Έγχρωμοι εκτυπωτές
Xerox VersaLink
®

®

Έξυπνος, αξιόπιστος και έτοιμος για απόδοση.

C7000

ConnectKey®
Technology

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink ® C7000
Γνωρίστε τον σύγχρονο βοηθό σας στον χώρο εργασίας, τον έγχρωμο
εκτυπωτή VersaLink ® C7000 — με τεχνολογία Xerox® ConnectKey ®. Έτοιμος
για τον τρόπο που θέλετε να εργαστείτε, ο εκτυπωτής C7000 είναι έτοιμος
για λειτουργία με κινητές συσκευές, με δυνατότητα χρήσης εφαρμογών και
έτοιμος για προσαρμογή.
ΑΨΕΓΆΔΙΑΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ.
ΑΝΏΤΕΡΗ ΑΠΌΔΟΣΗ.

Βασιστείτε στον εκτυπωτή Xerox® VersaLink® C7000
για να εκτελείτε με συνέπεια και αψεγάδιαστα τις
εργασίες που κάνουν την επιχείρησή σας να
λειτουργεί πιο αποδοτικά. Με τη χρήση των οδηγών
εγκατάστασης που δεν χρειάζονται την παρέμβαση
ειδικού πληροφορικής και των επιλογών
διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι να
ξεκινήσετε, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ανώτερη αξιοπιστία που οφείλεται
στη νέα σχεδίαση του υλικού με λιγότερα
αφαιρούμενα ανταλλακτικά, ενισχυμένα
λειτουργικά τμήματα διαδρομής χαρτιού
και ένα προηγμένο σύστημα απεικόνισης.
Οι συσκευές VersaLink® διαθέτουν ένα πλήθος
λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να
μειώνουν τη μη αποδοτικότητα. Η διαχείριση της
συσκευής και η εκπαίδευση του χρήστη μπορούν
να γίνονται οπουδήποτε με τον Απομακρυσμένο
πίνακα ελέγχου που σας εξοικονομεί χρόνο.
Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες
που λαμβάνουν πιο σοβαρά την ασφάλεια
επιλέγουν Xerox. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση στην ασφάλεια εκτύπωσης που
περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό
ενσωματωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών που
περιορίζουν τους κινδύνους μέσω μιας ενεργητικής
εστίασης για την αποτροπή της μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τον εντοπισμό
ύποπτης ή κακόβουλης συμπεριφοράς και την
προστασία δεδομένων και εγγράφων.
Η ανάλυση εκτύπωσης έως και 1.200 x 2.400 dpi
παρέχει ευκρινές κείμενο και λεπτομέρειες
γραμμών υψηλής ακρίβειας και επιπλέον
εξαιρετικά ζωντανά χρώματα που βελτιώνουν την
επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας σας –
ακόμα και σε υλικά μεγάλου μεγέθους.

Σ Ύ Ν Δ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο C LO U D .
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ.

Η προσαρμόσιμη έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών
σάς δίνει τη δυνατότητα να μετακινήστε εύκολα
μεταξύ των εργασιών όπως ακριβώς και στο κινητό.
Οι εφαρμογές Xerox® ConnectKey®, στις οποίες
έχετε πρόσβαση μέσω του εκτεταμένου
Xerox App Gallery, παρέχουν διευρυμένη
λειτουργικότητα — όπως η προαιρετική εφαρμογή

Xerox® Easy Translator Service, η οποία μεταφράζει
γρήγορα τα σαρωμένα έγγραφα σε πολλές
γλώσσες.
Οι μετακινούμενοι χρήστες ολοκληρώνουν
περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο με
την εγγενή υποστήριξη @printbyXerox. Απλώς
υποβάλλουν την εργασία εκτύπωσης από
οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν βρίσκονται
στο γραφείο, απλώς συνδέονται με ασφάλεια στο
@printbyXerox από τη συσκευή VersaLink® C7000
για να ανακτήσουν την εργασία τους. Και με τη
λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και
οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη
και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη
συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή
πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για
συγκεκριμένες εργασίες και εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη
αρχική οθόνη.
Ανεξάρτητα από το αν τα έγγραφά σας είναι
έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, μεγέθους Letter ή
μεγάλου μεγέθους, ο έγχρωμος εκτυπωτής
VersaLink® C7000 διαθέτει την ισχύ και τις
λειτουργίες που χρειάζεστε για το χειρισμό ακόμα
και των πιο δύσκολων εργασιών εκτύπωσης.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Μ Ε Σ Ω Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε ΥΩ Ν .

