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Xerox® AltaLink® Imprimante 
multifuncționale color
Asistentul digital ideal la locul de muncă pentru echipele exigente

Technology

ConnectKey®



O  E X P E R I E N ȚĂ  D E  L U C R U 
P R O D U C T I VĂ  P E N T R U  T O Ț I

Simțiți-vă instant ca acasă cu AltaLink®.

Interfața intuitivă și personalizată de tip 
tabletă echilibrează simplitatea și eficiența 
și vă permite să finalizați sarcinile cu o 
singură atingere.

Funcțiile de mobilitate nativă, cum ar fi 
Wi-Fi Direct (opțional), facilitează angajaților 
imprimarea de pe dispozitivele lor mobile 
și accesarea funcțiilor avansate AltaLink® 
cum ar fi Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® 
Print Service Plug-in pentru Android™ sau 
AirPrint®. 

DispozitiveleAltaLink®fac legătura între lumea 
fizică și cea digitală cu aplicații și capabilități 
avansate de scanare care vă permit să 
digitalizați, să direcționați și să procesați 
informațiile într-o clipă. Automatizați sarcinile 
obositoare pentru a economisi timp și a reduce 
erorile. 

Traduceți documente în peste 50 de limbi 
folosind Xerox® Translate and Print App. 
Convertiți documente fizice în audio pentru 
ascultare utilizând Xerox® Audio Documents 
App. Și transferați-vă notițele de mână de 
pe hârtie în lumea digitală folosind Xerox® 
Note Converter App.

A D E C VAT  P E N T R U  O R I C E  N E V O I E

Lucrări mari, lucrări mici și orice altceva între 
ele — AltaLink® poate fi personalizat să facă 
totul. Opțiunile de finisare și accesoriile sunt 
la alegerea dvs., ceea ce înseamnă că puteți 
configura dispozitivul pentru orice tip 
de document. 

Viteza afacerilor nu s-a mișcat niciodată atât 
de rapid, dar cu AltaLink® vă va fi ușor șă țineți 
pasul. 

Fiți la curent cu toate noutățile prin accesul la 
Xerox® App Gallery. Este poarta de acces către 
o colecție în continuă creștere de aplicații 
concepute pentru a simplifica procesele 
consumatoare de timp, repetitive sau complexe 
pe măsură ce afacerea dvs. evoluează. 

Simplificați asistența IT pe măsură ce flota 
dvs. crește. Fleet Orchestrator vă permite să 
ajustați configurațiile și setările de pe toate 
dispozitivele simultan. Oferă instruire 
interactivă și asistență angajaților dvs. direct 
de pe desktop-ul dvs., folosind panoul de 
comandă de la distanță.

SECURITATE COMPLETĂ

Opriți din fașă amenințările grație protecției 
cuprinzătoare în care au încredere 
întreprinderile și guvernele cu cea mai 
mare preocupare pentru securitate 

Securitate încorporată, inclusiv AltaLink®Trusted 
Boot care protejează integritatea procesului de 
pornire a echipamentului împotriva acțiunilor 
malițioase, liste McAfee®de permisiuniși 
integrări cuMcAfee ePO și Cisco ISE ce 
neutralizează pericolele instantaneu la nivelul 
echipamentului și protejează rețeaua. 
Configuration Watchdog monitorizează 
și remediază automat setările critice 
de securitate definite de IT. 

Gestionarea nativă a Informațiile de Securitate 
și Evenimentelor (GISE / SIEM - Security 
Information and Event Management ) 
simplifică raportarea și gestionarea 
evenimentelor de securitate. Și integrarea cu 
Xerox® Printer Security Audit Service, disponibil 
ca parte a Xerox® Intelligent Workplace 
Services, ajută la maximizarea flotei 
de imprimante, a securității documentelor 
și a conținutului.

C U L O R I  A C O L O  U N D E  T R E B U I E

Imprimare la rezoluție ridicată de 1200 x 
2400 dpi și cel mai bun în clasa sa HD Super 
Fine EA Toner plus randare superioară a 
culorilor și consistență ce va da documentelor 
dvs. claritate și impact. De asemenea, 
dispozitivul AltaLink® C8100 Series acceptă 
upgrade cu Xerox® EX-c C8100 Print Server 
Powered by Fiery®oferind mai multe opțiuni 
pentru documente cu aspect profesional.
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Vreți ca treaba să fie bine făcută? AltaLink® vă va ajuta să faceți mult mai mult 
decât doar să tipăriți. Puteți automatiza fluxuri de lucru de documente și vă puteți  

conecta la sistemele care vă conduc afacerea – cu ușurință. Protejați de funcții de 

securitate cuprinzătoare, aceștia sunt adevărați asistenți la locul de muncă, care 

vă vor elibera timp pentru a face mai mult din ceea ce contează cu adevărat.

