KOLOROWA DRUK ARK A I
KOLOROWE URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE
XEROX® VERSALINK®
Wysoka i zindywidualizowana wydajność.
C500/C505
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Kolorowa drukarka Xerox® VersaLink ® C500 i
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Xerox® VersaLink ® C505
Drukarkę kolorową VersaLink C500 i kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne C505 zaprojektowano dla zapracowanych
zespołów, dlatego zapewniają wyższy poziom niezawodnej
wydajności. Modele C500 i C505 są podłączone do chmury,
gotowe do obsługi urządzeń mobilnych, działają w oparciu o
aplikacje i są łatwe do dostosowania – dzięki czemu pomagają
o funkcjach urządzeń
osiągnąć doskonałość i przygotować się na przyszłe wyzwania. Informacje
VersaLink zamieszczono na stronie
www.xerox.com/VersaLinkEG
W Y DA J N E , NIE Z AWO D N E ,
BEZPIECZNE.

PROSTE, EFEKT YWNE
I C AŁKIEM NOWE.

Modele VersaLink C500 i C505 bezpośrednio
po wyjęciu z pudełka systematycznie i
bezproblemowo wykonują zadania, dzięki
którym firma działa sprawniej. Pracę można
rozpocząć bez trudności, korzystając z
kreatorów instalacji niewymagających
ingerencji informatyka oraz konfiguracji
„krok po kroku”.

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy
ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (5 cali w
modelu C500) umożliwia obsługę zadań i
funkcji w sposób znany z telefonów
komórkowych: poprzez dotykanie,
przeciąganie i ściskanie palców.

Modele VersaLink C500 i C505, które
zaprojektowano od nowa w celu uzyskania
najwyższej niezawodności, zawierają mniej
ruchomych części i nowocześniejszą głowicę
drukującą Hi-Q LED.
Urządzenia VersaLink są wyposażona w funkcje
i opracowane przez firmę Xerox technologie
oszczędzające czas, które przyspieszają
dystrybucję informacji i zwiększają
efektywność procedur. Podgląd skanu i
faksu1 zapewnia dokładność informacji,
natomiast wbudowana funkcja optycznego
rozpoznawania znaków (OCR)1 zwiększa
możliwości obróbki zeskanowanych
dokumentów.
Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji,
urządzenia VersaLink wyposażono w szereg
funkcji zabezpieczeń, takich jak druk
zabezpieczony i uwierzytelnianie kartą.
Możesz liczyć na nadzwyczajną jakość druku,
która sprawi, że Twoje wydruki będą się
wyróżniać. Rozdzielczość druku do 1200 x
2400 dpi zapewnia ostre litery i dokładne
linie, które są uzupełnione wyjątkowo
żywymi kolorami.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe
ustawienia jako ustawienia wstępne
używane podczas prostej konfiguracji pracy
przeprowadzanej przy użyciu jednego
dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator
poszczególni użytkownicy i grupy wprowadzają
identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby
następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i
łatwym dostępem do ustawień zadań i często
używanych aplikacji na zindywidualizowanym
ekranie głównym.
E L A S T Y C Z N O Ś Ć O P A R TA N A
APLIK ACJACH I SWOBODA MOBILNA .

Drukarki kolorowe VersaLink C500 i kolorowe
urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C505
zapewniają swobodę pracy w wybranym
miejscu i czasie – z łącznością z serwisami
Google Drive™, Microsoft® OneDrive® oraz
Dropbox™ oraz dostępem do dodatkowych
opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox
bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.
Możliwość łączenia się i drukowania za
pomocą wielu urządzeń ma obecnie
podstawowe znaczenie dla pracowników.
Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania
za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz
Wi-Fi Direct, a także obsługi protokołu Apple ®
AirPrint ®, Google Cloud Print™, Xerox ® Print
Service Plug-in for Android™, Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair i Mopria®.
Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox
to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych
profesjonalistów, odwiedź witrynę
www.xerox.com/mobile.
1

P odgląd skanowania dostępny w modelu VersaLink
C505 (konfiguracje S i X); podgląd faksu dostępny
tylko w modelu VersaLink C505/X.

