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Productivitate simplă şi optimizată.
Încă de la început, puteţi fi sigur că imprimanta 
dumneavoastră Xerox® VersaLink® B400 sau 
imprimanta dumneavoastră multifuncţională 
VersaLink B405 va îndeplini constant şi 
impecabil sarcinile care cresc eficienţa afacerii 
dumneavoastră. Cu ajutorul asistenţilor de instalare 
care nu necesită suport IT şi al opţiunilor de 
configurare pas cu pas, sunteţi pregătit de lucru 
fără dificultăţi.

Şi puteţi conta pe fiabilitate permanentă, 
mulţumită tehnologiei noastre de încredere pentru 
traseul hârtiei.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu 
numeroase funcţii şi tehnologii Xerox care 
economisesc timp şi sunt concepute pentru a 
accelera schimbul de informaţii şi a reduce fluxurile 
de lucru ineficiente. Asiguraţi corectitudinea 
informaţiilor cu funcţia de previzualizare a fişierelor 
scanate şi a faxurilor1 şi valorificaţi mai bine 
documentele scanate cu funcţia de recunoaştere 
optică a caracterelor (OCR)1 integrată.

Imprimaţi fără griji, ştiind că imprimantele 
VersaLink oferă un ansamblu de funcţii de 
securitate stricte, inclusiv imprimarea securizată şi 
autentificarea prin card pentru controlul accesului. 

Un mod de lucru complet nou.
De la ecranul tactil color personalizabil de 5 inchi, 
puteţi selecta sarcini şi funcţii prin atingere, tragere 
cu degetul şi apropierea degetelor la fel de uşor ca 
pe un telefon mobil.

Aplicaţiile Xerox® ConnectKey® preinstalate 
contribuie la optimizarea eficienţei la birou, iar 
accesul de pe ecran la Xerox® App Gallery oferă 
funcţionalităţi extinse, precum aplicaţia Xerox® 
Easy Translator Service1, care traduce rapid 
documentele scanate în numeroase limbi. 

Executaţi rapid sarcinile salvând setările comune 
ca presetări pentru configurarea simplă a lucrării, 
printr-o singură atingere. Funcţia Simple ID permite 
utilizatorilor individuali şi grupurilor să introducă 
ID-ul de utilizator şi parola o singură dată, pentru a 
beneficia apoi de acces rapid, securizat şi simplu la 
presetările specifice sarcinii şi la aplicaţiile utilizate 
frecvent, de pe un ecran iniţial personalizat.

Mai multă mobilitate pentru 
fiecare stil de lucru.
Imprimanta VersaLink B400 şi imprimanta 
multifuncţională VersaLink B405 vă oferă libertatea 
să lucraţi unde doriţi şi când doriţi, cu conectivitate 
directă la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® 
şi DropBox™ şi acces la opţiuni suplimentare prin 
Xerox® App Gallery.

Capacitatea de conectare şi imprimare de pe 
dispozitive multiple este esenţială pentru lucrătorii 
de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc 
aceste cerinţe prin funcţiile opţionale Wi-Fi şi Wi-Fi 
Direct, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, 
Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Near 
Field Communication (NFC) cu funcţia „atingere 
pentru asociere” şi Mopria®.

Aflaţi mai multe despre motivele pentru care Xerox 
este singura opţiune pentru profesioniştii mobili ai 
zilelor noastre, vizitând www.xerox.com/mobile

1 Doar la VersaLink B405

Imprimanta Xerox® VersaLink® B400 şi imprimanta 
multifuncţională Xerox® VersaLink® B405 

Indiferent dacă le utilizaţi ca dispozitive independente sau le integraţi în flota 
dumneavoastră extinsă, imprimanta Xerox® VersaLink B400 şi imprimanta 
multifuncţională VersaLink B405 – cu tehnologia Xerox® ConnectKey® – cresc 
productivitatea echipei dumneavoastră. Lucraţi aşa cum doriţi, de la orice dispozitiv, 
cu securitate maximă şi conectivitate simplă la şi din locaţii de tip cloud şi din reţea.

Pentru a afla mai multe despre funcţiile imprimantei 
VersaLink, accesaţi www.xerox.com/VersalinkEG

Tehnologia Xerox® ConnectKey® – 
centrul unui ecosistem complet pentru 
productivitatea dumneavoastră.

