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VersaLink C400 ja C405 kujundavad põhjalikult ümber töökoha tootlikkust
järgmise põlvkonna funktsioonidega – lihtsa ning kiire pilve- ja mobiiliühendusega.
Loodud selliselt, nagu te praegu töötate, ning valmis selleks, kuhu te homseks
jõuate – omades kõiki paindlikke ja mitmekülgseid lahendusi teie ettevõtte jaoks,
et töötada paremini minimaalse IT-toe vajadusega ja maksimaalse turvalisusega.
Võimas sooritus ning meelerahu.

Lihtne, efektiivne ja täiesti uus.

Ilma keeruka seadistamiseta saate loota
oma VersaLink C400 või C405 peale, et
täita järjekindlalt ja veatult ülesandeid,
mis aitavad teie ettevõttel efektiivsemalt
toimida. Seadmed on lihtsasti kasutaja
poolt paigaldatavad ja seadistatavad,
Sammsammulised probleemideta
seadistuse valikud.

Kohandatava 5-tollise värvilise puuteekraaniga
saate koputades, libistades ja sõrmeotsaga
puudutades täita ülesandeid ja funktsioone
sama lihtsalt kui mobiiltelefoni kasutades.

VersaLinki seadmed on täidetud selliste
funktsioonide ja aega säästvate Xeroxi
tehnoloogiatega, mille eesmärk on kiirendada
teabevahetust ja vähendada ebaefektiivseid
tööprotsesse. Skaneerimise ja faksi
eelvaatega1 on tagatud teabe täpsus ning
tänu sisseehitatud optilisele märgituvastusele
(OCR)1 saate skaneeritud dokumentidega
rohkem ära teha.
Et kaitsta olulisi dokumente ja andmeid,
pakuvad VersaLinki seadmed laias valikus
rangeid turvaelemente, sealhulgas Secure Printi
ja ligipääsu kontrollimiseks kaardi autentimist.

Eelinstalleeritud Xerox® ConnectKey®
rakendused aitavad optimeerida kontori
tõhusust ning ekraanipõhine ligipääs
ulatuslikule Xerox® App Galleryle pakub
laiendatud funktsionaalsust – näiteks Xerox®
Easy Translator Service rakendust1, mis tõlgib
skaneeritud dokumendid kiiresti mitmesse
keelde.
Eelseadistatavad kiirvaliku ikoonid
võimaldavad täita ülesandeid kiiresti
vaid ühe nupuvajutusega. Simple IDga sisestavad üksikkasutajad ja grupid
kasutajanime ja parooli vaid ühe korra ja
seejärel saavad nautida kiiret, turvalist ja
lihtsat ligipääsu konkreetsete ülesannetega
seotud eelseadistustele ning levinumatele
rakendustele oma isiklikul avakuval.

VersaLink C400 ja C405 puhul võite olla
kindlad, et teie dokumendid näevad väga
head välja – samuti teie – andes teile vajaliku
enesekindluse, kui neid oma klientidele esitate.

Xerox® ConnectKey® tehnoloogia – teie
täieliku tootlikkuse ökosüsteemi kese.
Esitleme järgmist revolutsiooni töökoha
tootlikkuses Xeroxi poolt – ettevõttelt, kes
töötas välja kaasaegse töökoha. Tänu terviklikule
kasutajakogemusele laias valikus seadmete,
mobiili- ja pilveühenduse ning kasvava hulga
rakendustega, et laiendada funktsionaalsust,
saate teha tööd kiiremini, paremini ja nutikamalt.
Intuitiivne kasutajakogemus
Tunduvalt parem – ja siiski täiesti tuttav
kasutusviis, mis sarnaneb tahvelarvuti
kasutajakogemusele. Viipega toimiv
puutetundlik ekraan ja lihtne kohandamine.

