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Technology

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C8000 a C9000
Když potřebujete profesionální barvy, bezchybnou spolehlivost
a špičkovou produktivitu, spolehněte se na barevné tiskárny
VersaLink C8000 a C9000 s technologií Xerox® ConnectKey®.
Jsou nabité funkcemi. Tiskárna C8000 s podporou aplikací je
připravena být vaším novým asistentem na pracovišti. Model
C9000 přináší větší flexibilitu médií a profesionální nástroje pro
přizpůsobení a správu barev, které jsou vhodné pro grafická studia
a kreativní agentury.
Více informací o funkcích zařízení
VersaLink najdete na adrese
www.xerox.com/VersaLinkEG.
ŽIVÉ BARV Y. V YSOKÝ VÝ KO N.
ŠPICKOVÁ SP OLEHLI VO S T

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že
vaše barevné tiskárny Xerox® VersaLink C8000 a
C9000 budou konzistentně a bezchybně plnit
úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu svého
podniku. Od jednoduchých průvodců instalací,
po možnosti podrobné konfigurace – vše je
připraveno, abyste mohli bez problémů začít.
Navrženo pro vynikající spolehlivost. Barevné
tiskárny VersaLink C8000 a C9000 mají zcela
nový hardware s menším počtem pohyblivých
částí, zesílené komponenty dráhy papíru
a moderní systém přenosu obrazu.
Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí
a technologie Xerox®, které vám ušetří čas. Jsou
navržena tak, aby urychlila sdílení informací
a optimalizovala neefektivní pracovní postupy.
Co se týká ochrany kriticky důležitých dat,
zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí
k zajištění vysoké úrovně ochrany, včetně
zabezpečeného tisku a správy přístupu pomocí
ověřování kartou.
Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku a skvělé
výsledky vaší práce. Rozlišení tisku až 1200 x
2400 dpi přináší ostrý text a jemné čárové
detaily, a navíc také výjimečnou živost barev,
která posiluje obchodní komunikaci – a to
dokonce na větší formáty.
INTU ITI V NÍ . V ÝKONNÉ .
PŘ IPR AV ENY PRO JAKO U KO L IV PR ÁC I.

Pomocí přizpůsobitelné 5palcové kapacitní
barevné dotykové obrazovky můžete
poklepáním, tažením a sevřením prsty ovládat
úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním
zařízení.

Udělejte více práce za méně času díky
přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím.
Zautomatizujte vícekrokové pracovní postupy
pro jednotlivce i skupiny. Prostě poklepejte na
novou aplikaci pro rychlé provedení
požadovaného úkonu. Služba Simple ID
umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup
jak k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným
oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným
aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí
obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým
uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele
a heslo jen jednou.
Nezáleží, zda jsou vaše dokumenty barevné či
černobílé, ve formátu A4 nebo ve větším formátu
– barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000
jsou vybaveny množstvím funkcí, které
potřebujete ke zvládnutí i těch nejsložitějších
kancelářských tiskových úloh.
PŘ IPO JT E S E K E K TE R É KO LI V
T IS K ÁR NĚ . K DY KO LI V

Barevné tiskárny VersaLink C8000 and C9000
vám dávají svobodu pracovat odkudkoliv a
kdykoliv. Snadno přidejte připojení ke Google
Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™, a
získejte přístup k dalším možnostem přes Xerox
App Gallery.
Připojit se a tisknout z více zařízení je klíčem
k úspěchu dnešního zaměstnance, a zařízení
VersaLink toto dokáží splnit díky službám Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service Plug-in pro Android™, Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria®,
plus volitelně Wi-Fi® a Wi-Fi Direct®.
Na stránkách www.xerox.com/mobile se
dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox
jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