T EC H N O LO GI A X E ROX®
CO N N E C T K E Y® – O G N I WO
KOMPLE TNEGO EKOSYSTEMU
PRODUKT YWNOŚCI.
Firma Xerox, która stworzyła podstawy
nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia
nową rewolucję w dziedzinie
produktywności biurowej. Dzięki spójnej
obsłudze wielu urządzeń, łączności
komórkowej i z chmurą oraz rosnącej
bibliotece aplikacji zwiększających
funkcjonalność będziesz pracować
szybciej, lepiej i inteligentniej.
Intuicyjna obsługa
Całkowicie nowy, a mimo to dobrze
znany sposób interakcji przypominający
używanie tabletu, w oparciu o sterowanie
ekranem dotykowym gestami i z
możliwością łatwego indywidualizowania.
Gotowość do obsługi urządzeń
mobilnych i chmury
Natychmiastowa łączność z chmurą i
urządzeniami mobilnymi z poziomu
interfejsu użytkownika, z dostępem do
fabrycznych usług w chmurze, które
pozwalają na pracę w wybranym
miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.
Wzorowe zabezpieczenia
Wielopoziomowa ochrona dokumentów
i danych, która zabezpiecza i eliminuje
pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a
często wyprzedza wymagania ustawowe.
Usługi nowej generacji
Sprawniejsza praca i efektywniejsze
zarządzanie zasobami. Łatwa integracj
a usług zarządzania drukiem Xerox®
umożliwia zdalne monitorowanie realizacji
usług i stanu materiałów eksploatacyjnych.
Brama do nowych możliwości
Błyskawicznie zwiększysz możliwości
dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox,
zawierającej praktyczne aplikacje
zaprojektowane w celu zoptymalizowania
cyfrowych przepływów pracy. Zatrudnij
naszą sieć partnerów w celu
zaprojektowania innowacyjnych
rozwiązań biznesowych.
Więcej informacji o tym, jak pracować
inteligentniej, można znaleźć na stronie
www.connectkey.com
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Drukarka kolorowa
Xerox® VersaLink® C500
Drukowanie.

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C505
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.

1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy (C500) lub
400 arkuszy (C505) z czujnikiem zapełnienia.

5 Taca boczna na 150 arkuszy mieści nośniki o
rozmiarze od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.

2 Wnęka czytnika kart na wewnętrzny czytnik kart/
zestaw RFID (model C500 zawiera wnękę czytnika
kart za ekranem dotykowym).

6 Taca 1: mieści do 550 arkuszy o rozmiarach
niestandardowych od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.

3 O pcjonalny dysk twardy 320 GB (standardowy w
modelu C505/X) zwiększa możliwości wielu funkcji
opartych na aplikacjach.
4 Przedni port USB2 pozwala użytkownikom szybko
drukować z dowolnej pamięci USB3 lub do niej
skanować.

7 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny
podajnik dokumentów (DADF) na 100 arkuszy
pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w
ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
8 O pcjonalna szafka mieści zapasowe kasety z
tonerem i inne materiały eksploatacyjne.

P R Z E D S TA W I A M Y B E Z K O N K U R E N C YJ N Y E K R A N D O T Y K O W Y.
Poznaj najbardziej zaawansowany na rynku interfejs użytkownika oparty na kolorowym
ekranie dotykowym. Niezależnie od przekątnej 7 cali (model C505) lub 5 cali
(model C500) – to interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w
zakresie dostosowywania, indywidualizacji i wszechstronności.
Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych – za pomocą gestów i aplikacji
zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone
prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.
Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu
naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej
stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie
funkcji lub aplikacji? można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.
Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami
programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki kolorowe VersaLink C500 i
kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C505 w szybszym wykonywaniu pracy.

9 Podajnik o dużej pojemności mieści dodatkowo do
2000 arkuszy o standardowych rozmiarach od 216 x
356 mm do 210 x 297 mm.
10 Możliwość dodania do 4 tac na 550 arkuszy
papieru obsługujących rozmiary od 76 x 190 mm
do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace
w konfiguracji z opcjonalną szafką, maksymalnie 1
dodatkowa w konfiguracji z podajnikiem o dużej
pojemności).
2
3

Gniazda USB można wyłączyć
Tylko VersaLink C505.

Xerox® VersaLink ® C500/C505

ConnectKey®

Kolorowe drukarki VersaLink C500 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne C505 są oparte na technologii
Xerox ® ConnectKey ®. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com
DANE TECHNIC ZNE
UR Z Ą DZENI A
Prędkość
Wydajność miesięczna1
Procesor/Pamięć/Dysk twardy
Łączność
Funkcje kontrolera
Obsługa papieru
Wejście papieru Standardowo

Opcjonalne

VersaLink C500/N

VersaLink C500/DN

VersaLink C505/S

Technology

VersaLink C505/X

Do 43 str./min A4
Do 120 000 stron1
1,05 GHz/2 GB/opcjonalny dysk twardy 320 GB

1,05 GHz/4 GB/opcjonalny dysk
1,05 GHz/4 GB/standardowy dysk
twardy 320 GB
twardy 320 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń
przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair
Ujednolicona książka adresowa (C505), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (C505), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox,
standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online
Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
(DADF): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 203 mm do 216 x
Nie dotyczy
356 mm
Taca boczna: do 150 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 1: Do 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm
Do 4 tac dodatkowych: Do 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm
Podajnik o dużej pojemności: Do 2000 arkuszy; 216 x 356 mm do 210 x 297 mm
500 arkuszy
400 arkuszy
Niedostępne
Standardowo
Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi
Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi; Kopiowanie: Do 600 x 400 dpi

