
ConnectKey®

C 8 0 0 0  ș i  C 9 0 0 0

IMPRIMANTELE COLOR 
XEROX® VERSALINK®

Culori, fiabilitate și performanțe fără egal

ConnectKey

Technology

®



TEHNOLOGIA XEROX® 
CONNECTKEY® – CENTRUL 
ÎNTREGULUI ECOSISTEM DE 
PRODUCTIVITATE

Xerox – compania care a creat locul de muncă 
modern – prezintă următoarea revoluție în 
productivitate. Cu o experiență de utilizare 
unitară pe o gamă largă de dispozitive, cu 
conectivitate mobilă și de cloud, precum și cu o 
bibliotecă din ce în ce mai mare de aplicații care 
oferă mereu funcții noi, imprimanta vă ajută să 
lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

Experiență de utilizare intuitivă
O modalitate complet nouă de a interacționa, 
dar pe care o cunoașteți foarte bine de la tablete: 
comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și 
personalizare extrem de simplă.

Conectivitate cu dispozitive mobile și 
cu cloud
Conectivitate instantanee cu sistemele cloud și 
cu dispozitivele mobile, direct din interfața cu 
utilizatorul, cu acces la serviciile găzduite în 
cloud, prin care puteți lucra unde, când și 
cum doriți.

Securitate de referință
Pentru protecția pe mai niveluri a documentelor 
și a datelor, combaterea și eliminarea 
amenințărilor nou apărute, dar și pentru 
respectarea și depășirea cerințelor legale.

Face posibile servicii de ultimă generație
Lucrați mai eficient și gestionați mai bine 
resursele. Integrarea facilă cu Serviciile de 
imprimare gestionate Xerox® permite 
monitorizarea de la distanță a serviciilor și a 
consumabilelor.

Poartă deschisă către noi posibilități
Vă puteți extinde instantaneu capacitățile 
datorită accesului la Xerox App Gallery, care vă 
pune la dispoziție aplicații proiectate pentru 
optimizarea fluxurilor de lucru digitale întâlnite în 
practică. Comandați soluții inovatoare, 
specializate, de la partenerii din rețeaua noastră. 

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai 
inteligente, la www.connectkey.com.

CULORI VIBRANTE. PERFORMANȚE 
SENZAȚIONALE. FIABILITATE SUPERIOARĂ. 

Puteți avea încredere că imprimantele color 
Xerox® VersaLink C8000 și C9000 vor face față 
fără adaptări tuturor sarcinilor într-o manieră 
stabilă și ireproșabilă, care vă va asigura o 
eficiență superioară. De la asistenții de instalare 
care nu necesită intervenția specialiștilor IT la 
opțiunile de configurare pas cu pas, veți putea 
începe să lucrați fără bătaie de cap.

Proiectate pentru fiabilitate superioară, 
imprimantele color VersaLink C8000 și C9000 au 
un design de hardware nou, cu mai puține piese 
mobile, componente ranforsate pe traseul hârtiei 
și un sistem de formare a imaginilor extrem de 
avansat.

Dispozitivele VersaLink oferă o multitudine de 
funcții și tehnologii Xerox® care vă ajută să 
economisiți timp. Acestea au fost proiectate 
pentru a accelera schimbul de informații  
și a reduce fluxurile de lucru ineficace. 

În ceea ce privește protejarea informațiilor 
esențiale, dispozitivele VersaLink vă pun la 
dispoziție o gamă de funcții de securitate 
esențiale, inclusiv imprimarea securizată și 
autentificarea cu card pentru controlul accesului.

Puteți avea încredere că imprimatele de calitate 
superioară vor prezenta în lumină bună 
rezultatele eforturilor pe care le-ați făcut. 
Rezoluția de imprimare de până la 1200 x 2400 
dpi produce texte și detalii fine foarte bine 
conturate, dar și culori excepțional de vii – chiar 
și pe suporturile foarte mari.

INTUITIVE. PUTERNICE.  
GATA PENTRU ORICE LUCRARE.

Ecranul senzorial capacitiv, de 5 inchi, vă ajută să 
realizați sarcinile și să utilizați funcțiile cu 
ușurința cu care utilizați dispozitivele mobile: cu 
atingeri, și glisări.

