Xerox ® VersaLink ®
Barevná tiskárna
Profesionální barvy, flexibilita vhodných médií, naprostá spolehlivost

C9000

ConnectKey®
Technology

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink ® C9000
Konzistentně zářivý barevný tisk vyladěný profesionálními
nástroji pro správu barev. Výjimečná podpora médií.
Bezkonkurenční výkon a spolehlivost. Připojení k síti,
mobilním zařízením i cloudu. Pracovní postupy založené na
přizpůsobitelných aplikacích. Díky těmto vlastnostem je
VersaLink ® C9000 tiskárnou, která je volbou profesionálů v
oblasti grafiky i interní grafická studia. Podniky jako reklamní
agentury, grafická studia, marketingové komunikační firmy
a fotografická studia mohou s pomocí VersaLink ® C9000
realizovat svou práci a nápady v živých barvách a
bezkonkurenční kvalitě.
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Tiskárna, na kterou se můžete spolehnout
Xerox® VersaLink ® C9000 je navržena pro dynamická
pracoviště, která vyžadují profesionální barevnou kvalitu,
a pomáhá překlenout mezeru mezi konceptem a realitou
díky vylepšení kvality, výkonu a produktivity.

Ž Á D N É S TA R O S T I ,
JEN SPOLEHL IV Ý V ÝKON .

Můžete spolehnout, že ihned po vybalení
začne vaše barevná tiskárna Xerox ®
VersaLink ® C9000 konzistentně a bezchybně
plnit úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu
vašeho podnikání. Od jednoduchých
průvodců instalací po možnosti podrobné
konfigurace – vše je připraveno, abyste
mohli bez problémů začít.
Barevná tiskárna VersaLink ® C9000 je
navržena s vynikající spolehlivostí a má nový

design hardwaru s menším počtem
pohyblivých dílů, zesílené komponenty dráhy
papíru a moderní systém přenosu obrazu.
Firmy a státní organizace s nejvyššími nároky
na bezpečnost volí výrobky Xerox. Nabízíme
komplexní bezpečnost tisku, která kombinuje
integrované funkce a služby, které zmírňují
bezpečnostní riziko intenzivním soustředěním
na prevenci neoprávněného přístupu,
odhalování podezřelého nebo zlovolného
chování a na ochranu dat a dokumentů.

X E ROX®
T E C H N O L O GI E CO N N E C T K E Y®
Intuitivní uživatelské prostředí
Důvěrně známý způsob interakce založený
na prostředí podobném tabletům s
ovládáním pomocí dotykové obrazovky
a gest a umožňující snadné přizpůsobení.
Připraveno pro mobilní
připojení a cloud
Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním
zařízením přímo z uživatelského rozhraní
s přístupem ke cloudovým službám, které
vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli
a jakkoli.
Prvotřídní zabezpečení
Komplexní zabezpečení s řadou účinných
integrovaných funkcí a služeb pro
zablokování neoprávněného přístupu,
zjišťování podezřelého nebo zlovolného
chování a ochranu dat a dokumentů.
Přístup ke službám nové generace
Snadná integrace služby Xerox ® Intelligent
Workplace. Umožňuje vzdálené
monitorování poskytovaných služeb
a spotřebního materiálu.
Brána do světa nových možností
Od této chvíle rozšiřte své možnosti s
pomocí praktických aplikací služby Xerox
App Gallery nebo hlasového dialogu s
některým vaším partnerem, a získejte tak
návrhy a řešení na míru potřebám vaší
firmy.
Více informací o tom, jak pracovat
efektivněji, naleznete na adrese
www.xerox.com/cs-cz/connectkey.
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Vytvořte si větší možnosti tvorby zisku
zpracováním větších objemů tisku přímo
u vás.

•S
 kutečné rozlišení 1200 x 2400 dpi.
Barevná tiskárnaXerox® VersaLink® C9000
poskytuje vysoké rozlišení tisku umožňující
produkci realisticky vypadajících fotografií,
obrázků a grafiky v prezentační kvalitě, a
také v jemnou detailnost zajišťující ostré
podání textu i při malém fontu.

Hledáte barvy profesionální kvality?
Xerox® VersaLink® C9000 nabízí špičkovou technologii
barevného zobrazování a profesionální nástroje pro správu
barev, které zajišťují konzistentní tisk s barevnými barvami
při tisku až formátu tabloid. Když si budete více dokumentů
pro zákazníky produkovat přímo u vás ve firmě, ušetříte čas
i peníze.

