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Xerox® VersaLink ® C7000 kleurenprinter
Als u uw drukwerk wilt laten opvallen, kunt u rekenen op de
VersaLink C7000 kleurenprinter – uitgerust met Xerox®
ConnectKey® technologie. De C7000 is gereed voor mobiel,
maakt gebruik van apps en sluit aan bij uw manier van werken.
Pak uw uitdagingen bij de kop met de VersaLink C7000 – uw
moderne werkplekassistent.
Kijk op www.xerox.com/VersaLinkEG
voor meer informatie over de
VersaLink machine.

ABSOLUTE BETROUWBAARHEID.
SUPERIEURE PRESTATIES.

VERBONDEN MET DE CLOUD.
GEPERSONALISEERDE EFFICIËNTIE.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop
vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink C7000
kleurenprinter zijn taken consistent en feilloos
uitvoert, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken.
Via IT-vrije installatie-wizards en stap-voor-stap
configuratie-opties kunt u probleemloos aan
de slag.

Op het aanpasbare capacitieve 5-inch
kleurenaanraakscherm kunt u taken en functies
aantikken, vegen en knijpbewegingen maken,
alsof u een mobiele telefoon bedient. Xerox®
ConnectKey® apps optimaliseren de
kantoorefficiëntie en via het scherm hebt u
toegang tot uitgebreide functionaliteit in de
Xerox App Gallery.

De VersaLink C7000 kleurenprinter is ontwikkeld
met het oog op superieure betrouwbaarheid.
De machine beschikt over een nieuw
hardwareontwerp met minder
bewegende onderdelen, robuustere
papierbaancomponenten en een
geavanceerd beeldverwerkingssysteem.
VersaLink-machines staan garant voor
indrukwekkende functionaliteit en
tijdbesparende Xerox® technologieën
die de informatie-uitwisseling versnellen
en een streep halen door inefficiënte
workflows.
Als het gaat om het beveiligen van
bedrijfskritieke informatie, dan bieden
de VersaLink machines u een scala aan
beveiligingsmogelijkheden, inclusief
beveiligd printen en kaartverificatie voor
toegangscontrole.
Reken op superieure printkwaliteit om
te zorgen dat uw werk er op zijn best uitziet.
De printresolutie van 1200 x 2400 dpi staat
garant voor scherpe tekst en fijne lijnen,
plus uitmuntende kleuren die uw
bedrijfscommunicatie tot leven brengen –
zelfs op grote papierformaten.

Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en
groepen een gebruikers-ID en wachtwoord
éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk
toegang krijgen tot taakspecifieke
voorinstellingen, per gebruiker ingestelde
favoriete contacten en veelgebruikte apps op
een gepersonaliseerde startpagina.
Of u nu in kleur of zwart-wit, op A4 of grote
papierformaten print, de VersaLink C7000
kleurenprinter beschikt over de kracht en functies
die u nodig hebt om zelfs de meest uitdagende
printopdrachten te verwerken.
MOBIELE VRIJHEID. DE OPLOSSING
DIE BIJ UW WERKWIJZE PAST.

De VersaLink C7000 kleurenprinter geeft u
de vrijheid om te werken waar en wanneer
u dat wilt – met eenvoudige connectiviteit
naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive®
en Dropbox™ en toegang tot extra opties
via de Xerox App Gallery.
Tegenwoordig moet elke medewerker kunnen
aansluiten op en printen vanaf meerdere
apparaten, en VersaLink gaat deze uitdaging
aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™,
Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near
Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en
Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.
Ga voor meer informatie over waarom Xerox de
enige keuze van de mobiele professionals van
nu is, naar www.xerox.com/mobile

XEROX® CONNECTKEY®
TECHNOLOGIE –
VERBINDT UW COMPLETE
PRODUCTIVITEITSECOSYSTEEM
Xerox – het bedrijf dat de moderne
werkomgeving heeft vormgegeven –
presenteert de volgende revolutie in de
werkplekproductiviteit. Met een consistente
gebruikerservaring op een scala aan machines,
mobiele en cloud-connectiviteit en een
groeiende bibliotheek met apps om de
productiviteit te verhogen, zult u sneller,
beter en slimmer werken.
Intuïtieve gebruikerservaring
Geheel nieuwe – maar toch vertrouwd
aanvoelende interactie met een tablet-achtige
ervaring, bediend via een aanraakscherm en
met de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.
Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud
Directe connectiviteit met de cloud en mobiele
apparaten via de gebruikersinterface, met
toegang tot in de cloud gehoste diensten
waarmee u overal en altijd kunt werken
zoals u dat wilt.
Toonaangevende veiligheid
Volledige beveiliging op meerdere niveaus
van zowel documenten als gegevens, om
bedreigingen te elimineren en daarbij volledig
te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze
zelfs te overtreffen.
Geschikt voor de nieuwe generatie diensten
Efficiënter werken en effectiever beheer van
middelen. Eenvoudige integratie van Xerox®
Managed Print Services voor bewaking op
afstand van de dienstverlening en
verbruiksartikelen.
De weg naar nieuwe mogelijkheden
Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang
tot de Xerox App Gallery, met praktische apps
die zijn ontworpen voor het optimaliseren van
digitale workflows. Schakel ons partnernetwerk
in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen
te ontwerpen.
Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op
www.connectkey.com
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1 Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.1
2 Kantelbaar en aanpasbaar 5-inch capacitief
kleurenaanraakscherm.
3 Via de gemakkelijk toegankelijke USB-poort1
kunnen gebruikers snel printen van of scannen
naar elk standaard USB-apparaat.
4 De handmatige invoer voor 100 vel verwerkt
mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 297 x
431,8 mm en een maximaal gewicht van 216 g/m².
5 De standaard papierlade 1 voor 520 vel verwerkt
mediaformaten van 139,7 x 182 mm tot 297 x
431,8 mm en een maximaal gewicht van 256 g/m².
1

MEERDERE PAPIERLADEN OPTIES
VOOR ELKE BEHOEFTE:

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID
MET AFWERKOPTIES:

6 Voeg een extra lade toe om de totale papiercapaciteit
te verhogen naar 1.140 vel (inclusief handmatige invoer).

9 De optionele interne Office Finisher biedt staffelen
van 500 vel en nieten van 50 vel op één positie, zonder
de omvang van de printer te vergroten.