T E H N O L O G I A  X E R O X ® 
C O N N E C T K E Y ®

Experiență de utilizare intuitivă
Bucurați-vă de o experiență asemănătoare 
unei tablete cu comenzi-gesturi bazate pe 
un ecran tactil și personalizare ușoară, plus 
fluxuri de lucru și funcții simple.

Pregătită pentru mobil și cloud
Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud 
și conectivitate instantanee la cloud 
și dispozitive mobile chiar din interfața 
utilizatorului.

Securitate absolută
Preveniți accesul neautorizat, detectați 
amenințările și protejați datele 
și documentele cu caracteristici 
de securitate cuprinzătoare integrate.

Permite servicii inteligente la locul 
de muncă
Integrarea perfectă cu Xerox Intelligent 
Workplace Services asigură eficiența 
la locul de muncă, productivitatea și 
securitatea angajaților deun nivel superior.

Poartă spre noi posibilități
Transformă modul în care lucrați cu 
aplicațiile din Xerox App Gallery. Sau unul 
dintre partenerii noștri va dezvolta o soluție 
personalizată pentru dvs.

Aflați mai multe despre metodele prin 
care puteți lucra mai inteligent la 
www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey
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I E Ș I R E  H Â R T I E  /  F I N I S A R E 1

T E H N O L O G I I  I N O VAT O A R E

A L I M E N TA R E  C U  H Â R T I E 1

I M P R I M A R E A  C O L I L O R  L U N G I

  Office Finisher(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).

Finisherul Business  
Ready (BR) (opțional) oferă 
funcții de finisare avansate  
de o valoare excepțională.

Unitatea pentru pliere tip 
C/Z (opțional) adaugă 
plierea tip C, plierea tip Z şi 
plierea tip Z în două la 
modulul de finisare BR sau 
BR cu dispozitiv 
de broșurare.

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

 Alimentatorul de mare 
capacitate (opțional) 
are o capacitate de 3.000 
de coli letter/A4. Cu acesta, 
capacitatea maximă 
de alimentare ajunge 
la 6.140 de coli.

 Două tăvi reglabile de câte 520 de coli 
(standard la toate configurațiile). Tava 1 
acceptă formate de suporturi de cel mult 11,7 x 
17 in./A3 și Tava 2 acceptă formate de până la 
12 x 18 in./SRA3.

 Kitul pentru plicuri (opțional, înlocuiește Tava 1) 
asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.

Configurația alimentatorului de mare 
capacitate cu tăvi în tandem are o capacitate 
totală de hârtie de până la 3.140 coli.

Modulul cu patru tăvi  
(disponibil pentru C8130/C8135) acceptă în 
total de până la 2.180 coli.

 Cititorul de carduri RFID integrat 
Xerox®(opțional) adaugă funcții de 
autentificare prin card cu suport pentru 
peste 90 de tipuri de carduri de acces.

Asocierea Near Field Communications 
(NFC) prin atingere le permite 
utilizatorilor să atingă panoul de comandă 
al AltaLink® C8100 Series cu propriile 
dispozitive mobile pentru a le conecta 
rapid la MFP.

 Senzorul de Proximitate Inteligent 
detectează atunci când utilizatorii sunt 
în apropiere. Acesta conservă energia în 
perioadele inactive și activează automat 
dispozitivul atunci când un utilizator 
se apropie.

Kit alimentare coli lungi (opțional) oferă 
capacitatea de a imprima pe suporturi de până 
la 12.6 x 52 in. / 320 x 1.320 mm.

  Alimentator de documente automat 
față-verso, cu o trecere (DADF)  
economisește timp prin scanarea 
simultană a ambelor fețe ale 
documentelor față-verso, la viteze 
de 270 expuneri pe minut (epm).

Tavă de offset ieșire duală 
(disponibilă atunci când nu sunt 
instalate finishere; Tavă de offset 
ieșire unică cu finishere).

Finisher de birou integrat (opțional 
la C8130/C8135/C8145/C8155) 
permite stivuirea a 500 de coli 
și capsarea într-o singură poziție 
a 50 de coli.

