
C 7 1 2 0 / C 7 1 2 5 / C 7 1 3 0

Xerox® VersaLink®  
Barevná multifunkční tiskárna
Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i  t isknout.

Technologie

ConnectKey®



ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE,  KTERÁ 
SE PŘIZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete 
technologii, která bude vždy o krok napřed. 
Tiskárna VersaLink s podporou technologie 
Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby 
vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, 
ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným 
aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí 
kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, 
které jsou součástí aplikace App Gallery, 
vám produkty VersaLink pomohou udržet 
si náskok před změnami.

PROVÁDĚJTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji 
podobnému tabletu, který kombinuje 
jednoduchost s efektivitou, a zároveň šetří čas. 
Známé a intuitivní uživatelské rozhraní vás 
provede úkoly, čímž eliminuje kroky navíc. 
Personalizace uživatelského rozhraní vám  
umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, 
můžete tisknout přímo ze svých oblíbených 
mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field 
Communication) umožňuje ověřit pravost 
pomocí chytrého telefonu a připojit se během 
několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link 
umožňuje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, 
čímž se snižuje zatížení IT týmů.

A se zařízeními VersaLink více funkcí znamená 
větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové 
funkce skenování a automatizace fyzických a 
digitálních pracovních postupů vám umožňují 
skenovat, digitalizovat a směrovat informace 
bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří váš 
čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, 
zdravotní péči, právní služby a další, vám navíc 
pomáhají zůstat propojeni a produktivní.

BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. 
Digitalizátor čehokoliv. VersaLink umožňuje 
snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. 
S přístupem k rozšiřujícímu se portfoliu 
cloudových aplikací a schopností přizpůsobit 
řešení vašim konkrétním potřebám 
prostřednictvím programu Xerox Partners  
budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow 
Central, která umožňuje převádět fyzické a 
digitální soubory do použitelných formátů přímo 
z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, 
můžete i složité pracovní procesy snadno 
zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat 
asistenta na pracovišti, abyste mohli být 
produktivní a zabezpečeni jak v kanceláři,  
tak i na cestách.

PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ,  NA KTERÉ 
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání 
všechny systémové komponenty. Komplexní 
řada proaktivních bezpečnostních funkcí 
umožňuje zastavit i ty nejsofistikovanější 
bezpečnostní hrozby, a tím zabránit škodlivým 
útokům, šíření malwaru, neoprávněnému 
přístupu nebo změnám a narušení, které zdržují. 

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav 
a správu bezpečnostních událostí, zařízení 
VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu 
bezpečnostních informací a událostí (SIEM1). 
Software McAfee® neustále sleduje, detekuje a 
blokuje hrozby v reálném čase. Automatické 
reakce na zabezpečení navíc poskytují 
neocenitelné úspory času a klid na práci.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU 

Barva je ten rozdíl mezi komunikací, která je 
k ničemu, a komunikací , která má skutečný 
dopad. Díky výstupu s vysokým rozlišením 
1 200 × 2 400 dpi tiskárna VersaLink ostrou 
kvalitou obrazu posouvá vaše dokumenty na 
novou úroveň. 

UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo 
překračují nejpřísnější globálně uznávané 
standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY 
STAR®, poskytující ekologické výhody, aniž by se 
to odrazilo na výkonu či kvalitě. 

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 
Barevná multifunkční tiskárna

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink na ni 

budete snadno připraveni. Tisk je jenom začátek možností, které máte. Spolu s integrovanými, 

komplexními bezpečnostními funkcemi tito asistenti na pracovišti nabízejí každodenní funkce, 

které nyní potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle vývoje vaší práce.

TECHNOLOGIE XEROX 
CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí 
 Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí 
dotykové obrazovky s podporou gest.  
Snadná personalizace a jednoduché 
pracovní postupy a funkce. 

Podpora mobilního připojení a cloudu  
Díky cloudovým službám můžete využívat 
flexibilitu mobilních zařízení. Okamžité 
připojení ke cloudu a mobilním zařízením 
přímo z uživatelského rozhraní.

