Xerox VersaLink
-farveprintere
®

®

Smart, driftssikker og klar til at præstere.

C7000

ConnectKey®
Technology

Xerox® VersaLink ® C700-farveprinter
Mød din flittige arbejdsassistent, VersaLink®
C7000-farveprinter, som indeholder Xerox® ConnectKey®teknologi. C7000 kan indstilles til den måde, du arbejder
på og er klar til tilpasning, mobil brug og aktivering af apps.

P E R F E K T PÅ L I D E L IG H E D.
UOVERTRUFFEN YDEEVNE .

Xerox ® VersaLink ® C7000 vil udføre
opgaverne på en ensartet og fejlfri måde,
så din virksomhed kan arbejde mere
effektivt. Maskinen er lige til at gå til,
med alt fra guider til installation
uden it-kendskab og til trinvise
konfigurationsløsninger – nemt
og problemfrit.
Den leverer suveræn driftssikkerhed på
grund af nyt hardwaredesign med færre
bevægelige dele, forstærkede komponenter
i papirgangen og et avanceret
billedbehandlingssystem.
VersaLink ® -enheder er fyldt med funktioner,
der er designet til at reducere ineffektivitet.
Enhedsstyring og brugertræning kan
udføres overalt med det tidsbesparende
fjernbetjeningspanel.
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.
Printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi
giver tekst, der står skarpt og tydelige
streger samt utroligt levende
farver, der giver endnu bedre
virksomhedskommunikation –
også på medier i overstørrelse.
C L O U D - F O R B U N D E T.
T I L P A S S E T E F F E K T I V I T E T.

Den tilpasningsbare 5-tommers touchfarveskærm sørger for, at du kan behandle
opgaverne og funktionerne med mobilagtig lethed.
Xerox ® ConnectKey ® apps er tilgængelige
via det omfattede Xerox App Gallery, som
tilbyder yderligere funktioner -- f.eks. den

valgfrie Xerox ® Easy Translator Service-app,
som hurtigt oversætter indscannede
dokumenter til forskellige sprog.
Brugere på farten får mere fra hånden på
kortere tid med @printbyXerox support.
Brugerne skal bare sende deres
udskrivningsopgave fra en e-mail-aktiveret
enhed. Når de er på arbejde, kan de logge
sikkert ind på @printbyXerox på VersaLink ®
C7000 for at hente deres opgave. Med
Simple ID kan individuelle brugere og
grupper indtaste et bruger-id og en
adgangskode én gang og derefter har
de hurtig, sikker og nem adgang til
opgavespecifikke faste indstillinger og ofte
anvendte apps på en personlig startskærm.
Uanset om dine dokumenter er i farver eller
sort/hvid, Letter-størrelse eller overstørrelse,
har VersaLink ® C7000–farveprinteren
styrken og funktionerne til at håndtere
selv de mest udfordrende printopgaver.
M O B I L B E TJ E N I N G T I L

The VersaLink ® C7000–farveprintere giver
dig frihed til at arbejde, hvor og hvordan
du vil – med adgang til Google Drive™,
Microsoft ® OneDrive ® og DropBox™
og yderligere indstillinger via
Xerox App Gallery.
VersaLink ® -enheder er ideel til nutidens
mobile brugere med Apple ® AirPrint ®,
Google Cloud Print™, Xerox ® Print Service
plug-in til Android™, Near Field
Communication (NFC), Tap-to-Pair og
Mopria ® samt valgfri Wi-Fi og Wi-Fi Direct.
Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det
eneste valg til nutidens mobile brugere,
henviser vi til www.xerox.com/da-dk/
laserprintere/mobile-printlosninger.

BESKY T TER MILJØET

VersaLink ® -enheder opfylder eller
overstiger kravene fra verdens mest
anerkendte certificeringer for produkters

miljøpræstationer, herunder EPEAT®,
som kontrollerer producentens udsagn
vedrørende design, produktion,
energiforbrug og genbrug. (Se den
komplette liste EPEAT-bekræftet
VersaLink® -produkter.)
For mere information om vores
miljø-, sundheds-, sikkerhedsog bæredygtighedsindsats, se
www.xerox.com.