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink® C7000 σας
χαρίζει την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως
θέλετε — με πρόσβαση στα Google Drive™,
Microsoft® OneDrive® και DropBox™ και σε
πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.
Οι συσκευές VersaLink® παρέχουν στον σύγχρονο
μετακινούμενο εργαζόμενο τις λειτουργίες
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, πρόσθετο
υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™,
Ζευγοποίηση με Near Field Communication (NFC)
και Mopria® και τις προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi
και Wi-Fi Direct.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους
για τους οποίους η Xerox είναι η μόνη επιλογή
για τους σημερινούς μετακινούμενους
επαγγελματίες μεταβαίνοντας στη
διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/
mobile-solutions.

Οι συσκευές VersaLink® ικανοποιούν ή
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πιο ευρέως
αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων διεθνώς για
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης EPEAT®,
η οποία επαληθεύει τους ισχυρισμούς των
κατασκευαστών σχετικά με τη σχεδίαση, την
παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την
ανακύκλωση. (Δείτε την πλήρη λίστα
των προϊόντων VersaLink® με πιστοποίηση
EPEAT.)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
προσπάθειές μας για το περιβάλλον, την υγεία,
την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.xerox.com.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
XEROX® CONNECTKEY®
Εύκολη εμπειρία χρήστη
Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης, παρόμοιος
με τη χρήση tablet, με εύκολη προσαρμογή και
χειριστήρια οθόνης αφής που βασίζονται στην
κίνηση των χεριών.
Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το Cloud
Άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές
συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας
χρήστη, με πρόσβαση στις υπηρεσίες που
φιλοξενούνται στο cloud, για να μπορείτε να
εργάζεστε όπου, όποτε και όπως θέλετε.
Πλήρης ασφάλεια
Ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων τόσο για τα
έγγραφα όσο και για τα δεδομένα, με δυνατότητες
προστασίας και εξάλειψης των κινδύνων, οι οποίες
πληρούν ή υπερβαίνουν τις προδιαγραφές
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.
Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς
Εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών
Xerox® Intelligent Workplace Services. Δίνει τη
δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση
της παροχής υπηρεσιών και των αναλώσιμων.
Πύλη για νέες δυνατότητες
Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με
εφαρμογές που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες
από το Xerox App Gallery ή επικοινωνήστε με έναν
από τους συνεργάτες μας για τη σχεδίαση και την
ανάπτυξη μιας λύσης ειδικά για τις ανάγκες της
επιχείρησής σας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς
θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση
www.xerox.com/el-gr/connectkey.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες
της συσκευής VersaLink®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

www.xerox.com/VersaLinkEG.

1
2

3

9

4

5

5

7
8

5
6

1 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών με ενσωματωμένη
θύρα USB.1

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΔΊΣΚΩΝ ΧΑΡΤΙΟΎ

ΠΡΟΣΘΈΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ

ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΝΆΓΚΗ:

ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ:

2 Έγχρωμη προσαρμόσιμη οθόνη αφής 5 ιντσών
με δυνατότητα κλίσης.

6 Η
 προαιρετική μονάδα ενός δίσκου αυξάνει
τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.140 φύλλα
(περιλαμβάνει δίσκο Bypass).

9 Ο προαιρετικός Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής
γραφείου παρέχει δυνατότητες στοίβαξης 500 φύλλων και
συρραφής 50 φύλλων σε μία θέση, χωρίς να αυξηθεί
ο χώρος που καταλαμβάνει ο εκτυπωτής.