Komplexní zabezpečení 
Brání neoprávněnému přístupu, odhaluje 
hrozby a chrání data a dokumenty.

Přístup ke službám Managed Print Services  
Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení 
na pracovišti díky bezproblémové integraci se 
službami Xerox® Managed Print Services.

Brána do světa nových možností  
Využívejte aplikace ze služby Xerox App Gallery 
na maximum. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna 
potřebujete? Naši partneři vám mohou 
navrhnout vlastní řešení. 

Další informace o možnostech rozšíření 
a přizpůsobení naleznete na webu  
www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey


Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 
Konfigurace barevné multifunkční tiskárny 

ROZŠIŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO 
ZPRACOVÁNÍ 2

VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO 
MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVYŠTE 
KAPACITU PAPÍRU NA MAXIMUM 2

  Kancelářský finišer 
poskytuje pokročilé funkce 
dokončovacího zpracování, 
stohovač na 500 listů, 
sešívání na 3 místech a 
volitelné děrování.

Pozice pro čtečku karet s 
integrovaným portem USB.3

Automatický oboustranný 
podavač dokumentů na 
130 listů2 s jedním průchodem 
umožňuje současně skenovat obě 
strany dokumentu rychlostí 
80 výtisků za minutu, a ušetřit tak 
cenný čas. Vysoká kapacita papíru 
zvyšuje produktivitu, a to zejména u 
úloh, které vyžadují velké množství 
naskenovaných nebo kopírovaných 
dokumentů.

Ruční podavač na 100 listů 
podporuje média o velikosti 
88,9 x 98,4 mm až 
297 x 431,8 mm.

Standardní zásobník 1 na 
520 listů2 podporuje média 
o velikosti 139,7 x 182 mm až 
297 x 431,8 mm.

Dvojitý výstupní zásobník pro 
off-set4 po až 250 listech.

Volitelný integrovaný kancelářský 
finišer nabízí stohování 500 listů a 
dvoupolohové sešívání 50 listů.

Pracovní plocha a ruční 
sešívačka sešijí až 50 listů a 
nabízí spoustu místa k třídění 
dokumentů.

Intuitivní uživatelské rozhraní, 7palcová 
naklápěcí dotyková obrazovka podobná 
tabletu, která umožňuje provádět úlohy 
pomocí pouhých několika jednoduchých 
klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si 
ovládání. Získejte přístup k více než  
100 aplikacím pro zvýšení produktivity 
prostřednictvím služby Xerox App Gallery. 
Vyzkoušejte na  
xerox.com/VersaLink7100UI.

Přidáním modulu s jedním 
zásobníkem (volitelný 
u stolního modelu) zvýšíte 
celkovou kapacitu zařízení na 
1 140 listů (včetně ručního 
podavače).

Volitelný modul s jedním 
zásobníkem a podstavcem 
zvyšuje celkovou kapacitu 
zařízení na 1 140 listů (včetně 
ručního podavače) a poskytuje 
úložný prostor pro kazetu 
s tonerem a další spotřební 
materiál.

Přidáním modulu s jedním 
zásobníkem (volitelný 
u stolního modelu) zvýšíte 
celkovou kapacitu zařízení na 
2 180 listů (včetně ručního 
podavače).

Modul velkokapacitního 
tandemového zásobníku 
zvyšuje celkovou kapacitu papíru 
až na 3 140 listů (včetně ručního 
podavače).

Volitelný velkokapacitní 
podavač pojme 2 000 listů 
papíru formátu Letter/A4 
a zvyšuje maximální kapacitu 
zařízení na 5 140 listů.

Zásobník obálek může 
nahradit zásobník 1 a zajistit 
podávání až 60 obálek.

Kancelářský finišer se 
zařízením pro tvorbu brožur 
zjednodušuje vytváření brožur 
včetně bigování a sešívání 
listů. Použijte jej k vytvoření 
64stránkových brožur s vazbou 
V1 (2 až 16 listů).

http://xerox.com/VersaLink7100UI
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Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 
Barevná multifunkční tiskárna

Více informací máte k dispozici na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey/versalink . 