Capsatorul manual (opțional) 
capsează până la 50 de coli cu 
greutate de 20 lb / 75 g/m².

I N T E R FAȚA  U T I L I Z AT O R U L U I

Ecranul tactil color intuitiv de 10,1 
inci, de tip tabletă este personalizabil 
și vă permite să efectuați sarcini din 
doar câteva atingeri. Încercați-l la  
xerox.com/AltaLink8100UI.

1 Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m2; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutăți diferite

   Tava manuală acceptă upână 
la 100 de coli de 216 g/m²; 
dimensiuni personalizate:  
de la 3,5 x 3,9 in. până  
la 12,6 x 52 in. / de la 89 x  
98 mm până la 320 x 1.320 mm

http://xerox.com/AltaLink8100UI
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Mai multe informații sunt disponibile la www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink. 

SPECIFICAȚII DISPOZITIV ALTALINK® C8130 ALTALINK® C8135 ALTALINK® C8145 ALTALINK® C8155 ALTALINK® C8170

Viteză (color și alb-negru) Până la 30/30 ppm Până la 35/35 ppm Până la 45/45 ppm Până la 55/55 ppm Până la 70/70 ppm

Ciclu de lucru lunar1 Până la 90.000 de pagini Până la 110.000 de pagini Până la 200.000 de pagini Până la 300.000 de pagini Până la 300.000 de pagini

Hard disc/Procesor/Memorie Minimum 128 GB SSD; Opțional: 5500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz/4 GB memorie sistem (8 GB memorie sistem AltaLink® C8170)

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 imprimare directă, Wi-Fi/WiFI Direct cu kit wireless Xerox® Dual Band opțional, NFC, Bluetooth (iBeacon) 

Controler opțional Server de imprimare Xerox® EX-c C8100 susținut de Fiery®

Copiere și imprimare Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 2400 dpi

Copierea primei pagini (viteză,  
de pe ecran/imprimantă încălzită)

6,10 secunde color/4,50 secunde alb-negru 5,50 secunde color/4,40 
secunde alb-negru

4,70 secunde color/3,70 
secunde alb-negru

4,00 secunde color/3,20 
secunde alb-negru

Imprimarea primei pagini (viteză) 5,70 secunde color/4,20 secunde alb-negru 4,90 secunde color/3,80 
secunde alb-negru

4,50 secunde color/3,20 
secunde alb-negru

3,80 secunde color/3,00 
secunde alb-negru

Limbaje descriere pagină Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6

Alimentare cu hârtie2 Standard Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): Până la 82 ppm o față / 141 epm față/verso (200 dpi). capacitate 130 de coli pentru 
AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in. / 85 x 125 mm până la 297 x 432 mm; Până la 135 ppm o față / 270 epm față/verso 
(200 dpi). capacitate 250 coli pentru AltaLink® C8170. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in. / 85 x 125 mm până la 297 x 432 mm  
Tavă manuală: 100 foi; Dimensiuni personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in. / 89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm (SEF) 
Tavă 1: 520 foi; Dimensiuni particulare: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF)
Tava 2: 520 foi; Dimensiuni particulare: 140 x 182 mm - SRA3 (SEF)

Alegeți una Modul cu patru tăvi: (Tăvile 3 și 4 — disponibile cu AltaLink® C8130/C8135): 1.040 de coli; câte 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 până la 12 x 18 in. /  
140 x 182 mm până la SRA3 (SEF) Capacitate de hârtie standard totală: 2.180 de coli.
Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 2.000 coli; Dimensiuni: 8,5 x 11 in. / A4. Capacitate de hârtie standard totală: 3.140 de coli. 

Opţional Alimentator de mare capacitate (HCF): Până la 3.000 coli; dimensiune 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă Capacitate maximă de hârtie cu alimentatorul de mare 
capacitate (HCF): 6.140 de coli. 
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1): Până la 60 plicuri cu detectare automată dimensiune pentru anumite dimensiuni 
Kit alimentare coală lungă (imprimare mod banner): 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm

Ieșire hârtie/ Standard
Finisare2

  Opţional

Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieșire cu fața în sus: 100 de coli

Finisher de birou integrat: Disponibil cu AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, poziții capse: fața și spate, drepte. stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli,  
capsare în 2 poziții.
Finisher de birou: stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (pliere, capsare broșuri pe mijloc,  
cel mult 60 de pagini (2 - 15 coli))
Finisher BR: stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri
Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 coli şi tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziţii şi perforare cu 2 sau 3 găuri,  
plus legare de broşuri pe mijloc creare de broşuri (2 - 16 coli, 64 de pagini) şi împăturire în V
Unitate de împăturire în C/Z: adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la modulul de finisare BR simplu și cu dispozitiv de broșurare
Capsator manual: capsare 50 coli, include Suprafață Lucru5

E X P E R I E N Ț Ă  D E  U T I L I Z A R E  I N T U I T I V Ă

Personalizare Personalizați interfața utilizatorului, afișați/ascundeți funcțiile, personalizați experiența utilizatorului cu autentificare, creați aplicații cu o singură atingere, trezire automată 
cu senzor de proximitate inteligent. 

