Xerox VersaLink
Fargeskrivere
®

Smart, pålitelig og klar for innsats.

C7000

ConnectKey®
Technology

®

Xerox® VersaLink ® C7000
fargeskriver
Møt din moderne assistent på arbeidsplassen, VersaLink ®
C7000 fargeskriver – med Xerox® ConnectKey ® teknologi.
C7000 er klargjort for mobil, apper og tilpasninger slik at
du kan jobbe akkurat slik du vil.

F Ø R S T E K L A S S E S P Å L I T E L I G H E T.
SUVEREN YTELSE.

Med Xerox ® VersaLink ® C7000 kan du
være sikker på at oppgavene som gjør
virksomheten mer effektiv, utføres
konsekvent og uten problemer.
Installasjonsveivisere og trinnvise
konfigurasjonsalternativer gir en problemfri
start – uten behov for IT-ekspertise.
Suveren pålitelighet kommer fra ny
maskinvaredesign med færre bevegelige
deler, kraftigere papirbanekomponenter
og avansert bildebehandlingssystem.
VersaLink ® -enhetene er stappfulle av
funksjoner som reduserer lav effektivitet.
Styring av enheten og brukeropplæring
kan gjøres hvor som helst med det
tidsbesparende fjernstyrte kontrollpanelet.
De mest sikkerhetsfokuserte virksomheter
og myndigheter velger Xerox. Vi tilbyr en
helhetlig tilnærming til utskriftssikkerhet
med en kombinasjon av innebygde
egenskaper og tjenester som begrenser
risiko gjennom et sterkt fokus på å forhindre
uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig
eller ondsinnet adferd og beskytte data
og dokumenter.
Utskriftsoppløsning på opptil
1 200 x 2 400 ppt gir skarp tekst og
og presis gjengivelse av fine linjer i tillegg
til enestående fargegjengivelse som gir
forretningskommunikasjonen det lille ekstra
– selv på overdimensjonerte formater.
S K Y T I L K O P L E T.
P E R S O N L I G E F F E K T I V I T E T.

Med en 5-tommers fargeberøringsskjerm
som kan tilpasses, er det like enkelt å utføre
oppgaver og velge funksjoner som på en
smarttelefon.
Xerox ConnectKey Apper, tilgjengelig
via det omfattende Xerox App Gallery, gir
utvidet funksjonalitet -- som den valgfrie
Xerox ® Easy Translator Service-app, som
®

®

raskt oversetter skannede dokumenter til en
rekke språk.
Brukere på farten får gjort mer på kortere
tid med innebygd @printbyXerox støtte. De
sender ganske enkelt utskriftsjobbene fra
en e-post-aktivert enhet. Når de er på jobb,
logger de sikkert på @printbyXerox på
VersaLink ® C7000-enheten for å hente
jobben. Med Simple ID-funksjoner trenger
individuelle brukere og grupper bare å
angi bruker-ID og passord én gang for å
oppleve rask, sikker og enkel tilgang til
oppgavespesifikke forhåndsinnstillinger
og ofte brukte apper på en personlig
tilpasset startskjerm.
Om dokumentene er i farger eller sort-hvitt,
Letter-format eller overdimensjonert, har
VersaLink ® C7000 kraften og funksjonene
som trengs til å håndtere selv de mest
krevende utskriftsjobbene.
MOBIL FRIHET.

VersaLink ® C7000 fargeskriver gir deg
friheten til å jobbe hvor og hvordan
du vil — med tilgang til Google Drive™,
Microsoft ® OneDrive ® og DropBox™
og flere alternativer gjennom
Xerox App Gallery.
VersaLink ® enheter leverer for dagens mobil
arbeidere med Apple ® AirPrint ®, Google
Cloud Print™, Xerox ® Print Services plug-in
for Android™, Near Field Communication
(NFC) Tap-to-Pair og Mopria ®, pluss valgfri
Wi-Fi og Wi-Fi Direct.
Les mer om hvorfor Xerox er det eneste
valget for dagens profesjonelle mobile
brukere, ved å gå til www.xerox.com/
no-no/office/mobile-kontorlosninger.
M I L J Ø F O R VA LT N I N G

VersaLink ® enheter oppfyller eller overgår
kravene til verdens mest anerkjente
sertifiseringer for produktmiljøytelse,
inkludert EPEAT®, som verifiserer

produsentens påstander angående design,
produksjon, energibruk og resirkulering.
(Se komplett liste over EPEAT-godkjente
VersaLink® -produkter.)
Hvis du vil ha mer informasjon om vårt
engasjement når det gjelder miljø, helse,
sikkerhet og bærekraft, kan du gå til
www.xerox.com.