TE C H N O LO G I E X E ROX ®
C O N N E C TK E Y ® – P RO P O J ENÍ
Ú P LN É H O E KO S YS TÉ M U
P RO D U K TI V I TY
Xerox – společnost, která vytvořila moderní
pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti
produktivity. S konzistentním uživatelským
prostředím v rámci široké škály zařízení,
s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí
knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci
pracovat rychleji, lépe a chytřeji.
Intuitivní uživatelské prostředí
Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob
interakce, který poskytuje prostředí podobné
tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky,
s podporou gest a s možnostmi pro snadné
přizpůsobení.
Připraveno pro mobilní připojení a cloud
Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním
zařízením přímo z uživatelského rozhraní
s přístupem ke cloudovým službám, které vám
umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.
Prvotřídní zabezpečení
Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu
dokumentů a dat, ochranu před novými
hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci
splnit nebo i překročit požadavky na soulad
s předpisy.
Přístup ke službám nové generace
Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje.
Jednoduchá integrace správy tiskových služeb
Xerox® (Managed Print Services) umožňuje
vzdálený dohled nad správou a dodávkami
spotřebního materiálu.
Brána do světa nových možností
Rozšiřte možnosti svého pracovního prostředí
prostřednictvím dalších chytrých aplikací
dostupných v Xerox App Gallery, které jsou
navrženy tak, aby optimalizovaly digitální
pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů
navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše
podnikání.
Více informací o tom, jak můžete pracovat
chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com
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Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C8000
Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1N
 ačítání karet a prostor pro interní čtečku karet.
2P
 řední USB port1 umožňuje uživatelům tisknout
z libovolného paměťového zařízení standardu USB
3 Ruční podavač na 100 listů umožňuje použití médií od
formátu 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm a bannerů
od 320 x 1320,8 mm (gramáže 64 až 350 g/m²).
4 Zásobník 1 pojme až 520 listů médií uživatelského
formátu od 100 × 148 mm do 297 × 431,8 mm
(gramáže 64 až 350 g/m²).
5 Zásobník 2 pojme až 520 listů médií uživatelského
formátu od 100 × 148 mm do 320 × 457,2 mm
(gramáže 64 až 300 g/m²).

MOŽNOS T I S V Í CE ZÁS O B NÍKY PRO

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000
Tisk. Připojení mobilních zařízení.

RO ZŠ ÍŘT E M O Ž N O S TI V Y U Ž I TÍ
PO MO C Í D O KO N Č OVAC Í H O
ZPR AC OVÁ N Í
10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardně
když nejsou připojeny finišery): 250 listů v každém
zásobníku.
11 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené
funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné
vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1
(2 až 15 listů).
12 Volitelný BR finišer s vazačem brožur nabízí rozšířené
funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové
brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).
1

Porty USB lze zakázat.

KA ŽDÉ PRACOV I ŠT Ě
6 Sada podavače obálek (nahrazuje zásobník 1)
umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

8M
 odul se dvěma zásobníky pojme až 1 040 listů
médií uživatelského formátu od 100 × 148 mm do
320 × 457,2 mm (gramáže 64 až 300 g/m²).
9V
 elkokapacitní podavač zvýší kapacitu podavačů až na
2000 listů při použití médií standardních rozměrů A4, B5
(gramáže 64 až 216 g/m²).

10

1 2

7 Modul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu
zásobníků až na 2000 listů formátu A4, B5 (gramáže 64
až 300 g/m2).
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Xerox® VersaLink® C8000 a C9000
Standardní konfigurace

D O KO N A LO S T
J E D N O D U C H O S TI D O TY KU
Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou
barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským
rozhraním, které nabízí novou úroveň
všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.
Získáte prostředí známé z mobilních zařízení
s podporou ovládání pomocí gest
a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají
jednotný vzhled, takže provedení i těch
nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší
počet kroků.
Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou
úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené
hierarchii jsou důležité funkce umístěné
u horního okraje obrazovky a běžně používané
volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se
vám umístění některé funkce nebo aplikace?
Přizpůsobte si rozložení podle svých
požadavků.
Tento bezkonkurenční vyvážený poměr
hardwarových technologií a softwarových
funkcí umožňuje každému uživateli barevné
tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 pracovat
rychleji a efektivněji.

Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

ConnectKey®

Barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®.
Více informací najdete na www.connectkey.com.

Technology

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ VersaLink C8000DT

Rychlost
Měsíční zatížení1
Pevný disk, procesor, paměť
Konektivita
Funkce řadiče
Rozlišení tisku
Rychlost vytištění první strany
Jazyky popisu stránky (PDL)
Správa barev
Vstup médií 

Standardní

Volitelně

Výstup papíru/ 
dokončování 

Standardně
Volitelně

Automatický oboustranný tisk

VersaLink C9000DT
Až 45 str./min A4/Letter
Až 55 str./min A4/Letter
205 000
270 000
Volitelně 320 GB/1,6 GHz/4 GB
320 GB/1,6 GHz/4 GB
Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou sadou pro Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair
Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě práv, zapnuté
pohodlné ověřování, online podpora
Až 1 200 x 2 400 dpi
Již za 11 s barevně/9,7 s černobíle
Již za 10,5 s barevně/10 s černobíle
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Integrovaná tabulka přímých barev, funkce Xerox Colour Corrections
Integrovaný vzorník přímých barev s možností změny na vzorník barev
schválený společností PANTONE®, vlastní editor přímých barev, volitelný
software pro správu barev Xerox® Precise Color Management.
Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm; bannery: 320 x 1 320,8 mm (C8000: 64–300 g/m²;
C9000: 64–350 g/m²
Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m2)
Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m2)
Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m2)
Modul tandemového zásobníku: až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m2)
Vysokokapacitní podavač: až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m2)
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 až 90 g/m2)
Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardně když nejsou připojeny finišery): každý 250 listů
Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě
brožur (přehnutí, vazba V1)
Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/4
otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V
Standardně