Realizați mai mult în timp mai scurt dacă creați 
aplicații personalizate, cu o singură atingere, 
pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai 
mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri. 
Lucrarea configurată se va putea executa rapid 
cu o simplă atingere a noii aplicații. Cu funcția 
ID simplu, utilizatorii individuali și grupurile își 
introduc o singură dată ID-ul de utilizator și 
parola, după care au acces rapid și securizat la 
presetări specifice sarcinilor, contacte favorite 
individualizate și aplicații utilizate frecvent 
într-un ecran inițial personalizat. 

Indiferent dacă lucrați cu documente color sau 
alb-negru, cu format letter/A4 sau 
supradimensionat, imprimantele color VersaLink 
C8000 și C9000 dispun de capacitățile și 
funcțiile de care aveți nevoie, chiar și în cele mai 
complicate lucrări de imprimare.

VĂ CONECTAȚI LA CE VREȚI, CÂND VREȚI.

Imprimantele color VersaLink C8000 și C9000 
vă asigură libertatea de a lucra unde și cum 
doriți. Adăugați cu ușurință conectivitatea 
Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și 
Dropbox™, apoi beneficiați de opțiuni 
suplimentare prin Xerox App Gallery. 

Posibilitatea de conectare și imprimare de la mai 
multe dispozitive este esențială pentru forța de 
muncă contemporană, iar dispozitivele VersaLink 
fac față acestei provocări prin Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print 
Service pentru Android™, asocierea prin atingere 
Near Field Communication (NFC) și Mopria®, 
plus, opțional, cu Wi-Fi® și Wi-Fi Direct®.

La www.xerox.com/mobile puteți găsi mai 
multe detalii despre motivele care fac din Xerox 
singura alegere a profesionistului mobil modern.

Imprimantele color Xerox® VersaLink® C8000 și C9000

Dacă aveți nevoie de culori de nivel profesional, fiabilitate ireproșabilă 

și productivitate superioară într-o imprimantă cu conectivitate foarte 

bună, contați pe imprimantele color VersaLink C8000 și C9000 cu 

tehnologie Xerox® ConnectKey®. C8000 are o mulțime de funcții și 

permite utilizarea aplicațiilor. Se poate personaliza și este gata să 

devină asistentul dvs. la locul de muncă. C9000 aduce mai multă 

flexibilitate în lucrul cu suporturile de imprimare, precum și 

instrumente de verificare a culorilor și de control pentru graficienii 

profesioniști și pentru agențiile de creație. 
Pentru a afla mai multe despre funcțiile 
dispozitivului VersaLink, accesați  
www.xerox.com/VersaLinkEG.



VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA 
ECRANULUI SENZORIAL

Faceți cunoștință cu noul ecran senzorial color, 
de 5 inchi – interfața cu utilizatorul care ridică 
ștacheta în domeniul adaptării, personalizării 
și versatilității. 

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” 
– comenzi prin gesturi și aplicații orientate 
spre diferite funcții, care oferă o experiență 
unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se 
realizează în mai puțin pași.

O prezentare foarte intuitivă vă orientează la 
executarea fiecărei sarcini, de la început până 
la sfârșit. Ierarhia firească aduce funcțiile 
esențiale în partea de sus a ecranului, iar 
opțiunile utilizate frecvent sunt așezate în 
locuri vizibile. Nu vă place unde este pusă o 
funcție sau o aplicație? Personalizați 
prezentarea în funcție de preferințe.

Acest echilibru nemaiîntâlnit între tehnologia 
hardware și funcțiile software ajută toți 
utilizatorii care interacționează cu 
imprimantele color VersaLink® C8000 și 
C9000 să execute mai multe lucrări, în mai 
puțin timp.

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000 
Imprimare. Conectivitate mobilă.
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Imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000 
Imprimare. Conectivitate mobilă.
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Xerox® VersaLink® C8000 și C9000 
Configurația implicită

1  Locaș pentru cititorul de carduri și compartiment 
intern pentru cititorul de carduri.

2  Portul USB frontal1 le permite utilizatorilor să imprime  
rapid de pe orice dispozitiv de memorie USB standard. 

3  Tava manuală de câte 100 de coli permite 
alimentarea suporturilor de imprimare cu formate 
cuprinse între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./88,9 x 98,4 mm 
și 320 x 482,6 mm, precum și a bannerelor de la 
12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (între 64 și 350 g/m2).

4  Tava 1 acceptă până la 520 de coli cu format 
personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./ 
100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 300 g/m2).

5  Tava 2 acceptă până la 520 de coli cu format 
personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./100 x 
148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m2).

