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Pokud chcete, aby vaše práce vynikla, spolehněte
se na barevnou tiskárnu VersaLink C7000 s technologií
Xerox® ConnectKey. Tiskárna C7000 je připravena na způsob
vaší práce. Umožňuje připojení mobilních zařízení, používá
aplikace a je možné ji přizpůsobit dle požadavků.
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N A P R O S TÁ S P O L E H L I V O S T.
JEDINEČNÝ V ÝKON .

Můžete si být jisti, že barevná tiskárna Xerox ®
VersaLink C7000 bude konzistentně
a bezchybně plnit všechny úkoly a tím zvýší
produktivitu firmy. Od jednoduchých průvodců
instalací po možnosti podrobné konfigurace –
vše je připraveno, abyste mohli bez problémů
začít.
Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo
prostřednictvím nového hardwaru s menším
počtem pohyblivých částí, odolnějších
komponent dráhy papíru a pokročilého systému
zpracování obrazu.
Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí, jejichž
účelem je maximalizovat efektivitu. Správu
zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu
panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.
Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají
na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox.
Nabízíme komplexní přístup k zabezpečení
tisku zahrnující špičkovou kombinaci
vestavěných funkcí a služeb, které zmírňují
riziko prostřednictvím intenzivního zaměření
na zabránění neoprávněnému přístupu,
odhalování podezřelého nebo škodlivého
chování a ochranu dat a dokumentů.
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.

PŘ IP OJ E N O K E CLO U DU. PŘ I ZPŮS O B E N Á
E F E K T I V I TA .

Přizpůsobitelná 5palcová kapacitní barevná
dotyková obrazovka umožňuje provádět úlohy
a funkce stejně rychle a snadno jako při použití
mobilních aplikací.
Uživatelé na cestách zvládnou díky nativní
podpoře aplikace @printbyXerox více práce
za méně času. Své tiskové úlohy mohou odesílat
z libovolného zařízení s podporou e-mailů.

Jakmile budou zpátky v práci, mohou své úlohy
načíst po zabezpečeném přihlášení v aplikaci
@printbyXerox na zařízení VersaLink C7000.
Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný
a zabezpečený přístup 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 nadměrném
formátu A4 – barevná tiskárna VersaLink C7000
je vybavena řadou funkcí ke zvládnutí i těch
nejsložitějších kancelářských tiskových úloh.

V O L N O S T P R O M O B I L N Í U Ž I VAT E L E .
Ř E Š E N Í P Ř I P R AV E N É N A Z P Ů S O B
VA Š Í P R Á C E .
Barevná tiskárna VersaLink C7000 nabízí možnost

pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem
ke službě Google Drive™, Microsoft ® OneDrive ®
a DropBox™ a dalším možnostem
prostřednictvím služby Xerox App Gallery.
Zařízení VersaLink splňují potřeby dnešních
mobilních pracovníků díky službám Apple ®
AirPrint ®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox ®
Print Services pro Android™, technologii Near
Field Communication (NFC) pro spárování
klepnutím, službě Mopria ® a volitelnému
připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct.
Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/
mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč
jsou produkty společnosti Xerox tou pravou
volbou, pokud potřebujete tisknout odkudkoli.
MA XIMÁLNÍ OCHR ANA ŽIVOTNÍHO

energie a recyklace. (Vizte úplný seznam
produktů VersaLink s ověřením EPEAT.) Další
informace o našich aktivitách v oblasti životního
prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti
naleznete na stránkách www.xerox.cz.

T EC H N O LO GIE X E ROX®
CONNEC TKEY
Intuitivní uživatelské prostředí
Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje
prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky
dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi
pro snadné přizpůsobení.
Podpora mobilního připojení a cloudu
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
Komplexní zabezpečení s řadou účinných
integrovaných funkcí a služeb pro zablokování
neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo
škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.
Přístup ke službám nové generace
Snadná integrace služeb Xerox ® pro chytrá
pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování
plnění služeb a spotřebního materiálu.
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1 P ozice pro čtečku karet s integrovaným
portem USB.1

MOŽNOST POUŽIT Í VÍCE Z Á SOBNÍKŮ

ROZŠIŘTE SI MOŽNOST I

DLE POTŘEB K A ŽDÉHO PR ACOVIŠTĚ:

P R O D O K O N Č O VÁ N Í :

2 5 palcová kapacitní barevná dotyková
obrazovka s funkcí naklápění a možnostmi
přizpůsobení.

6 M odul s jedním zásobníkem zvyšuje celkovou
kapacitu na 1 140 listů (včetně ručního
podavače).

9 Volitelný integrovaný kancelářský finišer nabízí
stohování 500 listů a jednopolohové sešívání 50 listů
bez zvětšení rozměrů tiskárny.

3 D íky snadno přístupnému portu USB1 mohou
uživatelé rychle tisknout ze standardního
paměťového zařízení USB nebo do něj snímat.

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

4 R uční podavač na 100 listů podporuje formáty
médií 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm
až do gramáže 216 g/m².