• Barvy podle vašeho očekávání, se
spolehlivou přesností. Kalibrovaná
simulace barev PANTONE® pracuje
koordinovaně s technologií Xerox ®
Color Correction a skutečným Adobe ®
PostScript ® 3™, a přináší tak výsledky
vždy podle vašich očekávání.
• Vidět znamená uvěřit. Svých cílů při
barevném podání dosáhnete v podobě
zářivých obrázků, bohatých a hlubokých
černí a plynulých barevných přechodů
bez vad a pruhů. Na klienty i potenciální
zákazníky učiníte velký dojem výstupem
srovnatelným s tím, co by získali od
profesionální tiskařské firmy.
• Nekompromisní shoda barev. Díky
kombinaci neuvěřitelně výkonného
softwaru s technologií Xerox ® Precise Color
Meter od společnosti X-Rite nabízí systém
správy barev Xerox ® Precise Color
Management správu barev na
profesionální úrovni a pomáhá udržovat
barevnou přesnost každého výtisku a na
všech výstupních zařízeních.

Dosáhněte nové úrovně přesnosti díky
systému správy barev Xerox® Precise
Color Management.

•U
 držení perfektní barevnosti. Podmínky
prostředí, jako je teplota a vlhkost, mají
vliv na schopnost tiskárny produkovat
konzistentně přesné barvy. Systém Xerox ®
Precise Color Management umí rychle
obnovit tovární nastavení tiskárny.

Pro grafiky a profesionály pracující s barvami je shoda
barev zásadním úkolem. Systém Xerox® Precise Color
Management přináší rozhodující funkci správy barev jako
kombinaci výkonného softwaru a zařízení pro kalibraci
Xerox® Precise Color Meter od firmy X-Rite.

• E mulace jiných zařízení. Pomocí systému
Xerox ® Precise Color Management můžete
vytvářet vlastní sady barev, které
napodobují velké produkční tiskárny, takže
můžete u vás ve firmě vytvářet nátisky.
Díky našemu systému můžete rychle
nastavit/obnovit uložené profily barev,
a uchovat si tak efektivitu vašich
pracovních postupů.
• P recizní měření barev. Díky špičkové
technologii X-Rite nakalibruje zařízení
Xerox ® Precise Color Meter váš monitor
a tiskárnu VersaLink ® C9000 tak, aby
odpovídala barevné palety nebo
barevných tabulek, a tím zajistí přesné
přizpůsobení barev obrazovky a tisku.
(Součást systému Xerox ® Precise Color
Management.)
•V
 ylaďte si své přímé barvy. Systém
Xerox ® Precise Color Mangement
umožňuje nejen jemné vyladění stávajících
přímých barev, ale i vytvoření nových
jedinečných přímých barev, které můžete
přidávat do svých barevných nátisků.
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Pokročilé možnosti dokončovacího zpracování a
široká flexibilita médií přeměňují digitální sny na
fyzickou realitu
S barevnou tiskárnou Xerox® VersaLink ® C9000 můžete aplikace na
širokém spektru médií, přesně podle záměru grafika.
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Sklad do tvaru V

Vícenásobné sešívání

Děrování – 2 nebo 3 otvory

VÁ Š A S I S T E N T P R O D E S I G N

Grafické oddělení chce více než pouhý výtisk. Chce vyrábět elegantní pozvánky, plakáty,
které přitáhnou pozornost, brožury, na které nikdo nezapomene, a účinný direct mail.
Můžete se spolehnout, že jim barevná tiskárna Xerox ® VersaLink ® C9000 pomůže vytvořit
tyto a další tisky ve vysoké kvalitě. Mohou zvolit média v gramážích od 75 do 350 g/m a
rozměrech 89 x 99 mm až 320 x 1 321 mm. A řada pokročilých dokončovacích zařízení
umožňuje automatizovanou tvorbu prospektů, brožur, nabídek, zpravodajů, příruček,
zpráv, vizitek, obalů, značení, obtisků na okna, materiálů na prodejny apod.

