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Inteligentă, fiabilă şi capabilă de performanţe superioare.



TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – 
LIANTUL ÎNTREGULUI ECOSISTEM DE 
PRODUCTIVITATE

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 cu dispozitive mobile şi cloud, 
precum 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 complet nou, dar foarte 
cunoscut, similar cu cel al tabletelor, cu comenzi pe bază 
de gesturi pe ecranul tactil şi personalizare simplă.

Pregătită pentru dispozitive mobile şi cloud
Conectivitate instantanee la servicii cloud şi dispozitive 
mobile, direct de la interfaţa cu utilizatorul, cu acces la 
servicii găzduite în 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 noi şi să le elimine, precum şi să 
îndeplinească sau să depăşească cerinţele legale.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generaţie
Lucraţi mai eficient şi gestionaţi mai bine resursele. 
Integrarea simplă cu Xerox® Managed Print Services 
(Servicii de imprimare gestionate) face posibilă 
monitorizarea de la distanţă a serviciilor şi a 
consumabilelor.

O poartă spre noi posibilităţi
Extindeţi instantaneu lista funcţiilor datorită accesului la 
Xerox App Gallery, cu aplicaţii proiectate pentru 
optimizarea fluxurilor de lucru digitale. Încredinţaţi 
reţelei noastre de parteneri sarcina de a proiecta soluţii 
inovatoare, adaptate domeniului în care lucraţi. 

Aflaţi mai multe despre modurile în care veţi lucra mai 
inteligent vizitând www.connectkey.com

FIABILITATE PERFECTĂ. PERFORMANŢE 
SUPERIOARE. 

Încă de la început puteţi şti sigur că imprimanta color 
Xerox® VersaLink C7000 va îndeplini sistematic şi 
impecabil sarcinile care cresc eficienţa afacerii. 
Asistenţii de instalare fără suport IT şi opţiunile de 
configurare pas cu pas vă ajută să vă apucaţi de 
treabă fără dificultăţi.

Concepută pentru fiabilitate superioară, imprimanta 
color VersaLink C7000 are un design hardware nou, cu 
mai puţine piese mobile, cu componente consolidate 
pe traseul hârtiei şi cu un sistem avansat de creare a 
imaginilor.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu numeroase 
funcţii şi tehnologii Xerox® care economisesc timp, 
accelerează schimbul de informaţii şi reduc fluxurile de 
lucru ineficiente. 

Cât despre protejarea informaţiilor esenţiale, 
VersaLink oferă un ansamblu de funcţii de securitate 
stricte, inclusiv imprimarea securizată şi autentificarea 
prin card pentru controlul accesului.

Imprimare de calitate superioară, care să pună în 
valoare lucrările dvs. Datorită rezoluţiei de imprimare 
de până la 1200 x 2400 dpi, textele şi liniile fine sunt 
foarte clare, iar culorile sunt excepţional de vii, iar 
materialele realizate arată senzaţional, chiar şi mărite.

CONEXIUNE LA CLOUD. EFICIENŢĂ PERSONALIZATĂ.

Pe ecranul tactil color de 5 inchi, capacitiv şi 
personalizabil, puteţi selecta sarcini şi funcţii prin 
atingere, tragere cu degetul şi apropierea degetelor, la 
fel de uşor ca pe un telefon mobil.

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 la funcţiile de gestionare a lucrărilor şi a 
aplicaţiilor utilizate frecvent, de pe un ecran iniţial 
personalizat.

Imprimanta color VersaLink C7000 are forţa şi funcţiile 
necesare pentru cele mai complicate lucrări de 
imprimare a documentelor color sau alb-negru.

LIBERTATE CU APARATE MOBILE: GATA ADAPTATĂ LA 
MANIERA ÎN CARE LUCRAŢI.

Imprimanta color VersaLink C7000 vă oferă libertatea 
să lucraţi unde doriţi şi aşa cum doriţi: adăugaţi cu 
uşurinţă accesul la Google Drive™, la Microsoft® 
OneDrive® şi la DropBox™, şi beneficiaţi de opţiuni 
suplimentare prin Xerox App Gallery.

Posibilitatea de conectare şi imprimare de pe mai 
multe dispozitive este esenţială pentru lucrătorii de 
astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste 
cerinţe prin funcţiile opţionale Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print Service 
pentru Android™, funcţia de asociere Near Field 
Communication (NFC) prin atingere şi Mopria®, la care 
se adaugă funcţiile opţionale Wi-Fi şi Wi-Fi Direct..

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

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C7000

Dacă doriţi rezultate care să iasă în evidenţă, contaţi pe imprimanta 

color VersaLink C7000 – cu tehnologia Xerox® ConnectKey®. 