X E ROX®
C O N N E C T K E Y ® -T E K N O L O G I
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 sky
Direkte opkobling til skyen og
mobilenheder fra brugerfladen med
adgang til skytjenester til at arbejde,
hvor, hvornår og hvordan I vil.
Enestående sikkerhed
Fuld beskyttelse hele vejen for både
dokumenter og data, klar til beskyttelse
mod og eliminering af nye trusler og
opfylder eller overgår overholdelse af
lovgivningen.
Giver mulighed for næste generation
af tjenester
Nem integration af Xerox ® Intelligent
Workplace-tjenester. Aktiverer
fjernovervågning af servicelevering
og forsyninger.
Implementering af nye
arbejdsmuligheder
Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med
nyttige apps fra Xerox App Gallery, eller tal
med en af vores partnere for at designe og
udvikle en løsning, der er specifik for dine
forretningsbehov.
Få mere at vide om, hvordan I kan
arbejde på smartere måder, på
www.xerox.com/da-dk/connectkey.

Hvis du ønsker at lære mere om funktionerne
på VersaLink® enheder, henviser vi til
www.xerox.com/VersaLinkEG.
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1 K
 ortlæserrille med indbygget USB-port.1
2 V ipbar 5-tommers tilpasningsbar, kapacitiv
touch-farveskærm.
3 U
 SB-port, der er nem at komme til , giver
brugerne mulighed for hurtigt at printe fra eller
scanne til almindelige USB-hukommelsesenheder.
1

4 100-arks specialmagasinet håndterer
medieformater fra 3,5 x 3,87” til 11,69 x 17"/88,9 x
98,4 mm til 297 x 431,8 mm og op til 80 lb. låg/
216 gsm.
5 Standard 520-arks bakke 1 håndterer
medieformater fra 5,5 x 7,17” til 11,69 x 17"/139,7 x
182 mm til 297 x 431,8 mm og op til 95 lb. låg/
256 gsm.
1

FLERE MULIGHEDER FOR

OPNÅ STØRRE FLEKSIBILITET MED

PA PIR M AG A SIN E R T IL A L L E B E H OV:

EFTERBEHANDLINGSINDSTILLINGER:

6 V
 algfrit modul med enkelt magasin øger
den samlede papirkapacitet til 1.140 ark
(inkl. specialmagasin).

9V
 algfri integreret Office Finisher giver adgang til
500-arks sortering og hæftning af 50 ark med én
hæfteklammeposition, uden at printeren fylder
mere.

7 V
 algfrit modul med enkelt magasin med stativ
øger den samlede papirkapacitet til 1.140 ark (inkl.
specialmagasin) og giver mulighed for opbevaring
af tonerpatroner og andre forsyninger.
8 V
 algfrit modul med tre magasiner øger
den samlede papirkapacitet til 2.180 ark
(inkl. specialmagasin).

USB-porte kan deaktiveres.

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 "mobiloplevelse” – med understøttelse af håndbevægelse
og opgavefokuserede apps med et ensartet udseende og funktionalitet – kræves der
færre trin til at fuldføre selv de mest komplekse opgaver.
Den brugervenlige betjening guider brugeren igennem alle arbejdsopgaver fra start til
slut. De vigtigste funktioner er placeret naturligt øverst på skærmen og hyppigt
anvendte funktioner 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 ® C7000-farveprintere ved at udføre mere arbejde hurtigere.

Xerox® VersaLink ® C7000
ConnectKey®

VersaLink® C7000-farveprinteren er bygget på Xerox® ConnectKey® Technology.
Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.
E N H E D S S P E C I F I K AT I O N E R

Hastighed
Månedlig arbejdscyklus2
Harddisk/ processor/hukommelse
Tilslutning
Controllerfunktioner
1

Print-opløsning
Første udskrivningstid
Sidebeskrivelsessprog
PapirfremføringStandard
Tilbehør