7 Kies voor een extra invoerlade met de
consolemodule om de totale papiercapaciteit te
vergroten naar 1.140 vel (inclusief handmatige invoer)
en zorg voor opslagruimte voor toners en andere
verbruiksartikelen.
8 Kies voor een module met drie laden om de totale
papiercapaciteit te verhogen naar 2.180 vel (inclusief
handmatige invoer).

9

5

USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

5
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NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM
Maak kennis met ons nieuwe 5-inch kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface
die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid.
Door een vertrouwde ‘mobiele’ ervaring te bieden, met ondersteuning voor symboolinvoer
en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor
de meest complexe opdrachten.
Een uiterst intuïtieve lay-out leidt u door elke taak, van begin tot einde, met een natuurlijke
hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties
gecentreerd vooraan staan. Bevalt het u niet waar een functie of app staat? Verander
dan gewoon even de lay-out.
Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan
iedereen met de VersaLink® C7000 kleurenprinter meer werk in minder tijd gedaan krijgen.
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Xerox® VersaLink ® C7000

ConnectKey®
Technology

De VersaLink C7000 kleurenprinter is gebouwd op Xerox® ConnectKey® technologie.
Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com
MACHINESPECIFICATIES

VersaLink C7000N

Snelheid

Tot 35 ppm

Maandelijkse Duty Cycle1

Tot 153.000 pagina’s

VersaLink C7000DN

Harde schijf/processor/geheugen

320 GB HDD2/1,05 GHz Dual-core/2 GB geheugen

Aansluitingen

Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair

Controllerfuncties

Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde
gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, online ondersteuning

Kopieer- en print-resolutie

Tot 1.200 x 2.400 dpi

Eerste afdruk verschijnt binnen

7,6 seconden in kleur / 5,1 seconden in zwart-wit

Printertalen

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

PapierinvoerStandaard

Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: 88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm
Lade 1: 520 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm

Optioneel

Papieruitvoer /
Afwerking

Extra lade: 520 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Enkel inlegstation met console: 520 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Module met drie laden (1.560 vel): 520 vel elk; Afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Enveloppenlade: Tot 60 enveloppen: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm

Standaard Opvangbak: 500 vel, gestaffeld
Optioneel Interne Office Finisher: 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op één positie

Automatisch 2-zijdig printen

n.v.t.

Standaard

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Personaliseren en op maat
maken

Walkup op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow
met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio

Printerdrivers

Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver® en Mobile Express Driver®

Ingebouwde webserver

PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen

Printfuncties

Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen,
opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking,
standaardinstellingen, 2-zijdig printen (DN-configuratie), blanco pagina's overslaan, conceptmodus

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox

Mobiliteitsopties

Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud4, verbinden via NFC/printen via Wi-Fi Direct4
Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor beschikbare apps.

Cloud Connectors3

Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform4 en meer

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging

IPsec, HTTPS, Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, Vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten, Cisco® Identity
Services Engine (ISE) integratie

Toegang tot machine

Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card
enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot

Gegevensbescherming

Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS-/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en
beeldoverschrijving2 , Gecodeerde apps met ingebouwde certificaatondersteuning

Documentbeveiliging

Beveiligd printen

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Print Management

Xerox® Print Management en Mobility Suite/Service4, configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac4, Y Soft4 en meer

Beheerd printen

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools

Duurzaamheid

Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printing, Print User ID on Margins

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery

Veel apps en cloudservices beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps voor meer functionaliteit
van uw printer.

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; 2 HDD optioneel; 3 Gratis optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de
printer – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Aangeschafte optie; 5 Kijk op www.apple.com voor de AirPrint Certification-lijst.

1

Certificeringen
Ga voor de meest recente lijst met certificeringen naar
www.xerox.com/OfficeCertifications
Verbruiksartikelen
Standaard tonercartridges:
106R03761
Zwart: 5.300 pagina’s6 
106R03764
Cyaan: 3.300 pagina’s6 
6
106R03763
Magenta: 3.300 pagina’s 
6
106R03762
Geel: 3.300 pagina’s 
Hogecapaciteit tonercartridges:
Zwart: 10.700 pagina’s6 
106R03757
106R03760
Cyaan: 10.100 pagina’s6 
106R03759
Magenta: 10.100 pagina’s6 

106R03758
Geel: 10.100 pagina’s6 
113R00782
CMYK-drumcartridge: 82.200 pagina’s7 
115R00129
Afvalcontainer: 21.200 pagina’s7 
220 V-fuser: 100.000 pagina’s7115R00137
Opties
Extra lade
097S04910
Extra invoerlade met consolemodule
097S04907
Module met drie laden 
097S04908
Enveloppenlade (vervangt lade 1)
497K17720
HDD (320 GB harde schijf)
497K17740
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)
497K16750
Interne Office Finisher
097S04911
Unicode printkit
320S00291
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 emiddeld aantal standaardpagina’s. Aangegeven rendement
G
conform ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van
afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.
7
Aantal pagina’s bij benadering. Opgegeven aantal pagina’s
hangt af van taakgrootte, papierformaat/-oriëntatie en
snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
6

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