MAI MULTE OPȚIUNI DE TAVĂ  
PENTRU TOATE NECESITĂȚILE

6  Kitul opțional pentru plicuri (se introduce în locul Tăvii 
1) permite alimentarea simplă a până la 50 de plicuri.

7  Modulul cu tăvi tandem adaugă până la 2.000 de coli,  
8,5 x 11 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m2).

8  Modulul cu două tăvi adaugă până la 1.040 de coli cu 
format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./ 
100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m2).

9  Alimentator de mare capacitate adaugă până la 
2.000 de coli cu formate standard de 8,5 x 11 in., 
7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 216 g/m2).

MAI MULTĂ VERSATILITATE  
CU OPȚIUNILE DE FINISARE

10  Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este 
montat niciun finisher): 250 de coli în fiecare tavă.

11  Finisherul de birou opțional vă pune la dispoziție 
funcții de finisare avansate extrem de utile și permite 
realizarea unor broșuri biguite sau capsate la cotor, de 
60 de pagini (între 2 și 15 coli).

12  Finisherul opțional BR cu dispozitiv de broșurare 
permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate 
la cotor (între 2 și 16 coli).

1 Porturile USB se pot dezactiva.



Xerox® VersaLink® C8000 și C9000

S P E C I F I C AȚ I I L E 
D I S P O Z I T I V U L U I

VersaLink C8000DT VersaLink C9000DT

Viteză Până la 45 ppm în format letter/A4 Până la 55 ppm în format letter/A4
Volum lunar1 205.000 270.000
Hard disc/Procesor/Memorie HDD opțional de 320 GB/1,6 GHz/4 GB HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB
Conectivitate Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, asociere prin atingere NFC
Funcții de controler Clonarea de configurație, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, permisiuni pe bază de rol,  

autentificare simplă activată, asistență online
Rezoluție de imprimare Până la 1200 x 2400 dpi
Timp pentru prima imprimare Doar 11 secunde în color/ 

9,7 secunde în alb-negru
Doar 10,5 secunde în color/10 secunde în alb-negru

Limbaje de descriere a paginilor PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Gestionarea culorilor Tabel cu zone cromatice de reper inclus, corecții cromatice Xerox Tabel cu zone cromatice inclus, cu posibilitate de trecere la tabelul aprobat 

PANTONE®, editor de zone cromatice de reper personalizate, software 
opțional Xerox® Precise Colour Management System

Intrare de hârtie standard Tavă manuală: Până la 100 de coli; formate personalizate: între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./între 88,9 x 98,4 mm și 320 x 482.6 mm;  
bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (C8000: între 64 și 300 g/m2; C9000: între 64 și 350 g/m2)
Tava 1: Până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./între 100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 350 g/m2)
Tava 2: Până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 350 g/m2)

Opțional Modul cu două tăvi: Până la 1.040 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 350 g/m2) 
Modul cu tăvi în tandem: Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m2) 
Alimentator de mare capacitate: Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 216 g/m2)
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1): Până la 50 de plicuri: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 – 90 g/m2)

Ieșire hârtie/finisare  standard Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): Câte 250 de coli
Opțional Finisher de birou: stivuitor de 2.000 de coli, capsare de 50 de coli, capsare în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare (biguire, capsare la cotor)

Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, 
perforare în 2/4 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 – 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V

Imprimare automată față-verso Standard
E X P E R I E N ȚĂ  D E  U T I L I Z A R E  I N T U I T I V Ă
Adaptare și personalizare Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după site, funcție 

sau flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio
Drivere de imprimare Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver® și Mobile Express Driver®

Embedded Web Server PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Funcții de imprimare Imprimare de pe USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări de driver Xerox® inteligent pentru mediu, 

identificarea lucrărilor, broșurare, stocarea și refolosirea setărilor de driver, comunicații bidirecționale în timp real despre stare, scalare, monitorizarea 
lucrărilor, valori implicite ale setări pentru diferite aplicații, imprimare față-verso, omiterea paginilor neimprimate, mod ciornă

C O N E C T I V I TAT E  C U  D I S P O Z I T I V E  M O B I L E  Ș I  C U  C L O U D
Imprimare de pe mobil Apple® AirPrint®2, compatibil cu Google Cloud Print™, pluginuri pentru serviciile de imprimare Xerox® și Mopria® pe Android™, @PrintByXerox
Opțiuni de mobilitate Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud3, conectare prin NFC/Wi-Fi Direct Printing3  