Gramáže médií

350
g/m2

93 lb Bond, 236 lb
Text, 130 lb Cover,
215 lb Tag, 194 lb
Index, 160 lb Bristol,
350 g/m2. Ať zvolíte
jakoukoli hmotnost
papíru, tiskárna
VersaLink ® C9000
na něj dokáže
tisknout.

Formáty vhodných médií (v palcích)

Jednostranný tisk
3,5 x 3,9

Automatický oboustranný tisk
5,5 x 7,15

75 g/m2 bond 220 g/m 2 cover

256 g/m 2
cover

300 g/m 2
cover

350 g/m2
cover

8,5 x 11
12,6 x 52
8,5 x 14
11 x 17
12,6 x 19
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M O Ž N O S T I D O K O N Č O VÁ N Í
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Barevná tiskárna Xerox ® VersaLink ® C9000
Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1 N ačítání karet a prostor pro interní čtečku karet.
2 P řední USB port1 umožňuje uživatelům tisknout z
libovolného paměťového zařízení standardu USB.
3 R uční podavač na 100 listů pro formáty médií
88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm a bannery od
320 × 1 320,8 mm (64 až 350 g/m2).
4 Z ásobník 1 pojme až 520 listů médií pro uživatelské
formáty 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až
300 g/m²).
5 Z ásobník 2 pojme až 520 listů médií pro uživatelské
formáty 100 × 148 mm až 320 × 457,2 mm (64 až
300 g/m²).

MOŽNOST I S VÍCE Z Á SOBNÍKY PRO
K A ŽDÉ PR ACOVIŠTĚ
6 S ada podavače obálek (nahrazuje zásobník 1)
umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.
7 M odul se dvěma zásobníky pojme až 1 040 listů
médií pro uživatelské formáty 100 x 148 mm až
320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m²).

8 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu podavačů
až na 2 000 listů při použití standardních formátů
A4, B5 (64 až 216 g/m²).
9 M odul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu
zásobníků až na 2000 listů formátu A4, B5 ( 64 až
300 g/m2).

ROZŠIŘTE MOŽNOST I V YUŽIT Í
P O M O C Í D O K O N Č O VA C Í H O
Z P R A C O VÁ N Í
10 D
 vojitý odsazovací výstupní zásobník
(standardní, pokud nejsou připojeny finišery):
250 listů v každém zásobníku.
11 V
 olitelný BR finišer s vazačem brožur nabízí
rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet
64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).
12 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené
funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí
volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou
V1 (2 až 15 listů).
1

P Ř E D S TAV UJ E S E Š P I Č K O VÁ
D O T Y K O VÁ O B R A Z O V K A
Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou
barevnou dotykovou obrazovkou –
uživatelským rozhraním, které nastavuje
vyšší úroveň přizpůsobení, personalizace
a všestrannosti.
Získáte prostředí známé z mobilních
zařízení s podporou ovládání pomocí gest
a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které
mají jednotný vzhled, takže provedení i
těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat
menší počet kroků.
Vysoce intuitivní prostředí vás provádí
každou úlohou od začátku do konce. Díky
přirozené hierarchii jsou důležité funkce
umístěné u horního okraje obrazovky a
běžně používané volby najdete v popředí a
uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé
funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si
rozložení podle svých požadavků.
Tento bezkonkurenční vyvážený poměr
hardwarových technologií a softwarových
funkcí umožňuje každému uživateli
barevných tiskáren VersaLink ® C9000
pracovat rychleji a efektivněji.

Porty USB lze zakázat.
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®

Barevná tiskárna VersaLink ® C9000 je založena na technologii Xerox ® ConnectKey ®.
Více informací najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.
SPECIFIK ACE PŘÍS T ROJE

Rychlost1
Měsíční pracovní cyklus2
Pevný disk, procesor, paměť
Připojení
Funkce řadiče
Tisk Rozlišení
Rychlost vytištění první stránky
Jazyky pro popis stránky
Správa barev
Vstup papíruStandardně