3 Η θύρα USB εύκολης πρόσβασης1 επιτρέπει στους χρήστες
να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια τυπική
συσκευή μνήμης USB.
4 Ο δίσκος Bypass 100 φύλλων χειρίζεται μέσα εκτύπωσης
μεγέθους 3,5 x 3,87 ιντσών έως 11,69 x 17 ιντσών/88,9 x
98,4 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. και εξώφυλλα έως
80 λίβρες/216 gsm.
5 Ο βασικός δίσκος 1 520 φύλλων χειρίζεται μέσα
εκτύπωσης μεγέθους 5,5 x 7,17 ιντσών έως 11,69 x
17 ιντσών/139,7 x 182 χλστ. έως 297 x 431,8 χλστ. και
εξώφυλλα έως 95 λίβρες/256 gsm.

1

7 Η
 προαιρετική μονάδα ενός δίσκου με βάση αυξάνει
τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.140 φύλλα
(περιλαμβάνει δίσκο Bypass) και παρέχει αποθηκευτικό
χώρο για κασέτες γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.
8 Η
 προαιρετική μονάδα τριών δίσκων αυξάνει
τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 2.180 φύλλα
(περιλαμβάνει δίσκο Bypass).

Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΗ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ
Γνωρίστε την ολοκαίνουργια, έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών — το περιβάλλον εργασίας χρήστη που
θέτει υψηλότερες προδιαγραφές προσαρμογής, εξατομίκευσης και πολυμορφίας.
Με την ενσωμάτωση μιας οικείας εμπειρίας «κινητού τηλεφώνου», με την υποστήριξη για εντολές με
κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση,
— απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.
Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική
ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που
χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας
εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.
Αυτή η απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους
όσους χρησιμοποιούν τον έγχρωμο εκτυπωτή VersaLink® C7000 να ολοκληρώνουν περισσότερες
εργασίες, γρηγορότερα.

Xerox® VersaLink ® C7000
Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink ® C7000 έχει κατασκευαστεί με τεχνολογία Xerox ® ConnectKey ®.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ConnectKey®
Technology

VersaLink® C7000

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΉ Σ

Ταχύτητα1

Έως 35 σ.α.λ.

Μηνιαίος κύκλος εργασιών2

Μέχρι 153.000 σελίδες2

Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη

320 GB HDD5/1,05 GHz Διπλού πυρήνα/Μνήμη 2 GB

Συνδεσιμότητα

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi® και Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Wi-Fi Κιτ, Ζευγοποίηση με πάτημα NFC

Λειτουργίες ελεγκτή

Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Δικαιώματα βάσει ρόλων, Ενεργοποιημένος
βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας, Ηλεκτρονική υποστήριξη

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 1.200 x 2.400 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης

Έγχρωμη μόλις σε 7,6 δευτερόλεπτα/Ασπρόμαυρη μόλις σε 5,1 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

Είσοδος χαρτιούΤυπική

Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,87 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες (88,9 x 98,4 mm έως 297 x 431,8 mm)
Δίσκος 1: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες (139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm)

Προαιρετικά

Έξοδος χαρτιού/ τελική
Τελική επεξεργασίαΤυπική
Προαιρετικά
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Μονάδα ενός δίσκου: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες (139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm)
Μονός δίσκος με βάση: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες (139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm)
Μονάδα τριών δίσκων (1.560 φύλλα): 520 φύλλα ο κάθε ένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες (139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm)
Δίσκος φακέλων: Έως και 60 φάκελοι: #10 Commercial, Monarch, DL, C5, Ειδικά μεγέθη: 3,9 x 5,8 ίντσες έως 6,4 x 9,5 ίντσες (98 x 148 mm έως 162 x 241 mm)
Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: 500 φύλλα, offset
Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκος στοίβαξης 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή δύο θέσεων
Τυπική

ΕΎΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ

Προσαρμογή και εξατομίκευση

Προσαρμογή Walk-Up®, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης από τον χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία και Λειτουργία ή Ροή
εργασίας με το Xerox App Gallery

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών και Xerox® Global Print Driver®