Pregătită pentru metoda de lucru pe care o folosiţi, C7000 poate fi 

folosită cu aparate mobile şi se poate personaliza. VersaLink C7000 

este asistentul modern de care aveţi nevoie pentru a face faţă 

provocărilor.

Pentru a afla mai multe despre funcţiile 
imprimantei VersaLink, accesaţi www.
xerox.com/VersaLinkEG
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1  Cititor de carduri cu port USB încorporat.1

2  Ecran tactil color, capacitiv, de 5 inchi. Se poate personaliza. 

3.  Portul USB1 cu acces facil permite imprimarea rapidă de pe orice 
dispozitiv de memorie USB standard, dar şi scanarea pe acesta.

4  Tava manuală de 100 de coli acceptă suporturi cu formate 
cuprinse între 3,5 x 3,87 in. şi 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm şi 297 
x 431,8 mm. Permite utilizarea coperţilor de până la 80 lb./216 g/
m².

5  Tava 1 standard de 520 de coli acceptă suporturi cu formate 
cuprinse între 5,5 x 7,17 in. şi 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm şi 
297 x 431,8 mm. Permite utilizarea coperţilor de până la 
95 lb./256 g/m².

1 Porturile USB se pot dezactiva.

MAI MULTE OPŢIUNI DE TAVĂ DE HÂRTIE, PENTRU 
TOATE NECESITĂŢILE:

6  Adăugaţi modulul cu o singură tavă pentru a creşte capacitatea 
totală de hârtie la 1.140 de coli (inclusiv Tava manuală). 

7  Alegeţi modulul cu o singură tavă şi suport pentru a creşte 
capacitatea totală de hârtie la 1.140 de coli (inclusiv Tava 
manuală) şi a asigur spaţiu de stocare pentru toner şi alte 
consumabile.

8  Adăugaţi modulul cu o trei tăvi pentru a creşte capacitatea 
totală de hârtie la 2.180 de coli (inclusiv Tava manuală).

BENEFICIAŢI DE MAI MULTĂ VERSATILITATE CU 
OPŢIUNILE DE FINISARE:

9  Finisherul de birou integrat opţional poate stivui 500 de coli şi 
poate capsa 50 de coli într-o singură poziţie, fără a creşte 
gabaritul imprimantei.

FACEŢI CUNOŞTINŢĂ CU ECRANUL TACTIL

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

Datorită modului de utilizare familiar, de tip „mobil”, ce acceptă introducerea de date prin gesturi şi oferă 
aplicaţii orientate spre sarcini, cu aspect şi funcţionare unitare, chiar şi cele mai complexe lucrări se pot face în 
mai puţin paşi.

Prezentarea extrem de intuitivă 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 la îndemână. 
Nu vă place unde este plasată o funcţie sau o aplicaţie? Personalizaţi prezentarea după preferinţe.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware şi capacităţile software permite oricărei persoane care 
lucrează cu imprimanta color VersaLink® C7000 să realizeze mai mult, într-un timp mai scurt.



Xerox® VersaLink® C7000

SPECIFICAŢIILE DISPOZITIVULUI VersaLink C7000N VersaLink C7000DN

Viteză Până la 35 ppm 

Volum lunar1 Până la 153.000 de pagini 

Unitate hard disc/Procesor/Memorie 320 GB HDD2/1,05 GHz Dual-core/2 GB

Conectivitate Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® şi Wi-Fi Direct® cu kitul opţional Wi-Fi, funcţie de asociere NFC prin atingere

Funcţiile controlerului Clonare de configuraţie, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, instrument de contorizare standard Xerox®, permisiuni acordate prin roluri, autentificarea 
simplă activată, asistenţă online

Rezoluție  de imprimare până la 1200 x 2400 dpi

Imprimarea primei pagini 7,6 secunde color / 5,1 secunde alb-negru

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

Alimentare cu hârtie Standard Tava manuală: 100 de coli; Formate personalizate: 3,5 x 3,87 in. – 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm
Tava 1: 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm

Opţional Modul cu o singură tavă: 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Modul cu o singură tavă şi suport: 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Modul cu o trei tăvi: (1.560 de coli): câte 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Tavă pentru plicuri: maximum 60 de plicuri:Nr. 10 comercial, Monarch, DL, C5; Formate personalizate: 3,9 x 5,8 in. – 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm – 162 x 241 mm

Ieşire hârtie/ 
Finisare Standard Tava de ieşire: 500 de coli, decalare

Opţional Finisher de birou integrat: stivuire 500 de coli, capsare 50 de coli, într-o singură poziţie