Xerox, compania care a creat spaţiul de lucru 
modern, revoluţionează din nou productivitatea la 
locul de muncă. Utilizarea unitară într-o gamă largă 
de dispozitive, conectivitatea pentru dispozitive 
mobile şi cloud şi biblioteca din ce în ce mai mare de 
aplicaţii care extind funcţionalităţile vă vor permite 
să lucraţi mai repede, mai bine şi mai inteligent.

Utilizare intuitivă
Un mod de interacţiune mult îmbunătăţit, dar 
complet familiar, similar cu cel al tabletelor, cu 
comenzi pe bază de gesturi de la ecranul tactil şi 
personalizare simplă.

Pregătite pentru dispozitive mobile şi cloud
Conectivitate instantanee la servicii cloud şi 
dispozitive mobile, direct de la interfaţa cu 
utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite 
pe cloud, care vă permit să lucraţi unde, când şi cum 
doriţi.

Securitate de referinţă
Protecţie completă cu mai multe niveluri, atât pentru 
documente, cât şi pentru date, pregătită să vă 
protejeze de ameninţările emergente şi să le elimine, 
precum şi să îndeplinească sau să depăşească 
cerinţele legale.

Compatibilă cu serviciile din următoarea 
generaţie
Lucraţi mai eficient şi gestionaţi resursele controlând 
complet mediul dumneavoastră de imprimare prin 
monitorizarea de la distanţă a livrării serviciilor şi 

a consumabilelor, configurarea de la distanţă şi 
integrarea simplă a setului de servicii de imprimare 
gestionate Xerox® Managed Print Services.

O poartă spre noi posibilităţi
Funcţionalitate pe bază de aplicaţii care vă permite 
să vă extindeţi instantaneu capacităţile accesând 
Xerox® App Gallery, care oferă aplicaţii concrete 
concepute pentru optimizarea fluxurilor de lucru 
digitale, sau să utilizaţi soluţiile inovatoare şi 
adaptate activităţii oferite de partenerii noştri. 

Aflaţi mai multe despre modurile în care veţi lucra 
mai inteligent vizitând www.connectkey.com
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Imprimanta Xerox® VersaLink® B400
Imprimare.
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Imprimanta multifuncţională Xerox® VersaLink® B405
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.

Vă prezentăm superioritatea ecranului tactil.

Faceţi cunoştinţă cu noul nostru ecran tactil color 
de 5 inchi, capacitiv şi orientabil – interfaţa cu 
utilizatorul care stabileşte un standard superior de 
particularizare, personalizare şi flexibilitate. 

Datorită modului de utilizare familiar, de tip 
„mobil”, ce acceptă introducerea de date prin 
gesturi şi oferă aplicaţii orientate spre sarcini, cu 
aspect şi funcţionalităţi comune, sunt necesari 
mai puţini paşi pentru a finaliza chiar şi cele mai 
complexe lucrări.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă 
ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la 
început până la sfârşit, plasând într-o ierarhie 
naturală funcţiile esenţiale în partea de sus a 
ecranului şi opţiunile utilizate frecvent în faţă şi în 
centru. Nu vă place unde este plasată o funcţie 
sau o aplicaţie? Personalizaţi prezentarea după 
preferinţele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware 
şi capacităţile software permite oricărei persoane 
care interacţionează cu imprimanta VersaLink 
B400 sau cu imprimanta multifuncţională 
VersaLink B405 să producă mai mult într-un timp 
mai scurt.

Alegeţi configuraţia care vă satisface necesităţile:

1   Alimentator automat de documente cu inversare (RADF) cu 
capacitate de 60 de coli scanează documente faţă-verso pentru 
copiere, scanare şi trimitere prin fax.

2   Cititor de carduri cu port USB încorporat.2

3   Portul USB2 cu acces facil permite imprimarea rapidă de la orice 
dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către3 acestea.

4   Tava de ieşire cu capacitate de 250 de coli şi senzor de detectare 
a umplerii.

5   Tava manuală cu capacitate de 150 de coli acceptă hârtie cu 
dimensiuni cuprinse între 76 x 127 mm şi 216 x 356 mm (3 x 5 in. 
şi 8,5 x 14 in.).

6   Cu tava pentru 550 de coli, capacitatea standard de alimentare cu 
hârtie (inclusiv tava manuală) însumează 700 de coli.

