Impressora em cores Xerox ®
VersaLink ®
Cores profissionais, flexibilidade de materiais e confiabilidade de referência

C9000

ConnectKey®
Technology

Impressora em cores Xerox® VersaLink ® C9000
Impressão em cores consistentes e vibrantes associada a ferramentas
profissionais de gestão de cores. Excelente flexibilidade de mídia.
Desempenho e flexibilidade sem precedentes. Conexão com rede,
celular e nuvem. Customização do fluxo de trabalho com base em
aplicativo. Estes são os recursos que fazem com que a VersaLink ®
C9000 seja a impressora preferida dos profissionais de artes gráficas
e grupos de design interno. Empresas como agências de publicidade,
lojas de design gráfico, empresas de comunicações de marketing e
estúdios de fotografia podem utilizar a VersaLink ® C9000 para dar
vida a seus trabalhos e ideias com cores vivas e qualidade
incomparável.
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Uma impressora com a qual você pode contar
Projetada para locais de trabalho dinâmicos que precisam de cores
com qualidade profissional, a Xerox® VersaLink ® C9000 ajuda a
diminuir a diferença entre conceito e realidade com melhorias na
qualidade, desempenho e produtividade.

SEM COMPLIC AÇÕES,
SÓ DESEMPENHO.

Desde o primeiro momento, você poderá
contar com a impressora em cores Xerox ®
VersaLink ® C9000 para executar com
consistência e sem falhas as tarefas que
tornam o seu negócio mais eficiente. De
assistentes de instalação sem auxílio do
pessoal de TI até opções de configuração
passo a passo você estará pronto para
trabalhar. Tudo sem complicações.
Projetada para confiabilidade superior, a
impressora em cores VersaLink ® C9000
apresenta um novo design de hardware com

menos peças móveis, componentes
reforçados na captação de papel e um
sistema avançado de geração de imagens.
As empresas e os governos mais preocupados
com a segurança escolhem a Xerox.
Oferecemos uma abordagem abrangente
para a segurança de impressão que inclui
uma poderosa combinação de recursos e
serviços integrados que reduzem o risco por
meio de um foco intenso em impedir o
acesso não autorizado, detecção de
comportamentos suspeitos ou maliciosos
e proteção de dados e documentos.

T ECN O LO GI A X E ROX®
CO N N E C T K E Y®
Experiência intuitiva do usuário
Uma maneira familiar de interagir que
inclui uma experiência semelhante à de
um Tablet com controles de touchscreen
baseado em gestos e fácil personalização.
Conectividade instantânea na nuvem e
no dispositivo móvel
Conectividade instantânea para
dispositivos móveis e na nuvem direto da
interface do usuário, com acesso a serviços
hospedados na nuvem que permitem que
você trabalhe onde, quando e como quiser.
Referência em segurança
Segurança abrangente que inclui uma
mistura eficiente de recursos e serviços
integrados que impedem acesso não
autorizado, detectam comportamento
suspeito ou nocivo e protegem dados e
documentos.
Habilita os serviços de última geração
Fácil integração com o Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Permite o
monitoramento remoto da entrega de
serviços e consumíveis.
Porta de entrada para novas
possibilidades
Amplie instantaneamente seus recursos
com aplicativos do mundo real da Xerox
App Gallery ou converse com um de nossos
parceiros para projetar e desenvolver uma
solução específica para suas necessidades
comerciais.
Saiba mais sobre como você trabalhará de
maneira mais inteligente em
www.xerox.com/pt-br/connectkey.
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389 C

Gere potencial de lucro ao manter mais
do trabalho de impressão internamente.
Procurando cores com qualidade profissional?
A impressora em cores Xerox® VersaLink® C9000 oferece
tecnologia superior de imagem em cores e ferramentas
profissionais de gerenciamento de cores que garantem
impressão com correspondência de cores consistente após a
impressão em tamanho tabloide. Você economizará tempo e
dinheiro ao produzir internamente mais materiais de apoio
para o cliente.
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•V
 erdadeiro 1200 x 2400 dpi. A alta
resolução de impressão da impressora em
cores Xerox ® VersaLink® C9000 possibilita a
produção de fotos realistas, imagens e
gráficos com qualidade de apresentação e
detalhes refinados que tornam o texto
nítido, mesmo em fontes pequenas.
• A s cores que você espera, com precisão
confiável. As simulações calibradas em
cores sólidas da PANTONE® funcionam em
conjunto com a tecnologia de correção de
cores da Xerox ® e com o verdadeiro Adobe ®
PostScript ® 3™ para produzir resultados que
sempre correspondem às suas expectativas.
• Ver para crer. Você atingirá seus alvos de
cor com imagens vivas, pretos profundos e
vívidos e transições suaves de cores que
não têm riscos, faixas nem listras. Os
clientes e potenciais clientes ficarão
impressionados com o resultado
correspondente ao de uma loja de
impressão profissional.
• Correspondência de cores com desempenho
perfeito. Combinando um software
incrivelmente potente com o Xerox ® Precise
Color Meter desenvolvido pela X-Rite, o
sistema de gerenciamento de cores da
Xerox ® Precise adiciona controle de cores
de nível profissional e ajuda a manter a
precisão das cores em todas as impressões
e em todos os dispositivos de saída.