Ενσωματωμένος διακομιστής Web

Υπολογιστής ή κινητή συσκευή — Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση

Απομακρυσμένη κονσόλα

Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου

Λειτουργίες εκτύπωσης

Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστικό σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, Αναγνώριση
εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Προσαρμογή μεγέθους,
Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (σύνθεση DN), Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση

Έ Τ Ο Ι Μ Ο Σ Γ Ι Α Φ Ο Ρ Η Τ Έ Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΈ Σ Κ Α Ι Τ Ο C L O U D

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™, πιστοποίηση Mopria®, πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™, εφαρμογή Xerox® @printbyXerox,
πρόσθετο υπηρεσιών εκτύπωσης Xerox® για Android™

Επιλογές φορητότητας

Xerox® Mobile Print Solution και Xerox® Mobile Print Cloud, Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/mobile-solutions για τις διαθέσιμες εφαρμογές.

Cloud Connectors4

Εκτύπωση από Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform και πολλά άλλα

ΑΠΌΛΥΤΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Ασφάλεια δικτύου

IPsec, HTTPS, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Προεγκατεστημένα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά,
Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE)

Πρόσβαση συσκευών

Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχοι πρόσβασης,
Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)

Προστασία δεδομένων

Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2)
και αντικατάσταση ειδώλου5, Κρυπτογράφηση εφαρμογών με ενσωματωμένη υποστήριξη πιστοποιητικών

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφαλής εκτύπωση

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΠΌΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΆΣ

Διαχείριση εκτυπώσεων

Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut
και πολλά άλλα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement.

Διαχείριση συσκευών/στόλου

Xerox® Device Manager, εφαρμογή Xerox® Support Assistance, Αυτόματες ενδείξεις μετρητών, εργαλεία Managed Print Services, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης

Βιωσιμότητα

Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια με επαλήθευση EPEAT

ΠΎΛΗ ΠΡΟΣ ΝΈΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Xerox App Gallery

Διατίθενται πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery για μια μεγαλύτερη σειρά επιλεγμένων εφαρμογών
Xerox® που είναι διαθέσιμες για προσθήκη λειτουργιών.

Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734. 2 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 3 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com για τη
λίστα πιστοποίησης AirPrint 4 Προαιρετική λήψη από το Xerox App Gallery στον εκτυπωτή — www.support.xerox.com/el-gr/product/xerox-app-gallery/documentation. 5 Προαιρετική HDD
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Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, μεταβείτε στη
διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications

Φύσιγγα τυμπάνου CMYK: 82.200 σελίδες7 
Περιέκτης υπολειμμάτων: 21.200 σελίδες7 
Φούρνος 120 V 

113R00782
115R00129
115R00137

Αναλώσιμα
Κασέτες γραφίτη βασικής χωρητικότητας:
Μαύρο: 5.300 σελίδες6 
106R03769
Κυανό: 3.300 σελίδες6106R03772
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Ματζέντα: 3.300 σελίδες 
106R03771
Κίτρινο: 3.300 σελίδες6 
106R03770

Βοηθητικός εξοπλισμός
Μονάδα ενός δίσκου
Μονάδα ενός δίσκου με βάση
Μονάδα τριών δίσκων 
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά το δίσκο 1)
HDD (σκληρός δίσκος 320 GB)
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Κιτ Wi-Fi)
Εσωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών/Κιτ RFID 
Ενσωματωμένος Τελικός επεξεργαστής γραφείου 

097S04910
097S04907
097S04908
497K17720
497K17740
497K16750
497K18120
097S04847

Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρο: 10.700 σελίδες6106R03765
Κυανό: 10.100 σελίδες6106R03768
Ματζέντα: 10.100 σελίδες6 
106R03767
Κίτρινο: 10.100 σελίδες6 
106R03766

 υπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση κατά το
Τ
πρότυπο ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την
περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
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Αριθμός σελίδων κατά προσέγγιση. Η δηλωμένη απόδοση διαφέρει ανάλογα
με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των μέσων και
την ταχύτητα του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
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Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

Για πιο λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01X.pdf.
© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®
και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
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