Vabadus ja rakendustel
põhinev funktsionaalsus.
VersaLink C400 värviprinter ja VersaLink C405
multifunktsionaalne värviprinter annavad
teile vabaduse teha tööd seal, kus soovite
ja nii, kuidas soovite – valmislahendusena
otseühendusega Google Drive™'i, Microsoft®
OneDrive®'i ja DropBox™iga, andes Xerox® App
Gallery kaudu juurdepääsu lisavõimalustele.
Võime ühendada ja printida erinevatest
seadmetest on tänapäeva töötajatele olulise
tähtsusega ning VersaLinki seadmed tulevad
toime valikulise Wi-Fi ja Wi-Fi Directiga, lisaks
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox®
Print Service plugin Android™ile, kontaktivaba
lähiväljatehnoloogia (NFC) ja Mopria®.
Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox
on ainuke valik tänapäeva mobiilsete
töötajate jaoks, saate veebilehelt
www.xerox.com/mobile
Rohkem teavet võimaluste kohta, mida
pakub VersaLinki seade, saate veebilehelt
www.xerox.com/VersalinkEG
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Mobiilne ja pilvevalmidusega
Vahetu ühendus pilve- ja mobiilseadmetega
otse kasutajaliidesest, lisaks juurdepääs
eelinstalleeritud pilveteenustele, mis lasevad
teil töötada kus iganes ja kuidas iganes.
Täiuslik turvalisus
Täielik mitmetasandiline nii dokumentide kui
andmete kaitse on valmis kaitsma ja kõrvaldama
esilekerkivaid ohte ja täitma või ületama
õigusnorme.
Võimaldab järgmise põlvkonna teenuseid
Töötage tõhusamalt ja kasutage ressursse,
kontrollides täielikult oma printimiskeskkonda
teenuste osutamise ja kulutarvikute
kaugjälgimise, Xerox® Managed Print
teenuste kaugseadistamise ja lihtsa
integreerimisega.

Ainult VersaLink C405

Värav uute võimaluste juurde
Rakendustel põhinev funktsionaalsus, mis on
võimeline koheselt laiendama teie võimalusi,
et saada ligi Xerox® App Galleryle, kus on
reaalmaailma rakendused, mille eesmärk on
optimeerida digitaalseid tööprotsesse – või
tellige meie partneritelt uuenduslikke ja
ärispetsiifilisi lahendusi.
Vaadake lähemalt, kuidas nutikamalt töötada,
veebilehelt www.connectkey.com

Valige oma äri jaoks kõige paremini sobiv valik:
1 50-leheline
kahepoolne automaatne


Esitledes puuteekraani eeliseid.

2 Kaardilugeja
pesa koos sisseehitatud USB-pesaga.2


Tutvuge meie kallutatava 5-tollise värvilise
puuteekraaniga – see on kasutajaliides,
mis seab senisest kõrgemad standardid
kohandamisele, personaalsusele ja
mitmekülgsusele.

dokumendisöötur (DADF) skannib kahepoolsed
originaalid koopia-, skannimis- ja faksitööde jaoks.

3 Tänu esipaneelil olevale USB-pesale2 saavad

kasutajad kiirelt printida või sinna skannida3
mis tahes standardselt USB-mäluseadmelt.

1

4 250-leheline paberi väljundalus sensoriga.
5 150-leheline käsisöödualus võimaldab kasutada ka

2

erinevaid paberkandjaid suurusega 3 x 5 tolli kuni
8,5 x 14 tolli / 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.

4

6 550-lehelise
paberisahtliga on standardne


3

paberimahtuvus kokku 700 lehte
(koos käsisöödualusega).

7 Lisavalikuna 550-leheline paberisahtel tõstab

paberimahtuvuse kokku 1250 leheni.

8 Lisavalikuna
aluskapp on hea koht toonerikassettide,


paberi ja muude tarvikute hoiustamiseks.

2

USB-pesad saab välja lülitada; 3 Ainult VersaLink C405.
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Xerox® VersaLink® C400 värviprinter
Printimine.

Xerox® VersaLink® C405 multifunktsionaalne värviprinter
Printimine ja koopiategemine.

Esitledes teile tuttavat „mobiilset“ kogemust –
mis toetab viipega sisendit ja ülesandele
orienteeritud ühtse välimusega rakendusi –
ka kõige keerulisemate tööde tegemiseks
tuleb läbida vähem etappe.
Äärmiselt intuitiivne paigutus juhendab teid
iga ülesande juures algusest lõpuni loogilises
järjekorras, pannes olulisemad funktsioonid
ekraani ülemisse ossa ja levinumad valikud
ette ja keskele. Kas teile ei meeldi, kus
funktsioon või rakendus asub? Kohandage
paigutust ja tehke see endale sobivaks.
See võrratu tasakaal riistvara tehnoloogia
ja tarkvara võimsuse vahel aitab kõigil
VersaLink B400 värviprinteri ja VersaLink
C405 multifunktsionaalse värviprinteri
kasutajatel teha kiiremini rohkem tööd.