Alcance novos níveis de precisão com o
sistema de gerenciamento de cores
Xerox® Precise.
Para artistas gráficos e profissionais em cores, a
correspondência de cores é uma tarefa crítica. O sistema de
gerenciamento de cores Xerox® Precise adiciona capacidade
de controle de cores essencial por meio da combinação de
um software potente e do Xerox® Precise Color Meter
desenvolvido pela X-Rite.

•M
 antenha a perfeição das cores. As
condições ambientais, como temperatura
e umidade, afetam a capacidade da
impressora de gerar cores precisas de forma
consistente. O sistema de gerenciamento
de cores Xerox ® Precise devolve
rapidamente à sua impressora as
configurações de fábrica.
• E mule outros dispositivos. Use o sistema
de gerenciamento de cores Xerox ® Precise
para criar conjuntos de cores
personalizados que emulam equipamentos
de impressão maiores, permitindo a criação
interna de provas de pré-impressão. Com o
nosso sistema, você pode definir/redefinir
os perfis de cores salvos rapidamente para
manter seus fluxos de trabalho eficientes.
• M eça as cores com precisão. Desenvolvido
pela líder do setor, a X-Sprite, o dispositivo
de medição de cores Xerox ® Precise calibra
o seu monitor e a VersaLink ® C9000 para
que as cores dos livros de amostra ou
tabelas de cores fiquem correspondentes,
garantindo a correspondência precisa entre
as cores de tela e da impressão. (Incluído
com o sistema de gerenciamento de cores
Xerox ® Precise.)
•D
 eixe as cores sólidas perfeitas. O
sistema de gerenciamento de cores Xerox ®
Precise não só permite o ajuste fino de
cores sólidas existentes, mas também é
possível a criação de cores sólidas novas
e exclusivas para suas provas em cores.
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Opções avançadas de acabamento e ampla flexibilidade de
material transformam sonhos digitais em realidade física.
Com a impressora em cores Xerox® VersaLink ® C9000, você pode criar peças
acabadas em uma ampla variedade de materiais para corresponder à intenção do
designer.
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Saída superdimensionada para sangramento de 11 x 17
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Dobra em V

Grampeamento de várias posições

Furador de 2/3 furos

SEU A SSISTENTE DE DESIGN

Sua equipe de design quer mais do que apenas uma impressão. Eles querem criar convites
elegantes, pôsteres que chamem a atenção, livretos memoráveis e malas diretas de alto
desempenho. Você pode contar com a impressora em cores Xerox ® VersaLink ® C9000 para
ajudá-los a criar esses e outros itens de impressão de alto valor. Eles podem escolher entre
gramaturas de papel de 75 a 350 g/m² e revestimentos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. E uma
variedade de dispositivos de acabamento avançados permite a produção automática de
brochuras, folhetos, propostas, boletins informativos, manuais, relatórios, cartões de visita,
embalagens, identificações visuais, decalques de janela, materiais para ponto de venda e
muito mais.

350
g/m²

Capacidade de tamanhos de materiais
(em milímetros)

Recursos de gramaturas do material
Impressão de uma face

3,5 x 3,9

Impressão automática em
frente e verso

5,5 x 7,15

20–28 lb
Bond
(75 g/m²)

Tampa de
80 lb
(220 g/m²)

Tampa de
98 lb
(256 g/m²)

Tampa de
111 lb
(300 g/m²)

Tampa de
130 lb
(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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Bond 93 lb, Texto
236 lb, Capa 130 lb,
Tag 215 lb, Índice
remissivo 194 lb,
Bristol 160 lb,
350 g/m². Não importa
a medida da
gramatura do papel, a
VersaLink ® C9000
consegue imprimir.