Wyjście papieru  Standardowo
Automatyczny druk dwustronny
Kopiowanie i
Rozdzielczość
drukowanie
Czas wydrukowania pierwszej
Drukowanie: Zaledwie 10 sek. w kolorze/8,5 sek. w czerni
Drukowanie: Zaledwie 9 sek. w kolorze/8,5 sek. w czerni
strony (min.)
Kopiowanie: Minimum 7 sek. w kolorze/5 sek. w czerni
Języki opisu strony
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
I N T UIC YJ N A O B S ŁU G A
Dostosuj i zindywidualizuj
Dostosowanie przy urządzeniu, indywidualizowanie ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie
według obiektu, funkcji lub przepływu pracy za pomocą galerii aplikacji Xerox i Xerox® App Studio
Sterowniki druku
Identyfikowanie pracy, dwukierunkowa komunikacja stanu, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®
Wbudowany serwer sieci Web
Komputer PC lub urządzenie mobilne – informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie
Xerox®
Podgląd
Nie dotyczy
Podgląd skanowania/faksowania z zoomem, obracaniem, dodawaniem strony
Funkcje drukowania
Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja
prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja stanu w czasie rzeczywistym, skalowanie,
monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy
Skanowanie
Nie dotyczy
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci
(FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje
zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z
możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/
pliki PDF chronione hasłem
Faks
Nie dotyczy
Funkcje faksu (tylko C505/X): Faks obsługiwany przy urządzeniu (w tym faks
LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksu na e-mail)
GOTOWOŚĆ DO OBS ŁUGI URZ ĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY
Drukowanie z urządzeń
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™
mobilnych
Opcje mobilne
@PrintByXerox2, rozwiązanie druku mobilnego Xerox® i chmura druku mobilnego3, łączenie przez NFC/Wi-Fi Direct3, aplikacja Xerox® Mobile Link (C505)3.
Odwiedź stronę www.xerox.com/officemobileapps w celu zapoznania się z dostępnymi aplikacjami.
Drukowanie z/skanowanie do5 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko
Połączenia z chmurą3
WZOROWE ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenia sieciowe
IPsec, HTTPS, zaszyfrowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczny certyfikat samopodpisany
Dostęp do urządzenia
Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zapora wewnętrzna, filtrowanie portów/IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu,
uprawnienia użytkownika, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart
Ochrona danych
Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie prac poprzez HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256-bitowe, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie
obrazu, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w toku)
Zabezpieczenia dokumentów
Bezpieczne drukowanie, bezpieczne faksowanie (C505/X), bezpieczne skanowanie (C505), bezpieczna obsługa poczty e-mail (C505), pliki PDF chronione
hasłem (C505)
USŁUGI NOWEJ GENERACJI
Zarządzanie drukiem
Zarządzanie drukiem Xerox® i pakiet mobilny3, klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 i nie tylko
Zarządzanie drukiem
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój
Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, drukowanie identyfikatorów użytkownika na marginesach
BR AMA DO NOW YCH MOŻLIWOŚCI
Usługi w chmurze
Xerox® Easy Translator (C505)3, CapturePoint™ (C505)3, wiele innych dostępnych usług
Galeria aplikacji Xerox
Dostępnych jest wiele aplikacji i usług w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby dostępnych funkcji
drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery.
1
3

Maksymalne szacowane obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; 2 Bezpłatne pobieranie z galerii aplikacji Xerox na drukarkę – www.xerox.com/xeroxappgallery;
Opcja do zakupu; 4 Lista certyfikatów AirPrint na stronie www.apple.com; 5 Funkcja „skanowanie do” dostępne tylko w modelu C505.

Certyfikaty
Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiały eksploatacyjne
Kasety z tonerem o standardowej pojemności:
106R03880
Black: 5000 stron6 
106R03877
Cyan: 2400 stron6 
6
106R03878
Mageta: 2400 stron 
6
106R03879
Yellow: 2400 stron 
Kasety z tonerem o wysokiej pojemności:
Black: 12 100 stron6 
106R03887
106R03881
Cyan: 5200 stron6 
106R03882
Magenta: 5200 stron6 
106R03883
Yellow: 5200 stron6 

Kasety z tonerem o bardzo wysokiej pojemności:
Cyan: 9000 stron6 
Magenta: 9000 stron6 
Yellow: 9000 stron6 
Wkład bębna cyan: 40 000 stron7 
Wkład bębna magenta: 40 000 stron7 
Wkład bębna yellow: 40 000 stron7 
Wkład bębna black: 40 000 stron7 
Pojemnik na odpady: 30 000 stron7 
Wyposażenie opcjonalne
Podajnik na 550 arkuszy
Podajnik o dużej pojemności
Szafka 

106R03884
106R03885
106R03886
108R01481
108R01482
108R01483
108R01484
108R01416
097S04949
097S04948
097S04955

Podstawa na kółkach (w komplecie z
podajnikiem o dużej pojemności i szafką)
Zestaw zwiększania produktywności
z dyskiem twardym 250 GB 
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)

097S04954
497K18360
497K16750

 rzeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność
P
zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wydajność różni się w zależności
od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.
7
Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o
wydruki w 3 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od
długości pracy, formatu nośników i orientacji.
6

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Więcej szczegółowych danych technicznych na stronie www.xerox.com/VersaLinkC500Specs lub www.xerox.com/VersaLinkC505Specs
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