7   Până la trei tăvi opţionale pentru 550 de coli extind capacitatea 
totală de alimentare cu hârtie la 2.350 de coli.

8   Standul opţional asigură spaţiu de depozitare pentru cartuşe cu 
toner, hârtie şi alte consumabile.

2 Porturile USB pot fi dezactivate; 3 Doar la VersaLink B405.
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Imprimanta Xerox® VersaLink® B400 şi imprimanta multifuncţională 
Xerox® VersaLink® B405 

Specificaţii pentru 
dispozitiv

VersaLink B400N VersaLink B400DN VersaLink B405DN

Viteză Până la 47 ppm letter/până la 45 ppm A4
Volum lunar1 Până la 110.000 pagini/lună1

Procesor/Memorie 1,05 GHz Dual Core/2 GB
Conectivitate Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n şi Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opţional (sunt acceptate conexiuni cu fir şi fără fir 

simultane), „atingere pentru asociere” NFC
Funcţiile controlerului Agendă cu adrese unificată (B405), clonarea configuraţiei, previzualizare scanare (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, 

Xerox® Standard Accounting, asistenţă tehnică online (accesată de pe interfaţa cu utilizatorul şi din driverul de imprimare)
Hârtie 
Alimentare cu hârtie Standard Nu este disponibilă

Alimentator automat de documente 
cu inversare (RADF): 60 coli; dimensiuni 
personalizate: 140 x 140 mm - 216 x 356 mm 
(5,5 x 5,5 in. - 8,5 x 14 in.)

Tavă manuală: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 in. - 8,5 x 14 in.)
Tava 1: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 in. - 8,5 x 14 in.)

Opţional 3 tăvi suplimentare: până la 550 coli fiecare; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 in. - 8,5 x 14 in.)
Capacitate totală (std. / max.) 700/2.350 coli
Ieşire hârtie 250 coli
Ieşire faţă-verso automată Nu este disponibilă Standard
Imprimare şi copiere  
Rezoluţie

Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi (îmbunătăţită)

Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi 
(îmbunătăţită) 
Copiere: până la 600 x 600 dpi

Ieşirea primei pagini  
(viteză minimă)

Imprimare: 8 secunde Imprimare: 8 secunde 
Copiere: 6 secunde

Limbaje de imprimare PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Funcţii de imprimare Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare 

lucrare, creare broşuri, memorare şi reluare setări driver, status bidirecţional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, presetări pentru aplicaţii, imprimare 
pe 2 feţe (ca presetare), ignorare pagini goale, mod schiţă

Imprimare mobilă Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Mopria® Print Service Plug-in pentru Android™
Vizitaţi www.xerox.com/officemobileapps pentru a consulta lista aplicaţiilor care pot fi descărcate, disponibile pentru telefoane şi dispozitive mobile.

Opţional @PrintByXerox2, imprimare Wi-Fi Direct3, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Xerox® Mobile Link App (B405)2

Conectori imprimantă/MFP la 
cloud2

Imprimare de pe/scanare către4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Servicii cloud Nu sunt disponibile Xerox® Easy Translator Service, Xerox® 
Healthcare MFP

Sunt disponibile aplicaţii pentru imprimantă/MFP şi servicii cloud suplimentare. Vizitaţi www.xerox.com/appgallery pentru o gamă din ce în ce mai 
mare de aplicaţii.

Scanare Destinaţii de scanare

Nu sunt disponibile

Scanare către USB, scanare către e-mail, scanare 
către reţea (FTP sau Browse SMB)

Funcţii de scanare Formate de fişier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
funcţii pentru mai mult confort: scanare către 
destinaţie pre-alocată, PDF cu posibilitate de 
căutare, PDF/XPS/TIFF/PDF protejat prin parolă cu 
una/mai multe pagini, PDF/ PDF/A liniarizat

Fax Funcţii fax5 Fax Walk-up (sunt disponibile opţiuni pentru 
o linie sau trei linii, include fax LAN, Direct Fax 
şi redirecţionare fax către e-mail), apelare fax 
prin agendă cu adrese unificată (până la 2.000 
contacte)

Securizare  Standard Verificare firmware, certificate de securitate, creare automată certificate cu autosemnare, validare cale certificate, setări de revocare certificate, activare 
carduri de acces inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrare port, filtrare adrese IP, filtrare domeniu, integrare Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE), suprascriere HDD, criptare pe 256 biţi, imprimare securizată, fax securizat (B405), scanare securizată (B405), e-mail securizat 
(B405), autentificare în reţea, SNMPv3, jurnal de audit, control acces, permisiuni la nivel de rol, autentificare prin card de identificare