Drivere imprimare Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver

Xerox® Server Web încorporat PC sau Mobil — Informații stare, Setări, Management echipament, Clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Panou de Comandă de la Distanță

Caracteristici imprimare Imprimare de pe USB, Imprimare din stocare cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), Set mostre, Lucrări salvate, Creare broșuri, Stocare și reutilizare setări driver, Scalare, 
Monitorizare lucrări, Control Aplicație, Imprimare Duplex, Mod ciornă, Imprimare coli lungi (Banner)

Scanare și fax Previzualizare scan, Scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/ FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul 
personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau două linii disponibile, 
include LAN Fax, Fax direct, Fax redirecționat către e-mail), apelare fax, agendă de adrese unificată, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server, driver TWAIN 
(scanare); Opțional: Scanare către depozite cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive)3

P R E G Ă T I T Ă  P E N T R U  M O B I L  Ș I  C L O U D

Conectivitate mobilă Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)

Tipărire de pe dispozitiv mobil AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) 

Scanare mobilă AirPrint, Mopria®; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) 

Pregătită pentru cloud Servicii de la distanță activate, depozite native Cloud „Print from” (Dropbox, One Drive, Google Drive). Opţional: Depozite native Cloud „Scanare către” (Dropbox, One Drive, 
Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox® App Gallery sau vizitați xerox.com/AppGallery).

S E C U R I T A T E  A B S O L U T Ă

Securitate rețea 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM3, Autentificare Rețea, 
SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, certificate de securitate care utilizează ECDSA, Certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity 
Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare McAfee DXL/Cisco pxGrid, Autentificare Locală (bază de date internă), FIPS 140-2

Acces dispozitiv Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Log audit, Control Acces, Permisiuni Utilizator, Configuration Watchdog, TPM; Opțional: Kit activare Smart Card 
(CAC/PIV/.NET)4, Xerox® Integrated RFID Card Reader, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați 
mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii).

Protecția datelor Listă Albă Integrată de Control McAfee, Verificare Firmware, Pornire de încredere, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, unitate de stocare criptată (AES 256-bit, 
FIPS 140-2), e-mail criptat și semnat; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2) cu suprascriere imagine, 
McAfee Integrity Control

Securitatea documentelor În cadrul evaluării Common Criteria Certification (ISO 15408) sistem complet împotriva HCP PP, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-2 cu drivere de 
imprimare

P E R M I T E  S E R V I C I I  I N T E L I G E N T E  L A  L O C U L  D E  M U N C Ă

Managementul tipăririi Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox®  Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-
pentru-imprimante#printmanagement

Toate dispozitivele cu această 
tehnologie / Management dispozitiv

Xerox®CentreWare®Web, Xerox®Support Assistant, citire automată contoare, soluție®Cloud Fleet Management, Fleet Orchestrator, Clonare Configurare, Intelligent Workplace 
Services Tool Suite 

Securitate Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox®  Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, 
raportare SIEM, rapoarte interactive panou

P O A R T Ă  S P R E  N O I  P O S I B I L I T Ă Ț I

Xerox App Gallery Automatizați procesele de zi cu zi cu aplicații care traduc, redactează, eSign, personalizează imprimarea, convertesc, direcționează, colaborează și comunică. Vizitați 
www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca pentru a găsi aplicații după industrie sau flux de lucru. Software și servicii: Xerox® DocuShare® 
(www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/
xmpie-software-de-comunicare-personalizata), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii).

1 Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.  
2 Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m2; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutăți diferite
3 Disponibil după lansare via actualizare software
4 Nu este disponibil în toate regiunile.
5 Comercializat separat în anumite regiuni 

Certificări: xerox.com/OfficeCertifications

http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink
www.xerox.com/appgallery
http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii
http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca
http://www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions
http://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata
http://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata
http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii
www.xerox.com/OfficeCertifications