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE VersaLink C7120 VersaLink C7125 VersaLink C7130

Rychlost5 Až 20 str./min. Až 25 str./min. Až 30 str./min.

Měsíční zatížení6 Až 87 000 stran Až 107 000 stran Až 129 000 stran 

Pevný disk, procesor, paměť 320 GB HDD4//1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti

Připojení Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair

Funkce řadiče Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění 
na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online

Kopírování a tisk Rozlišení při Kopírování: až 600 x 600 dpi; Tisk:Až 1 200 x 2 400 dpi

Max. rychlost kopírování první strany Již za 9,2 s barevně /  
6,8 s černobíle

Již za 8,9 s barevně /  
6,7 s černobíle

Již za 6,8 s barevně / 
5,5 s černobíle

Rychlost vytištění první strany Již za 9,2 s barevně / 
6,8 s černobíle

Již za 8,9 s barevně / 
6,7 s černobíle

Již za 6,8 s barevně / 
5,5 s černobíle

Jazyky pro popis stránky PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™

Vstup papíru2 Standardní Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 130 listů: rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 × 85 mm až 297 × 431,8 mm

Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 × 98,4 mm až 297 × 431,8 mm

Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm

Vyberte jednu možnost Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm
Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm
Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm
Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 × 182 mm až 297 × 431,8 mm;  
zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5

Volitelné Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 × 148 mm až 162 × 241 mm 
Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5

Výstup papíru/ Standardně
Dokončování2 Volitelně

Zásobník s kapacitou 500 listů

Dvojitý výstupní zásobník pro off-set6: 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním
Integrovaný kancelářský finišer: Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou polohách  
Kancelářský finišer: Přihrádka stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (přehnutí, vazba V1)  
Ruční sešívačka s pracovní plochou: Sešívá až 50 listů

I N T U I T I V N Í  U Ž I VAT E L S K É  P R O S T Ř E D Í

Přizpůsobení K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek

Tiskové ovladače Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver

Xerox® Embedded Web Server PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání

Funkce tisku Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; 
Volitelně: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací

Skenování a fax Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/ FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, 
soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo 
dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač 
TWAIN (snímání); Volitelné: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

P O D P O R A  M O B I L N Í H O  P Ř I P O J E N Í  A  C L O U D U

Mobilní připojení Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelné: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrintTM (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)

Mobilní tisk Mopria® Print Service, Apple AirPrint TM, Xerox® Print Service (Android), aplikace Xerox® @PrintByXerox; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Mobilní skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint TM ; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Podpora cloudu Vzdálené služby ; Volitelně: přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte 
xerox.com/AppGallery)

K O M P L E X N Í  Z A B E Z P E Č E N Í

Zabezpečení sítě 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1,Splunk SIEM1, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, 
automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace 
McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2

Přístup k zařízení Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/
PIV/.NET/SIPRNet)7, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; 
další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)

Ochrana dat Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených , ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; 
šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelně: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Kontrola integrity McAfee

Zabezpečení dokumentů Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

P Ř Í S T U P  K E  S L U Ž B Á M  M A N A G E D  P R I N T  S E R V I C E S

Správa tisku Standardní účtování Xerox®; volitelně: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-
tiskarny#printmanagement

Správa jednotlivých zařízení a skupin 
zařízení

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; 
Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud7

Zabezpečení Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správ digitálních 
certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

B R Á N A  D O  S V Ě TA  N O V Ý C H  M O Ž N O S T Í

Xerox a partnerské aplikace Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do 
aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru 
nebo pracovních postupů.

Software a řešení Xerox DocuShare (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/
printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku),  
Xerox WorkFlow Central Platform

1 Podpora SIEM s nástrojem Xerox® Device Manager; 2 kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší. 3 Porty USB lze zakázat. 4 HDD a duální odsazené záchytné 
přihrádky jsou u stolního modelu volitelné. 5 Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. 6 Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelné 
dosahování. 7 Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk. Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications
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