Imprimare faţă-verso automată Nu este disponibilă Standard

UTILIZARE INTUITIVĂ

Adaptare şi personalizare Personalizare la aparat, personalizarea ecranului iniţial de către utilizator, mai multe ecrane iniţiale cu Simple ID, personalizare de site, funcţie sau flux de lucru prin Xerox 
App Gallery şi Xerox® App Studio

Drivere de imprimare Identificare de lucrări, stare lucru bidirecţional, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver® şi Mobile Express Driver®

Embedded Web Server PC sau mobil – informaţii de stare, design adaptabil, setări, gestionarea dispozitivului, clonare

Funcţii de imprimare Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări ecologice driver Xerox® Earth Smart, identificarea lucrărilor, 
creare de broşuri, salvarea şi reutilizarea setărilor de driver, stare lucru bidirecţional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcţie de aplicaţie, 
imprimare pe 2 feţe (configuraţia DN), ignorarea paginilor goale, mod schiţă

PREGĂTITĂ PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ŞI CLOUD

Imprimare mobilă Compatibilitate cu Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™, pluginuri Xerox® Print Service şi Mopria® Print Service pentru Android™

Opţiuni de servicii mobile @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print şi Mobile Print Cloud4, Conectare prin NFC/Imprimare Wi-Fi Direct4 
La www.xerox.com/officemobileapps găsiţi informaţii despre aplicaţiile disponibile.

Programe conector de cloud3 Imprimare din Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platforma Xerox® DocuShare® şi altele.

SECURITATE DE REFERINŢĂ

Securitate de reţea IPsec, HTTPS, autentificare în reţea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, creare automată de certificate cu autosemnare

Acces la dispozitiv Verificare firmware, accesul utilizatorilor şi firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de auditare, controlul accesului, permisiunile utilizatorilor, kit pentru 
utilizarea cardurilor inteligente (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat

Protecţia datelor Asistenţi de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biţi, FIPS 140-2) şi funcţie de suprascriere a 
imaginii de disc2

Securitatea documentelor Imprimare securizată

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAŢIE

Gestionarea imprimării Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service4, clonarea configuraţiei, contorizare standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 şi altele

Gestionarea imprimării Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru servicii de imprimare gestionate

Durabilitate Cisco EnergyWise®, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini, setări de imprimare ecologice

O POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂŢI

Xerox App Gallery Sunt disponibile multe aplicaţii şi servicii cloud. Accesaţi www.xerox.com/appgallery pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicaţii Xerox® care extind funcţiile 
imprimantei.

1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; 2 HDD opţional; 3 Descărcare opţională gratuită din Xerox App Gallery pe imprimantă – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Se cumpără opţional; 5 
Accesaţi www.apple.com pentru a vedea lista certificatelor AirPrint. 

Imprimanta color VersaLink C7000 are la bază tehnologia Xerox® ConnectKey®.  
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.connectkey.com
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Pentru specificaţii mai detaliate, accesaţi www.xerox.com/C7000PrinterSpecs 
©2017 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® 
şi Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Informaţiile din această broşură pot fi modificate 
fără notificare. Data actualizării 6/17 BR21556  Untitled-11

Certificări
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesaţi www.
xerox.com/OfficeCertifications
Consumabile
Cartuşe cu toner, capacitate standard:
Negru: 5.300 de pagini6  106R03769
Cyan: 3.300 de pagini6  106R03772
Magenta: 3.300 de pagini6  106R03771
Galben: 3.300 de pagini6  106R03770

Cartşe cu toner de mare capacitate:
Negru: 10.700 de pagini6  106R03765
Cyan: 10.100 de pagini6  106R03768

Magenta: 10.100 de pagini6  106R03767
Galben: 10.100 de pagini6  106R03766
Cartuş cilindru CMYK: 82.200 de pagini7  113R00782
Recipient pentru reziduuri: 21.200 de pagini7  115R00129
Rezerve de capse pentru finisher: 5.000 de capse 008R12941
Cartuş de capse pentru finisher: 5.000 de capse 008R12964

Opţiuni
Modul cu o singură tavă 097S04910
Modul cu o singură tavă şi suport 097S04907
Modul cu trei tăvi  097S04908
Tavă pentru plicuri (înlocuieşte Tava 1) 497K17720
Finisher de birou integrat 097S04847

HDD (unitate hard disc de 320 GB) 497K17740
Adaptor de reţea wireless (kit Wi-Fi) 497K16750
6  Număr mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu 

ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcţie de imagine, acoperirea cu 
cerneală şi modul de imprimare.

7  Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat depinde de lungimea 
lucrării, formatul şi orientarea suportului de imprimare, precum şi de viteza 
dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://www.office.xerox.
com/latest/SUPGL-01.PDF

Configuraţiile variază în funcţie de ţară.