Technology

VersaLink® C7000
Op til 35 sider/min
Op til 153.000 sider2
320 GB harddisk5/1.05 GHz Dual-core/2 GB hukommelse
Ethernet 10/100/1000 Base-T, højhastigheds-USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med Wi-Fi Kit og NFC Tap-to-Pair som ekstra tilbehør
Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® kontering som standard, rollebaseret brugertilladelse,
praktisk godkendelse aktiveret, online-support
Op til 1200 x 2400 dpi
Allerede efter 7,6 sekunder i farver/5,1 sekunder i sort/hvid
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Specialmagasin: 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,87" til 11,69 x 17"/88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm.
Magasin 1: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.
Enkeltmagasinmodul: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.
Enkeltmagasin med holder: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.
Modul med tre magasiner (1.560 ark): 520 ark hver. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Konvolutbakke: Op til 60 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5. Specialformater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm

Papiroutput / efterbehandling
EfterbehandlingStandard Udfaldsbakke: 500 ark, forskudte
Tilbehør Integrated Office-efterbehandler: 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner
Automatisk 2-sidet printfunktion Standard
LOGISK BRUGERBETJENING

Tilpasning og personlige
indstillinger
Printerdrivere
Integreret webserver
Ekstern konsol
Udskriftsfunktioner

Opvågningstilpasning, tilpas startskærmen efter bruger, flere startskærme med simple ID, Tilpas efter sted og funktion eller arbejdsgang med
Xerox App Gallery
Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og 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
programmer, 2-sidet udskrivning (DN-konfiguration), spring over blanke sider, kladdetilstand

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning
Mobilitetsløsninger
Skyforbindelser4

Klar til Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, Mopria®-certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App,
Xerox® Print Services plug-in til Android™
Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing;
Besøg www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for at se de tilgængelige apps.
Print fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform m.fl.

E N E S TÅ E N D E S I K K E R H E D

Netværkssikkerhed
Maskinadgang
Datasikkerhed
Dokumentsikkerhed

IPsec, HTTPS, Netværksautentificering, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, forinstallerede selvsignerede certifikater og integrering med Cisco®
Identity Services Engine (ISE)
Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser, Smart Cardaktiveret (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integreret kortlæserrille, TPM (Trusted Platform Module)
Guider til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og
billedoverskrivning5, 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 I O N A F T J E N E S T E R .

Printerstyring
Administration af gruppe af
enheder
Bæredygtighed

Xerox® Standardkontering; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut
og mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement
Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tælleraflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener

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

Xerox App Gallery

Mange tilgængelige apps og cloud-services. Besøg www.xerox.com/appgallery for at se et voksende udvalg af Xerox® apps, du kan bruge til at
tilføje funktioner.

Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. 2 Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke opretholdt regelmæssigt; 3 Gå til www.apple.com for at se en liste
over AirPrint certificering 4 Mulighed for download fra Xerox App Gallery til printeren — www.support.xerox.com/da-dk/product/xerox-app-gallery/documentation; 5 HDD valgfrit
1

Certificeringer
Hvis du vil se den seneste liste over certificeringer, skal du
gå til www.xerox.com/OfficeCertifications

CMYK-tromlemodul: 82.200 sider7 
Beholder til spildtoner: 21.200 sider7 
120 V fikseringsmodul 

Forbrugsstoffer
Tonerpatroner med standardkapacitet:
Sort: 5.300 sider6 
106R03761
Cyan: 3.300 sider6106R03764
6
Magenta: 3.300 sider 
106R03763
Gul: 3.300 sider6 
106R03762

Ekstraudstyr
Enkeltmagasinmodul097S04910
Enkeltmagasinmodul med stand
097S04907
Modul med 3 magasiner 
097S04908
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1)
497K17720
Harddisk (320 GB)
497K17740
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi sæt)
497K16750
Intern kortlæser/RFID-sæt 
497K18120
Integreret Office Finisher 
097S04847

Tonerpatroner med stor kapacitet:
Sort: 10.700 sider6106R03757
Cyan: 10.100 sider6106R03760
Magenta: 10.100 sider6 
106R03759
Gul: 10.100 sider6 
106R03758

Gå til www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01B.pdf for detaljerede specifikationer.
© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®
og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01BE

113R00782
115R00129
115R00137

 ennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/
G
IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning
og udskrivningstilstand.
7
Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer
afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning
og maskinhastighed. Få mere at vide ved at gå til
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
6

Konfigurationer afhænger af land.