Pentru a vedea aplicațiile disponibile, consultați www.xerox.com/officemobileapps.
Conectori de cloud4 Print from Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 și altele
S E C U R I TAT E  D E  R E F E R I N ȚĂ
Securitate de rețea IPsec, HTTPS, autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificate autosemnate preinstalate
Accesul la dispozitiv Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de 

utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/.NET), locaș pentru cititor de carduri RFID integrat Xerox®

Protecția datelor Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) 
și suprascrierea imaginii5, aplicații criptate cu suport pentru certificate inclus

Securitatea documentelor Imprimare securizată
F A C E  P O S I B I L E  S E R V I C I I  D E  U LT I M Ă  G E N E R AȚ I E
Gestionarea imprimării Xerox® Workplace Suite și Xerox® Workplace Cloud3, clonarea configurației, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 și multe altele
Gestionarea imprimărilor Xerox® Device Manager, Asistență Xerox®, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate
Sustenabilitate Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini
P O A R TĂ  D E S C H I S Ă  C ĂT R E  N O I  P O S I B I L I TĂȚ I
Xerox App Gallery Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Accesați www.xerox.com/appgallery pentru a vedea lista din ce în ce mai lungă a aplicațiilor 

Xerox® prin care se pot adăuga funcții noi.
1 Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori; 2 Accesați www.apple.com pentru a vedea lista de certificare AirPrint; 3 Opțiune cumpărată;  
4 Descărcare opțională gratuită din Xerox App Gallery pe imprimantă – www.xerox.com/xeroxappgallery; 5 Suprascrierea imaginii necesită HDD. 

Imprimantele color VersaLink C8000 și C9000 se bazează pe tehnologia Xerox® ConnectKey®.  
Pentru informații suplimentare, accesați www.connectkey.com.
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Configurațiile depind de locația geografică. 

Pentru specificații mai detaliate, accesați www.xerox.com/C8000PrinterSpecs sau www.xerox.com/C9000PrinterSpecs. 
©2018 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,  
VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile  
din această broșură se pot schimba fără anunț prealabil. 10/18 BR25148  VC8BR-01ØA

Certificări
Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați  
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumabile
Cartușe cu toner de capacitate standard pentru C8000:
negru: 12.600 de pagini6  106R04045
cyan: 7.600 de pagini6  106R04042
magenta: 7.600 de pagini6  106R04043
galben: 7.600 de pagini6  106R04044

Cartușe cu toner de mare capacitate pentru C8000:
negru: 20.900 de pagini6  106R04057
cyan: 16.500 de pagini6  106R04054
magenta: 16.500 de pagini6  106R04055
galben: 16.500 de pagini6  106R04056

Cartușe cu toner de capacitate standard pentru C9000:
negru: 18.900 de pagini6  106R04073
cyan: 12.300 de pagini6  106R04070
magenta: 12.300 de pagini6  106R04071
galben: 12.300 de pagini6  106R04072

Cartușe cu toner de mare capacitate pentru C9000:
negru: 31.400 de pagini6  106R04085
cyan: 26.500 de pagini6  106R04082
magenta: 26.500 de pagini6  106R04083
galben: 26.500 de pagini6  106R04084

Articole pentru întreținerea curentă: 
Cartuș cilindru: 190.000 de pagini pentru fiecare culoare7/ 
  190.000 de pagini pentru tonerul negru7  101R00602
Recipient de reziduuri:  
  Până la 47.000 de pagini7  108R01504

Opțiuni
Software-ul Xerox® Precise Colour Management System  
  pentru C9000DT 097S04974 
Modul cu două tăvi  097S04969
Modul cu tăvi în tandem  097S04970
Alimentator de mare capacitate  097S04845
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1)  497K17880
Finisher de birou  097S04848
Perforator 2/4 pentru finisherul de birou  497K03870
Dispozitiv de broșurare pentru finisherul  
  de birou  497K03852
Finisher BR cu dispozitiv de broșurare  
  și perforator 2/4  097S04982 
Kit de productivitate 
  (hard disc de 320 GB pentru C8000)  097S04971
Adaptor de rețea fără fir (kit Wi-Fi)  497K16750

6  Număr mediu de pagini standard. Capacitate declarată, conform ISO/IEC 19798. Capacitatea depinde de imagini, de rata de acoperire 
și de modul de imprimare.

7  Număr de pagini aproximativ. Capacitatea declarată depinde de durata lucrării, de formatul și orientarea suportului de imprimare și de 
viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, consultați http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.