X E R OX® CO N N E C T K E Y®
TEKNOLOGI
Intuitiv brukeropplevelse
Maskinene kan styres og tilpasses på en
gjenkjennelig måte med håndbevegelser
på berøringsskjermen, som på et nettbrett.
Klar for skytjenester og mobil
Du kan koble deg til skyen og mobile
enheter rett fra brukergrensesnittet, med
tilgang til forhåndsinstallerte, skybaserte
tjenester slik at du kan jobbe hvor, når og
hvordan du vil.
Referansesikkerhet
Full beskyttelse på flere nivåer for både
dokumenter og data, klar til å beskytte seg
mot og eliminere nye trusler og møte eller
overgå regulatorisk samsvar.
Aktiverer neste generasjons tjenester
Enkel integrering av Xerox ® Intelligent
Arbeidsplasstjenester.Gjør det mulig med
fjernovervåking av tjenestelevering
og forbruksartikler.
Utvid funksjonalitetene
umiddelbart med apper fra Xerox App
Gallery, eller snakk med en av våre
partnere for å designe og utvikle en
spesifikk løsning for dine unike
forretningsbehov.
Les mer om hvordan du
kan arbeide smartere, på
www.xerox.com/no-no/connectkey.

Du finner mer informasjon om
VersaLink ® -enhetfunksjoner på
www.xerox.com/VersaLinkEG.
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1 Kortleserluke med innebygd USB-port.1
2 V
 ippbar 5-tommers kapasitiv
fargeberøringsskjerm som kan tilpasses.
3 E
 n lett tilgjengelig USB-port1 gjør at brukerne
raskt kan skrive ut fra eller skanne til en hvilken
som helst standard USB-minneenhet.
4 1
 00-ark spesialmagasin håndterer papirformater
fra 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm og opptil
80 lb. deksel/216 gsm.
5 5
 20-ark standardmagasinet 1 håndterer
papirformater fra 139,7 x 182 mm til 297 x
431,8 mm og opptil 95 lb. deksel/256 gsm.
1

F L E R E PA PIR M AG A SIN E R S O M

SK AFF DEG ØKT ALL SIDIGHE T

T I L L E G G S A LT E R N AT I V E R F O R

M E D A LT E R N AT I V E R F O R

E THVERT BEHOV:

ET TERBEHANDLING:

6 D
 en valgfrie enkeltbrettmodulen øker
total papirkapasitet til 1140 ark (inkludert
sidepassbrett).

9 D
 en valgfrie integrerte kontoretterbehandleren
gir 500-arks stabling og 50-arks, enkeltposisjonsstifting uten å øke fotavtrykket til skriveren.

7 E
 nkeltmagasin med stativmodell (ekstrautstyr)
øker den totale papirkapasiteten til 1 140 ark
(inkludert spesialmagasin), og du får også
oppbevaringsplass til tonerkassetter og
annen rekvisita.
8 D
 en valgfrie modulen med tre skuffer øker
total papirkapasitet til 2180 ark (inkludert
sidepassbrett).

USB-portene kan deaktiveres.

OVERLEGEN BERØRINGSSKJERM
Møt vår nye, 5-tommers berøringsskjerm i farger – brukergrensesnittet som setter
en høyere standard for tilpasning, personalisering og allsidighet.
Ved å presentere en kjent "mobilopplevelse" – med støtte for bevegelsesinformasjon
og oppgaveorienterte apper som deler et felles utseende og muligheter – trengs det
færre trinn for å fullføre selv de mest komplekse jobbene.
Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og
et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner øverst på skjermen og med ofte brukte
alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke plasseringen til en funksjon eller app? Tilpass
plasseringen til dine behov.
Denne uovertrufne balansen mellom maskinvareteknologi og programvarekapasitet
hjelper alle som samhandler med VersaLink ® C7000 fargeskriver å få mer arbeid utført,
raskere.

Xerox ® VersaLink ® C7000
ConnectKey®

VersaLink® C7000 er bygget på Xerox® ConnectKey®--teknologi.
For mer informasjon, gå til www.xerox.com/no-no/connectkey.
MASKINSPESIFIKASJONER

Hastighet
Månedlig driftssyklus2
Harddisk/prosessor/minne
Tilkoblinger
Kontrollerfunksjoner
1

Utskrifts 
oppløsning
Tid for utskrift av første side
Sidebeskrivelsesspråk
PapirinnmatingStandard
Ekstrautstyr

Technology

VersaLink® C7000
Opptil 35 deler per million
Opptil 153 000 sider2
320 GB HDD5/1,05 GHz Dual-core/2 GB-minne
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfri Wi-Fi-pakke, NFC berør-for-paring
Konfigurasjonskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® verktøy for standardkontering, rollebaserte tillatelser,
bekvemmelighetsautentisering aktivert, nettbasert support
Opp til 1200 x 2400 ppt
Kun 7,6 sekunder i farger/5,1 sekunder i sort-hvitt
PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Sidematerskuff 100 ark; Tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 tommer til 11,69 x 17 tommer)
Skuff 1: 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer)
Enkeltmagasinmodul: 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer)
Enkeltmagasinmodul med stativ: 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer)
Modul med tre magasiner (1 560 ark): 520 ark; Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer)
Konvoluttmagasin: Opptil 60 konvolutter: Størrelse 10-konvolutt, Monarch, DL, C5. Tilpassede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm (3,9” x 5,8” til
6,4” x 9,5”)