APLIC AÇÕES DE FINALIZ AÇ ÃO
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Impressora em cores Xerox ® VersaLink ® C9000
Imprima. Conectividade móvel.

1 compartimento para leitor de cartão e
compartimento interno para leitor de cartão.
2 A porta USB na parte frontal1 permite que os
usuários imprimam rapidamente a partir de qualquer
dispositivo de memória USB padrão.
3 B andeja manual para 100 folhas para tamanhos
de papel de 3,5 x 3,9 pol. até 12,6 x 19 pol./88,9 x
98,4 mm até 320 x 482,6 mm e banners de 12,6 x 52
pol./320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m²).

8 A limentador de alta capacidade aumenta até
2.000 folhas de tamanhos convencionais de 8,5 x
11 pol., 7,25 x 10,5 pol./ A4, B5 (64 a 216 g/m²).
9 M ódulo de bandejas Tandem aumenta até
2.000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m²).

V E R S AT I L I D A D E A U M E N TA D A C O M
AS OPÇÕES DE AC ABAMENTO

4 B andeja 1 para até 520 folhas de tamanhos
personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x
148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²).
5 B andeja 2 para até 520 folhas de tamanhos
personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x
148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2).

10 B
 andeja dupla coletora de deslocamento
(padrão, quando não há módulos de acabamento
acoplados): 250 folhas em cada bandeja.
11 M
 ódulo de acabamento BR com criador de
livretos opcional oferece a capacidade de criar
livretos dobrados (2 a 16 folhas) e com
grampeamento na lombada de 64 páginas.
12 M ódulo de acabamento Office opcional oferece
funcionalidades avançadas de acabamento e
capacidade opcional de confecção de livretos com
grampeamento na lombada e marcação de vinco de
até 60 páginas (2 a 15 folhas).

DIVERSA S OPÇÕES DE BANDEJA S
P A R A AT E N D E R D I F E R E N T E S
NECESSIDADES
6 K it Envelope opcional (substitui Bandeja 1) para a
alimentação descomplicada de até 50 envelopes.

1

As portas USB podem ser desativadas.

A P R E S E N TA N D O A
SUPERIORIDADE DA
TOUCHSCREEN
Conheça nossa nova touchscreen em cores
de 5 polegadas – a interface do usuário
que define um padrão mais alto para
personalização e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência “móvel”
familiar – com suporte para a entrada de
gestos e aplicativos com foco em tarefas
que compartilham aparência e
funcionalidade comuns – menos etapas
são necessárias para concluir até mesmo
os trabalhos mais complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta
você a cada tarefa, do início ao fim, com
uma hierarquia natural que coloca as
funções essenciais na parte superior da
tela e as opções mais utilizadas na frente
e no centro da tela. Não gostou de onde
uma função ou aplicativo está localizado?
Personalize o layout para deixá-lo com a
sua cara.
Esse equilíbrio inigualável de tecnologia
hardware e capacidade de software ajuda
todos que interagem com a impressoras
em cores VersaLink ® C9000 a concluir mais
trabalhos com mais rapidez.

7 M ódulo de duas bandejas aumenta até 1.040
folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a
12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
(64 a 300 g/m²).
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®

A impressora em cores VersaLink ® C9000 foi desenvolvida com base na tecnologia Xerox ® ConnectKey ®. Technology
Para saber mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.
ESPECIFIC AÇÕES DO DISPOSITIVO
Velocidade1
Ciclo de funcionamento mensal2
Disco rígido/Processador/Memória
Conectividade
Características do controlador