8 M odul se třemi zásobníky zvyšuje celkovou
kapacitu na 2 180 listů (včetně ručního podavače).

5 S tandardní zásobník 1 na 520 listů podporuje
formáty médií 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
až do gramáže 256 g/m².
1

Prty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOST I DOT YKU

Brána do světa nových možností
Rozšiřte možnosti svého pracovního prostředí
prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery
nebo s některým z našich partnerů prodiskutujte
návrh a vývoj řešení uzpůsobeného konkrétním
potřebám vaší firmy.

Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou
s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti
přizpůsobení.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji,
najdete na webu www.ConnectKey.com.

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.

PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink splňují (některá i s výraznou
rezervou) požadavky světově nejuznávanějších
certifikací týkajících se vlivu produktů na životní
prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje
tvrzení výrobců v oblasti návrhu, výroby, spotřeby

5

Více informací o funkcích zařízení
VersaLink najdete na adrese
www.xerox.com/VersaLinkEG.

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.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí
umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink ® C7000 pracovat rychleji
a efektivněji.

Xerox® VersaLink ® C7000

ConnectKey®
Technology

Barevná tiskárna VersaLink C7000 je založená na technologii Xerox ® ConnectKey.
Více informací najdete na webu www.ConnectKey.com.
S P E C I F I K A C E P Ř Í S T R OJ E

VersaLink C7000N

Rychlost1

Až 35 str./min

Měsíční pracovní cyklus2

Až 153 000 stran

Pevný disk, procesor, paměť

320GB pevný disk5 / 1.05GHz dvoujádrový procesor/2 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 a funkcí NFC pro spárování klepnutím

Funkce řadiče

Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, standardní účtování Xerox®, přístup na základě práv, zapnuté pohodlné ověřování,
online podpora

Kopírování a tiskRozlišení

až 1200 x 2400 dpi

Rychlost vytištění první strany

Již za 7,6 s barevně / 5,1 s černobíle

Jazyk pro popis stránky

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

Vstup papíruStandardní

Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm
Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm

Volitelné

Výstup papíru/
dokončováníStandardní
Volitelné
Automatický oboustranný tisk

VersaLink C7000DN

Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
Zásobník obálek: až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm
Výstupní zásobník: 500 listů, s odsazováním
Integrovaný kancelářský finišer: přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě
Nedostupné

Standardní

I N T UI T I V N Í UŽ I VAT E L S K É P R O S T Ř E DÍ
Individuální přizpůsobení

Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení lokality,
funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery

Tiskové ovladače

Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®

Integrovaný webový server

Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování

Vzdálená konzole

Panel dálkového ovládání

Technické údaje pro tisk

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, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk
(konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu.

PODPOR A MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU
Mobilní tisk

Apple® AirPrint®3, podpora služby Google Cloud Print™, Mopria® Certified, doplněk Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox,
doplněk Xerox® Print Services pro Android™

Tisk z mobilních zařízení

Řešení Xerox® Mobile Print a Xerox® Mobile Print Cloud, tisk přes připojení NFC/Wi-Fi Direct. Dostupné aplikace naleznete na stránce
www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps.

Připojení ke cloudu4

Tisk ze služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení sítě

IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, automatický sebou samým podepsaný certifikát

Přístup k zařízení

Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart
(CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)

Ochrana dat

Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu5

Zabezpečení dokumentů

Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE
Správa tisku

Standardní účtování Xerox®; volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny.

Správa tisku

Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počitadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace

Udržitelnost

Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

B R Á N A D O S V Ě TA N OV ÝC H M OŽ N O S T Í
Xerox App Gallery
1
3

K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery, kde naleznete neustále rostoucí nabídku aplikací Xerox®,
které rozšíří zařízení o další funkce.

Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. 2 Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně.
Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. 4 Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxappgallery. 5 Pevný disk je volitelný.

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

Žlutá: 10 100 stran6 

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:
Černá: 5 300 stran6 
Azurová: 3 300 stran6 
Purpurová: 3 300 stran6 
Žlutá: 3 300 stran6 

106R03769
106R03772
106R03771
106R03770

Velkokapacitní tonerová kazeta:
Černá: 10 700 stran6 
106R03765
Azurová: 10 100 stran6 
106R03768
Purpurová: 10 100 stran6 106R03767

106R03766

Zobrazovací válec CMYK: 82 200 stran7 
Odpadní nádobka toneru: 21 200 stran7 
Náhradní sponky do sešívačky pro finišer:
5 000 svorek
Náhradní zásobník sponek do sešívačky
pro finišer: 5 000 svorek
220V fixační jednotka: 100 000 stran

113R00782
115R00129

008R12964
115R00137

Volby
Modul s jedním zásobníkem
Modul s jedním zásobníkem a podstavcem
Modul se třemi zásobníky 
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)
Integrovaný kancelářský finišer
Pevný disk (320 GB)

097S04910
097S04907
097S04908
497K17720
097S04911
497K17740

008R12941

Adaptér bezdrátové sítě (souprava Wi-Fi)

497K16750

 růměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle
P
normy ISO/ IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti
na obrazu, pokrytí a režimu tisku.
7
Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit
v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií
a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
6

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/C7000PrinterSpecs.
©2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, 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. 07/20 PN03335_T94 BR26550 VCVBR-01MD