Volitelné

Výstup
papíru/
dokončování

Standardní
Volitelné

Automatický oboustranný tisk

Technology

VersaLink® C9000DT
Až 55 str. A4/Letter/min
270 000 stran
1,6 GHz ARM dvoujádrový/4 GB/320 GB pevný disk
Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi, NFC se spárováním klepnutím
Klonování konfigurace, platforma Xerox Extensible Interface®, aplikace Xerox® App Gallery, účtovací nástroj Xerox® Standard Accounting,
oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování
Až 1 200 x 2 400 dpi
Již za 10,5 s barevně / 10 s černobíle
PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Integrovaná tabulka přímých barev s možností změny na tabulku barev schválenou společností Pantone®, editor vlastních přímých barev, volitelný
software pro správu barev Xerox® Precise Color Management System
Ruční podavač: Až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm;
Bannery: 320 x 1 320,8 mm (64 až 350 g/m2)
Zásobník 1: Až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m2)
Zásobník 2: Až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m2)
Modul se 2 zásobníky: Až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m2)
Modul tandemového zásobníku: Až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m2)
Velkokapacitní podavač: Až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m2)
Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 až 90 g/m2)
Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, pokud nejsou připojeny finišery): každý 250 listů
Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur
(přehnutí, vazba V1)
Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3
otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V
Standardní

I N T UI T I V N Í U Ž I VAT E L S K É P R O S T Ř E DÍ

Přizpůsobení a personalizace
Tiskové ovladače
Integrovaný webový server
Xerox®
Vzdálená konzole
Funkce tisku

Přizpůsobení Walkup, přizpůsobení domovské obrazovky uživatelem, více domovských obrazovek s přihlášením jednoduchým ID, přizpůsobení
podle pracoviště, další funkce a pracovní postupy s aplikací Xerox App Gallery
Identifikace úloh, obousměrná komunikace, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver ®
Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Panel dálkového ovládání
Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, nastavení ovladače Earth Smart, identifikace úloh, vytvoření brožury,
uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení
aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu

PODPOR A MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk
Tisk z mobilních zařízení
Připojení ke cloudu4

Apple® AirPrint®3, podpora služby Google Cloud Print™, doplňky Xerox® Print Service a Mopria® Print Service pro Android™, @printbyXerox
Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/Wi-Fi Direct tisk Dostupné aplikace najdete na
www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni.
Tisk ze služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě
Přístup k zařízení
Ochrana dat
Zabezpečení dokumentů

IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty
Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění,
podpora karet Smart Card (CAC/PIV/.NET), Integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS
140-2) a přepsání obrazu, šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku

Nástroj pro standardní účtování Xerox®; Volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut a další na adrese
www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement.

Správa tisku
Udržitelnost

Xerox® Device Manager, podpora Xerox®, automatické odečty počitadel, nástroje pro řízené tiskové služby
Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

B R Á N A D O S V Ě TA N OV ÝC H M OŽ N O S T Í

Xerox App Gallery
1
3

K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery, kde najdete stále rostoucí nabídku aplikací
Xerox® k dispozici pro rozšíření zařízení o další funkce.

Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. 2 Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně;
Navštivte stránky www.apple.com, kde najdete seznam certifikací AirPrint Certification. 4 Volitelné stahování z Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Certifikace
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta:
Černá: 18 900 stran5 
Azurová: 12 300 stran5 
Purpurová: 12 300 stran5 
Žlutá: 12 300 stran5 

Velkokapacitní tonerová kazeta:
Černá: 31 400 stran6 
106R04085
Azurová: 26 500 stran6106R04082
Purpurová: 26 500 stran6 
106R04083
Žlutá: 26 500 stran6 
106R04084
106R04073
106R04070
106R04071
106R04072

Položky běžné údržby:
Zobrazovací válec: 190 000 stran pro každou barvu6 /
190 000 stran pro černou barvu6101R00602
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran6 
108R01504
Čisticí jednotka přenosového pásu: Až 160 000 stran7104R00256
Přenosový válec: Až 200 000 stran7116R00015

P růměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v
závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.
O dhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci
médií a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
Konfigurace se liší podle geografické polohy.
5

Volitelné možnosti
Software pro systém správy barev Xerox® Precise Color
Management
097S04974
Modul se dvěma zásobníky 
097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem 
097S04970
Velkokapacitní podavač
097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1) 
497K17880
Kancelářský finišer
097S05019
Děrovačka 2 nebo 4 otvory pro kancelářský finišer 
497K20601
Vazač brožur pro kancelářský finišer 
497K03852
Finišer vazačem brožur s děrovačkou na 2/3 otvory 
497K20590
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi) 
497K16750
Souprava s interní čtečkou karet / RFID 
497K18120

6

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® a
Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech anebo dalších zemích.
Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01MD