Papirutmating/
Etterbehandling
EtterbehandingStandard Mottaksskuff: 500 ark, forskyvning
Ekstrautstyr Integrert kontoretterbehandler:500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i to posisjoner
Automatisk tosidig utskrift
Standard
INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpassing og personalisering
Skriverdrivere
Embedded Web Server
Ekstern konsoll
Utskriftsfunksjoner

Walk-up-tilpasning, brukertilpasning av startvindu, flere startvinduer med Simple ID, tilpasning i henhold til sted og funksjon eller arbeidsflyt med
Xerox App Gallery
Jobbidentifisering, Toveiskommunikasjon, Jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver®
PC eller mobil—statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Fjernstyrt kontrollpanel
Skriv ut fra USB, sikret utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart Driver-innstillinger, jobb identifikasjon, hefteproduksjon, lagre og
hente frem driver innstillinger, to veis sanntids status, skalering, jobbovervåking, applikasjons standarder, tosidig utskrift (DN konfigurasjon), hopp
over blanke sider, kladde modus

MOBIL- OG SKYKLAR

Mobil Utskrift
Alternativer for mobilitet
Tilkobling til skytjenester4

Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service plug-inn for Android™, Xerox® @printbyXerox App,
Xerox® Print Services plug-inn for Android™
Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing;
gå til www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger for tilgjengelige apper.
Utskrift fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og mere

FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverkssikkerhet
Maskintilgang
Databeskyttelse
Dokumentsikkerhet

IPsec, HTTPS, Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignerte sertifikater, Cisco® Identity Services
Engine (ISE) integrasjon
Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertillatelser,
Smartkort-aktivert (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrert RFID kortleser, Trusted Platform Module (TPM)
Oppsett-/sikkerhetsveivisere, jobbnivåkryptering via HTTPS/IPPS-innlevering, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og bildeoverskriving5,
krypterte apper med innebygd sertifikatstøtte
Sikret utskrift

K L A R FO R N Y E , AVA N S E R T E T J E N E S T E R

Utskrifthåndtering
Flåte-/enhetsadministrasjon
Bærekraft

Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstrautstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på
www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement.
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester, konfigurasjonskloning
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i margen

INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox App Gallery

Mange apper og skytjenester er tilgjengelige. Besøk www.xerox.com/AppGallery for et voksende utvalg av Xerox® Apper tilgjengelige for
å legge til funksjoner.

Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. 2 Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke å opprettholdes med jevne mellomrom; 3 Gå til
www.apple.com for AirPrint Certification list 4 Valgfri nedlasting fra Xerox App Gallery til skriveren — www.support.xerox.com/no-no/product/xerox-app-gallery/documentation; 5 HDD Optional
1

Sertifiseringer
For å se den nyeste listen med sertifiseringer, gå til
www.xerox.com/OfficeCertifications

CMYK-trommelkassett: 82 200 sider7 
Avfallsbeholder: 21 200 sider7 
120 V fikseringsmodul

Forbruksmateriell
Fargepulverkassetter med standard kapasitet:
Svart: 5 300 sider6 
106R03761
Cyan: 3 300 sider6106R03764
6
Magenta: 3 300 sider 
106R03763
Gul: 3300 sider6 
106R03762

Tilleggsutstyr
Enkeltmagasinmodul097S04910
Enkeltmagasinmodul med stativ
097S04907
Modul med tre magasiner
097S04908
Konvoluttmagasin (erstatter magasin 1)
497K17720
HDD (320 GB harddisk)
497K17740
Trådløst nettverksadapter (Wi-Fi-sett)
497K16750
Intern kortleser/RFID kit 
497K18120
Integrert kontoretterbehandler 
097S04847

Fargepulverkassetter med høy kapasitet:
Svart: 10 700 sider6106R03757
Cyan: 10 100 sider6106R03760
Magenta: 10 100 sider6 
106R03759
Gul: 10 100 sider6 
106R03758

113R00782
115R00129
115R00137

 jennomsnittlige standardsider. Dokumentert ytelse i samsvar
G
med ISO/IEC 19798. Ytelsen vil variere etter bilde, dekningsgrad
og utskriftsmodus.
7
Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig av jobblengde,
papirformat/orientering og maskinhastighet. For mer
informasjon, gå til
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
6

Konfigurasjoner varierer etter geografi.

Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, gå til www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01O.pdf.
© 2021 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® og
Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.
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