Opţional Software-ul Xerox® PrintSafe
Contorizare  Standard Xerox® Standard Accounting (imprimare), Activarea contorizării în reţea, Interfaţă externă Xerox® Standard Accounting (copiere, 

imprimare, scanare, fax, e-mail), Activarea 
contorizării în reţea, Interfaţă externă

Opţional Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, alte soluţii de contorizare în reţea furnizate de Xerox Alliance Partners
1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; 2 Opţiune gratuită (descărcare din Xerox® App Gallery pe imprimanta/MFP-ul dvs.); 3 Opţiune contra cost;  
4 Funcţia Scanare către este disponibilă doar pentru B405; 5 Este necesară linie telefonică analogică.
Managementul echipamentelor
Server web încorporat Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alerte e-mail, Apple® 
Bonjour®

Drivere de imprimare
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 
2012, Mac OS® versiunea 10.9 şi versiuni ulterioare, Citrix, Redhat® Enterprise, 
Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, 
SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fonturi
87 fonturi PostScript; 88 fonturi PCL

Hârtie
Alimentator automat de documente faţă-verso: 1 faţă: 50-125 g/m² (13-32 lb.) 
standard; 2 feţe: 60-125 g/m² (16-32 lb.) standard; tava manuală: 60 g/m² 
(16 lb.) standard - 220 g/m² (80 lb.) copertă; tava 1: 60 g/m² (16 lb.) standard 
- 220 g/m² (80 lb.) copertă; 3 tăvi suplimentare (opţional): 60 g/m² (16 lb.) 
standard - 220 g/m² (80 lb.) copertă

Mediu de funcţionare
Temperatură: 10-32°C (50-90°F); umiditate: 10 % - 85 %; putere acustică: 
imprimare: 7,5 B(A), în aşteptare: 5,3 B(A); presiune sonoră: imprimare: 56 
dB(A), în aşteptare: 30 dB(A); timp de pornire (de la oprit la interfaţă cu 
utilizatorul pregătită): 60 secunde, timp de încălzire (de la inactiv la interfaţă cu 
utilizatorul pregătită): 4 secunde

Alimentare cu electricitate
Putere: 110–127 V c.a., 50/60 Hz, 11 A sau 220–240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A; B400: 
imprimare continuă: 565 waţi; pregătit (în aşteptare): 46 waţi; mod economisire 
energie (inactiv): 4 waţi sau mai puţin; B405: imprimare continuă: 620 waţi; 
pregătit (în aşteptare): 60 waţi; mod economisire energie (inactiv): 4 waţi sau 
mai puţin

Dimensiuni (L x A x Î)
B400: 459 x 426 x 339 mm (18,1 x 16,8 x 13,3 in.), greutate: 14 kg (30 lb.); 
B405: 495 x 495 x 551 mm (19,5 x 19,5 x 21,7 in.), greutate: 22 kg (48 lb.)

Certificări
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesaţi  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumabile
Cartuş cu toner, capacitate standard: 5.900 pagini1  106R03581
Cartuş cu toner de mare capacitate: 13.900 pagini1  106R03583
Cartuş cu toner cu capacitate extinsă: 24.600 pagini1 106R03585
Cartuş cilindru: 65.000 pagini2  101R00554

Opţiuni
Alimentator pentru 550 coli (B400) 497K13620
Alimentator pentru 550 coli (B405) 497K13630
Kit de productivitate cu unitate SSD de 16 GB 097S04913
Stand 497K13660
Adaptor de reţea wireless (kit Wi-Fi) 497K16750
Kit de interfaţă externă 497K17830

1  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu 
ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcţie de imagine, acoperirea 
cu cerneală şi modul de imprimare.

2  Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat se bazează pe o mărime 
medie a lucrării de 3 pagini format A4/letter. Randamentul variază în funcţie 
de durata operaţiunii şi dimensiunea, respectiv orientarea suporturilor de 
imprimare.

Pentru mai multe detalii despre specificaţii, accesaţi www.xerox.com/VersalinkB400Specs sau www.xerox.com/
VersalinkB405Specs
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office

Configuraţiile variază în funcţie de ţară.
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