten. Hvis placeringen af en funktion
eller app ikke passer, indrettes
skærmvisningen blot efter behov.
Denne uovertrufne balance mellem
hardwareteknologi og softwarekapacitet
hjælper alle, der bruger VersaLink®
C9000-farveprintere ved at udføre
mere arbejde hurtigere.

USB-porte kan deaktiveres.

7 2-magasinmodul tilføjer op til 1.040 ark med
brugerdefinerede formater på 3,9 x 5,8” til
12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm
(64 til 300 g/m2).

1 2
10

1 2

12

3
6

3

4
5

6

4
5

9
7

Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®

The VersaLink ® C9000-farveprinteren er baseret på Xerox ® ConnectKey ® Technology.
Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.
M A S K I N S P E C I F I K AT IO N E R

Udskrivningshastighed1
Produktivitet pr. måned2
Harddisk/ processor/hukommelse
Opkobling
Controllerfunktioner
Print-opløsning
Første udskrift efter
Sidebeskrivelsessprog
Farvestyring
Papirfremføring-standard

Tilbehør

Papiroutput/
Efterbehandling

Standard
Tilbehør

Automatisk 2-sidet printfunktion

Technology

VersaLink® C9000DT
Op til 55 sider/min Letter (8,5 x 11")/ A4
270.000 sider
1,6 GHz ARM dual-core/4 GB/320 GB harddisk
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3,0, Wi-Fi og Wi-Fi Direct med valgfrit Wi-Fi-sæt, NFC-tryk-og-pardan
Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface platform®, appen Xerox® App Gallery, Xerox® standardkonteringsværktøj, rollebaserede
tilladelser, praktisk autentificering aktiveret
Op til 1200 x 2400 dpi
Allerede efter 10,5 sekunder i farver/10 sekunder i sort/hvid
PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Integreret staffagefarvetabel med mulighed for at udskifte PANTONE® godkendt farvetabel, brugerdefineret staffagefarveeditor, valgfri
Xerox® Precise Color Management System-software
Specialmagasin: Op til 100 ark. Specialformater: 3,5 x 3,9” til 12,6 x 19"/88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm.
Bannerark: 12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m2)
Magasin 1: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8” til 11,69 x 17”/100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m²)
Magasin 2: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8” til 12,6 x 18”/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²)
Modul med to magasiner Op til 1.040 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8” til 12,6 x 18”/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²)
Modul med to magasiner Op til 2.000 ark. 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 300 g/m2)
Stort papirmagasin: Op til 2.000 ark; 8,5 x 11”, 7,25 x 10,5”/A4, B5 (64 til 216 g/m²)
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1): Op til 50 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 til 90 g/m²)
Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning (standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark hver
Office-efterbehandler: 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 3 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul
som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning)
BR-hæfte-/falsemodul: 1500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner og
hulning med 2/3 huller plus fremstiling af hæfter med ryghæftning (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning
Standard

LO GIS K B RU G E R B E TJ E NIN G

Tilpasning og personlige
indstillinger
Printerdrivere
Xerox® integreret webserver
Ekstern konsol
Udskriftsfunktioner

Brugertilpasning, tilpasning af startskærm efter bruger, flere startskærme med simple ID, tilpasning efter sted, funktion eller arbejdsgang med
Xerox App Gallery
Jobidentificering, Tovejsstatus, Jobovervågning and Xerox® Global Print Driver ®
Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning
Fjernbetjeningspanel
Udskrivning fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering,
fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstilling af
applikationer, 2-sidet udskrivning, spring over blanke sider, kladdetilstand

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning
Mobilitetsløsninger
Cloud-opkoblinger4

Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service og Mopria® Print Service Plug-ins til Android™, @printbyXerox
Xerox® mobile print og mobile print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct udskrivning
Besøg www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for at se de tilgængelige apps.
Udskriv fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og meget mere

E N E S TÅ E N D E SI K K E R H E D

Netværkssikkerhed
Maskinadgang
Datasikkerhed
Dokumentsikkerhed

IPsec, HTTPS, netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, installationsprogram selvsigneret certifikat
Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domæne-filtrering, overvågningslog, adgangskontrol, brugertilladelser,
Smart Card-aktiveret (CAC/PIV/. NET), Xerox® integreret RFID-rum til kortlæser, Trusted Platform Module (TPM)
Installations-/sikkerhedsvejledninger, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og
billedoverskrivning, krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse
Fortrolig printfunktion

A D G A N G T I L D E N N Y E S T E G E N E R AT IO N A F TJ E N E S T E R .

Printerstyring
Printadministration
Bæredygtighed

Xerox® Standardkontering, Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og flere på
www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement.
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisk tælleraflæsning, Managed Print Services værktøjer
Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, printbruger-ID på margener

P O R TA L T I L N Y E M U L IG H E D E R

Xerox App Gallery
1
3

Mange tilgængelige apps og cloud-services. Besøg www.xerox.com/AppGallery for at få et voksende udvalg af tilgængelige Xerox®apps, som
tilføjer yderligere funktioner.

Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. 2Maks. kapacitet forventet for en måned. forventes ikke opretholdes regelmæssigt.
Gå til www.apple.com for at se en liste over AirPrint certificering. 4 Mulighed for download fra Xerox App Gallery til printeren – www.Xerox.com/XeroxAppGallery ;

Certificeringer
Hvis du vil se den seneste liste over certificeringer, skal du gå til
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Forbrugsstoffer
Tonerpatroner med standardkapacitet:
Sort: 18.900 sider5 
Cyan: 12.300 sider5 
Magenta: 12.300 sider5 
Gul: 12.300 sider5 

106R04069
106R04066
106R04067
106R04068

Tonerpatroner med stor kapacitet:
Sort: 31.400 sider6 
106R04081
Cyan: 26.500 sider6106R04078
Magenta: 26.500 sider6 
106R04079
Gul: 26.500 sider 6 106R04080
Vedligeholdelsesmaterialer:
Valsemodul: 190.000 sider pr. farve 6 /
190.000 sider sort 6 101R00602
Spildpatron: Op til 47.000 sider6 
108R01504
JBT-renser: Op til 160.000 sider7 
104R00256
7
Overførselsrulle: Op til 200.000 sider 
116R00015

G ennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængig af
billede, områdedækning og udskrivningstilstand.
O mtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning
og maskinhastighed. For flere oplysninger gå til http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
Konfigurationer varierer efter geografisk placering.
5

6

Gå til www.xerox.com/C9000PrinterSpecs for detaljerede specifikationer.
© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®,
og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.
Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01BD

Ekstraudstyr
Xerox® Precise Color Management
System-software097S04974
Modul med 2 magasiner 
097S04969
Modul med 2 magasiner 
097S04970
Stort magasin
097S04845
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1)
497K17880
Office-efterbehandler097S05019
Hulningssæt til 2/4 huller til Office Finisher
497K20601
Booklet Maker til Office Finisher 
497K03852
Booklet Maker Finisher med hulningssæt til 2/3 huller  497K20590
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi-sæt)
497K16750
Intern kortlæser/RFID-sæt 
497K18120