IN T UIT I V N Í U Ž I VAT E L SK É P ROS TŘED Í

Individuální přizpůsobení
Tiskové ovladače
Embedded Web Server
Funkce tisku

Nastavení přizpůsobení jednotlivým uživatelům, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením
pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®
Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření
brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí
nastavení aplikací, oboustranný tisk (konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu

P ŘIP RAVE N O PRO M O B I L N Í P ŘI P OJ ENÍ A C LOU D

Tisk z mobilních zařízení
Tisk z mobilních zařízení
Připojení ke cloudu4

Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins pro Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud3, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi3
Na stránce www.xerox.com/officemobileapps najdete dostupné aplikace.
Tisk z Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 a další

P RVOT ŘÍDN Í Z AB E Z PE Č E N Í

Zabezpečení sítě
Přístup k zařízení
Ochrana dat
Zabezpečení dokumentů

IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalovaný „self-signed“ certifikát
Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora
čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná pozice pro čtečku RFID karet Xerox®
Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2),
funkce ochrany přepsáním obrazu na disku5, šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátem
Zabezpečený tisk

P ŘÍS T UP K E SLUŽ B ÁM N OVÉ G ENERAC E

Správa tisku
Správa tisku
Udržitelnost

Xerox® Workplace Suite a Xerox® Workplace Cloud3, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 a další
Xerox®Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízené tiskové služby
Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk uživatelského ID na okraj dokumentu

BRÁ N A DO SV Ě TA N OV ÝC H M OŽNOS TÍ

Xerox App Gallery

K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídku aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.
xerox.com/appgallery.

1
Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Není předpokládáno pravidelné dosahování 2 Navštivte stránky www.apple.com pro seznam certifikací služby AirPrint 3 Za
poplatek 4 Volitelně ke stažení zdarma z Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxappgallery 5 Pro funkci přepsání obrazu na disku je vyžadován pevný disk

Certifikáty
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.
xerox.com/OfficeCertifications.

Standardní tonerová kazeta pro C9000:
Černá: 18 900 stran6 
Azurová: 12 300 stran6 
Purpurová: 12 300 stran6 
Žlutá: 12 300 stran6 

106R04073
106R04070
106R04071
106R04072
106R04085
106R04082
106R04083
106R04084

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta pro C8000:
Černá: 12 600 stran6 
Azurová: 7 600 stran6 
Purpurová: 7 600 stran6 
Žlutá: 7 600 stran6 

106R04045
106R04042
106R04043
106R04044

Velkokapacitní tonerová kazeta pro C8000:
Černá: 20 900 stran6 
Azurová: 16 500 stran6 
Purpurová: 16 500 stran6 
Žlutá: 16 500 stran6 

Velkokapacitní tonerová kazeta pro C9000:
Černá: 31 400 stran6 
Azurová: 26 500 stran6 
Purpurová: 26 500 stran6 
Žlutá: 26 500 stran6 

106R04057
106R04054
106R04055
106R04056

Položky běžné údržby:
Tisková jednotka: 190 000 stran pro každou barvu7/
101R00602
190 000 stran pro černou7 
108R01504
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran7 

Volitelně
Software pro správu barev Xerox® Precise Colour
Management System pro C9000DT
097S04974
Modul se dvěma zásobníky 
097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem 
097S04970
Velkokapacitní podavač 
097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)  497K17880
Kancelářský finišer 
097S04848
Děrovačka 2 nebo 4 otvorů pro kancelářský
finišer 
497K03870
Zařízení k tvorbě brožur pro kancelářský finišer  497K03852
BR finišer s vazačem brožur 
s děrovačkou na 2/4 otvory 
097S04982
Sada pro zvýšení produktivity
(320GB pevný disk pro C8000) 
097S04971
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi) 
497K16750

 růměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na
P
obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.
7
Průměrné strany. Výtěžnost se liší v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací najdete na
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
6

Konfigurace se mohou v různých zemích lišit.

Podrobnější technické údaje najdete na www.xerox.com/C8000PrinterSpecs nebo www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
© 2018 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo dalších zemích. Informace uvedené
v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10/18 BR25148 
VC8BR-01MA