Xerox® VersaLink® C400 värviprinter ja Xerox®
VersaLink® C405 multifunktsionaalne värviprinter

ConnectKey®

Seadme spetsifikatsioonid

VersaLink C400/N

Kiirus
Töötsükkel1
Protsessor/mälu
Ühenduvus

Kuni 35 lk/min värviliselt ja mustvalgelt (A4)
Kuni 80000 lehekülge / kuus1
1,05 GHz Dual-Core / 2 GB
10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct koos valikulise Wi-Fi komplektiga (toetab samaaegset juhtmega ja juhtmeta
ühendust), kontaktivaba NFC
Ühtlustatud aadressiraamat (C405), konfiguratsiooni kloonimine, skannimise eelvaade (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery,
Xerox® Standard Accounting, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist)

Kontrolleri funktsioonid

Paberihaldus

Paberi sisestamine

Standardne

Valikuline
Paberisalv
Automaatne kahepoolne printimine

Printimine ja koopiategemine

VersaLink C400/DN

VersaLink C405/N

VersaLink C405/DN

Ühekäiguline automaatne kahepoolne dokumendisöötur (DADF):
50 lehte: Kohandatud suurused: 5,5 x 5,5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli /
140 x 140 cm kuni 216 x 356 mm

NA

Käsisöödualus: 150 lehte; Kohandatud suurused: 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm
Alus 1: 550 lehte; Kohandatud suurused: 5,8 x 8,3 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 148 x 210 cm kuni 216 x 356 mm
Alus 2: 550 lehte; Kohandatud suurused: 5,8 x 8,3 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 148 x 210 cm kuni 216 x 356 mm
250 lehte
N/A
Standardne
N/A

Standardne

Printimine: Kuni 600 x 600 x 8 dpi
Koopiategemine: Kuni 600 x 600 dpi

Lahutusvõime
Esimese prindi väljastamise aeg
Esimese koopia väljastamise aeg
Lehe kirjelduse keeled
Printimisfunktsioonid

Printimine: Kuni 600 x 600 x 8 dpi
13 sekundit värviline / 12 sekundit mustvalge
11 sekundit värviline / 8 sekundit mustvalge
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
USB-lt printimine, turvaline printimine, proovieksemplar, personaalne printimine, salvestatud töö, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha
tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahesuunaline reaalaja olek, skaleerimine, töökoha seire, vaikimisi
rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), tühjade lehtede vahelejätmine, mustandrežiim

Mobiilne
printimine

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plugin Android™ile, Mopria® Print Service plugin Android™ile
Külastage lehte www.xerox.com/officemobileapps allalaaditavate nutitelefoni- ja mobiilseadmete rakenduste nimekirja nägemiseks.
Valikuline
Printeri/MFP pilveühendused2
Pilveteenused

@PrintByXerox2, Wi-Fi Direct printimine3, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Xerox® Mobile Link App (C405)2
Printimine/skannimine4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare
Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP

NA

Saadaval on ka täiendavad printeri/MFP rakendused ja pilveteenused. Külastage lehte www.xerox.com/appgallery, kus on aina suurenev rakenduste valik.

Skannimine


USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine (FTP või sirvige SMB-d)

Skannimise sihtkohad
Skannimisfunktsioonid

Failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Mugavusfunktsioonid:
Kodukausta skannimine, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF,
parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A

NA

Faksimine
Turvalisus 

Standardne

Valikuline

Arvepidamine 

Faksiliides (kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja), faksinumbri
valimine ühtlustatud aadressiraamatust (kuni to 2000 kontakti)

Faksimisfunktsioonid
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Standardne
Valikuline

Püsivara verifitseerimine, turvasertifikaadid, automaatne iseallkirjastatud sertifikaadi loomine, sertifikaadi teekonna kontroll, sertifikaadi
kehtetukstunnistamise seaded, Smart Cardi võimaldamine (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, pordi filtreerimine, IP-aadressi filtreerimine, domeeni
filtreerimine, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, kõvaketta ülekirjutamine, 256-bitine krüptimine, turvaline printimine, turvaline
faksimine (C405), turvaline skannimine (C405), turvaline e-kiri (C405), võrgu autentimine, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsu kontroll, rollipõhised load,
mugav autentimine
Xerox® PrintSafe tarkvara
Xerox®-i standardarvestus (printimine), võrguarvestuse lubamine

Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine,
faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt

Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; 2 Tasuta versioon (laadige alla Xerox® App Galleryst oma printerisse/MFP-sse); 3 Tasuline versioon; 4 Skannimine on saadaval ainult C405
puhul; 5 Vajab analoogtelefoniliini.
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Seadme haldamine
Xerox®-i sisseehitatud veebiserver, Xerox® CentreWare®
Web, e-kirja teavitused, Apple® Bonjour®
Printeridraiverid
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server
2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versioon
10,9 ja kõrgem, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM®
AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core
12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Kirjatüübi võimekus
136 PostScripti fonti; 82 PCL-i fonti
Paberihaldus
Ühekäiguline automaatne kahepoolne dokumendisöötur:
60 kuni 125 g/m²; käsisöödualus ning alused
1 ja 2: 60 kuni 220 g/m²
Kasutuskeskkond
Temperatuur: Säilitamine: 32 kuni 95 ºF / 0 kuni 35 ºC;
Töötamine: 50 kuni 90 ºF / 10 kuni 32 ºC; Niiskus:
10% kuni 85%; Helirõhutase: C400: Printimine
(värviline): 53,1 dB(A), Ooterežiim: 29,2 dB(A); C405:
Printimine (värviline): 52,3 dB(A), Ooterežiim: 28,7 dB(A);
Müratase: C400: Printimine (värviline) 6,88 B(A),
Ooterežiim: 5,0 B(A); C405: Printimine (värviline): 6,88 B(A);
Ooterežiim: 5,0 B(A); Alglaadimise aeg (väljalülitatud
seisundist kuni kasutajaliidese valmisrežiimini): 60 sekundit,
Soojenemisaeg (unerežiimist kuni kasutajaliidese
valmisrežiimini): 6 sekundit

Elekter
Võimsus: Pinge: 110–127 V +/- 10%, Sagedus: 50/60 Hz
+/- 3 Hz, 10 A; Pinge: 220–240 V +/- 10%, Sagedus:
50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Energiatarbimine: C400: Ooterežiimil:
76 W või vähem, Printimisel: 705 W või vähem, Unerežiimil:
4 W või vähem; C405: Ooterežiimil: 82 W või vähem,
Printimisel: 750 W või vähem, Unerežiimil: 4 W või vähem;
ENERGY STAR®-i kvalifikatsiooniga (DN-i konfiguratsioonid)
Mõõtmed (L × S × K)
C400: 19,3 x 19,2 x 15,7 tolli / 491 x 488 x 399 mm; Kaal:
25,85 kg. / 26 kg; C405: 17 x 21,3 x 23,6 tolli / 432 x 540 x
599 mm; Kaal: 32,66 kg. / 33 kg
Sertifitseerimine
Kõige värskemat sertifikaatide loendit näete aadressil
www.xerox.com/OfficeCertifications
Tarvikud
Eriti suure mahutavusega printerikassetid:
Must: 10500 standardlehekülge1 
Tsüaansinine: 8000 standardlehekülge1 
Magentapunane: 8000 standardlehekülge1 
Kollane: 8000 standardlehekülge1 

106R03532
106R03534
106R03535
106R03533

Suure mahutavusega printerikassetid:
Must: 5000 standardlehekülge1 
Tsüaansinine: 4800 standardlehekülge1 
Magentapunane: 4800 standardlehekülge1 
Kollane: 4800 standardlehekülge1 

106R03520
106R03522
106R03523
106R03521

Standardse mahutavusega printerikassetid:
Must: 2500 standardlehekülge1 
Tsüaansinine: 2500 standardlehekülge1 
Magentapunane: 2500 standardlehekülge1 
Kollane: 2500 standardlehekülge1 

Plaaniliselt vahetatavad tarvikud
Kujutisseade (sisaldab 4 kujutisseadet):
108R01121
Igaüks 60000 standardlehekülge2 
Jäätmekassett: 30000 standardlehekülge2108R01124
Lisaseadmed
550-leheline söötur 
097S04400
Tootlikkuse komplekt, 320 GB HDD
097S04914
Alus497K13660
Juhtmevaba võrguadapter (Wi-Fi komplekt)
497K16750
1

Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus kooskõlas
standardiga ISO/IEC 19798. Tootlikkus sõltub pildist, kaetavast
pindalast ja prindirežiimist.

2

L ehekülgede umbkaudne arv. Avaldatud tootlikkus keskmise
töö puhul, mis koosneb 3 A4-/kirjatüüpi lehest. Tootlikkus oleneb
töö kestusest ning paberi suurusest ja asetusest.

Konfiguratsioonid olenevad geograafilisest asukohast.

Täpsemaid spetsifikatsioone vaadake aadressilt www.xerox.com/VersalinkC400Specs või www.xerox.com/VersalinkC405Specs
Lisateabe saamiseks külastage meid aadressil www.xerox.com/office
©2017 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® ja Xerox eConcierge® on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides
ja/või teistes riikides. ENERGY STAR®-i partnerina on Xerox Corporation selgitanud välja, et käesolev toode vastab ENERGY STAR-i
energiatõhusussuunistele (DN-i konfiguratsioonid). ENERGY STAR ja ENERGY STARi märgis on USAs registreeritud märgised.
Selles brošüüris sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. 2/17 BR20530 
VC4BR-018B

106R03508
106R03510
106R03511
106R03509