VersaLink® C9000DT
Até 55 ppm em Carta/A4
270.000 páginas
1,6 GHz ARM Dual-Core/4 GB/320 GB HDD
Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com Kit Wi-Fi opcional, NFC Tap-to-Pair
Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, ferramenta de contabilidade padrão da Xerox®,
permissões baseadas em função, autenticação de conveniência habilitada
Resolução da 
impressão Até 1.200 x 2.400 dpi
Tempo de saída da primeira impressão
Até 10,5 segundos colorida/10 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página
PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe ® PostScript® 3™
Gerenciamento de cores
Tabela de cores sólidas integrada com capacidade de troca com tabelas de cores aprovadas PANTONE®, editor de cores sólidas personalizadas,
software opcional do sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise
Entrada de papelPadrão Bandeja manual: Até 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. até 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm até 320 x 482,6 mm;
Banners: 12,6 x 52 pol./320 x 1,320,8 mm (64 até 350 g/m²)
Bandeja 1: Até 520 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,69 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²)
Bandeja 2: Até 520 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²)
Opcional Módulo de duas bandejas: Até 1.040 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
(64 a 300 g/m²)
Módulo de bandejas Tandem: Até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 até 300 g/m²) Alimentador de alta capacidade: Até
2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol.; A4, B5 (64 a 216 g/m²)
Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 50 envelopes: Nº 10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m²)
Saída de papel/
Padrão Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada
Acabamento
Opcional Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfuração opcional,
criador de livretos opcional (dobra em V, com grampo na lombada)
Módulo de acabamento BR com criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias
posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e
dobra em V
Impressão automática em frente e verso
Padrão
E XPERIÊNCI A DE USUÁRIO INT UI T IVA
Personalizar e ajustar
Personalização Walk-Up, tela inicial personalizável pelo usuário, telas iniciais múltiplas com ID simples, personalização por local, função ou fluxo
de trabalho com o Xerox App Gallery
Drivers de impressão
Identificação de trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver ®
Servidor Web incorporado Xerox®
PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem
Console remoto
Painel de controle remoto
Recursos de impressão
Impressão a partir de USB, impressão protegida, conjunto de amostra, impressão pessoal, trabalho salvo, configurações do Earth Smart Driver,
identificação de trabalho, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação do Driver, status bidirecional em tempo real,
dimensionamento, monitoramento de trabalho, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso, pular páginas em branco, modo de rascunho
P R O N TA PA R A A M O BI L I DA D E E A N U V E M
Impressão móvel
Plug-ins Apple ® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service para Android™, @printbyXerox
Opções de mobilidade
Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Conecte via NFC/Impressão por Wi-Fi Direct
Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para consultar os aplicativos disponíveis.
Conectores de nuvem4
Imprimir do Google Drive™, Microsoft® OneDrive ®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® Plataforma DocuShare ® entre outros
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA
Segurança de rede
IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados
Acesso ao dispositivo
Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, registro de auditoria, controle de acesso, permissões
de usuário, habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de dados
Assistentes de configuração/segurança, criptografia a nível de trabalho via envio HTTPS/IPPS, disco rígido criptografado (AES 256-bit, FIPS
140-2) e sobreposição de imagem, aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança do documento
Impressão protegida
P E R M I T E S E RV IÇ O S D E Ú LT IM A G E R A Ç Ã O
Gerenciamento de impressão
Contabilidade Padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e
muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement.
Impressão gerenciada

Gerenciador de dispositivos Xerox®, assistência do suporte Xerox®, leitura do medidor automático, ferramentas de serviços de impressão
gerenciada
Sustentabilidade
Cisco EnergyWise ®, Earth Smart Printing, ID de impressão do usuário nas margens
P O R TA D E E N T R A DA PA R A N OVA S P O SSI BI L I DA D E S
Xerox App Gallery
Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de
aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar mais funcionalidades.
1
3

Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. 2 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade;
Acesse www.apple.com para obter a lista de certificação de AirPrint; 4 Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Suprimentos
Cartuchos de toner de capacidade padrão:
Preto: 18.900 páginas5 
Ciano: 12.300 páginas5 
Magenta: 12.300 páginas5 
Amarelo: 12.300 páginas5 
Cartuchos de toner de alta capacidade:
Preto: 31.400 páginas6 

Ciano: 26.500 páginas6106R04082
Magenta: 26.500 páginas6 
106R04083
Amarelo: 26.500 páginas6 
106R04084

106R04073
106R04070
106R04071
106R04072

Itens de manutenção de rotina:
Cartucho do fotorreceptor: 190.000 páginas de cada cor6/
190.000 páginas pretas6 
101R00602
Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas6 
108R01504
7
IBT Cleaner: Até 160.000 páginas 104R00256
Rolo de transferência: Até 200.000 páginas7116R00015

106R04085

 édia de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura
M
de área e modo de impressão.
6
P áginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a extensão da tiragem, tamanho/orientação do material e
velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
As configurações variam de acordo com a localização geográfica.
5

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e
Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01PD

Opções
Software do sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise 
097S04974
Módulo de duas bandejas 
097S04969
Módulo de bandejas Tandem 
097S04970
Alimentador de alta capacidade
097S04845
Bandeja de envelope (substitui bandeja 1) 
497K17880
Módulo de acabamento Office
097S05019
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office 
497K20600
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office 
497K03852
Módulo de acabamento do criador de livretos com um
perfurador de 2/3 
497K20590
Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi) 
497K16750
Leitor de cartão interno/Kit RFID 
497K18120

