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Forradalmi. Jövőbiztos. Értékekben gazdag.
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Kimagasló teljesítmény 
problémamentesen.
A VersaLink C400 és C405 készülékek az első perctől 
kezdve megbízhatóan és problémamentesen 
biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges 
szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, 
varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is 
elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba 
vehető.

A VersaLink készülékek számos hasznos és 
a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox 
technológiát támogatnak, amelyek célja az 
információk gyorsabb megosztása és a rossz 
hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása. 
A szkennelések és a faxok előnézetével1 biztosítható 
az információk pontossága, a beépített optikai 
karakterfelismerő1 révén pedig további műveletek 
is végezhetők a beszkennelt dokumentumokkal.

Ha a kritikus dokumentumok és adatok védelméről 
van szó, a Versalink készülékek számos biztonsági 
funkcióval segítik a védekezést – ilyen például a 
biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen 
alapuló hozzáférés-szabályozás.

A VersaLink C400 és C405 használatakor 
biztos lehet abban, hogy a dokumentumok 
a lehető legjobb minőségben készülnek el – ami 
természetesen Önt is jó fényben fogja feltüntetni 
ügyfelei előtt.

Egyszerű, hatékony 
és teljes egészében új.
A testreszabható, kapacitív 5"-os, színes 
érintőképernyőn koppintással, valamint húzási és 
csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló 
módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A gyárilag telepített Xerox® ConnectKey® 
alkalmazásokkal kiváló irodai hatékonyság 
érhető el, míg a képernyőről elérhető Xerox® 
alkalmazásgaléria széles választékával tovább bővül 
a készülék funkcionalitása – ilyen például a Xerox® 
Easy Translator Service alkalmazás1, amely számos 
nyelvre képes rövid idő alatt lefordítani a beszkennelt 
dokumentumokat.

A fontosabb beállításokat előbeállításként mentve 
gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az 
elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple 
ID révén az egyéni felhasználóknak és a 
csoportoknak elég egyszer megadniuk a 
megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, akik 
ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn 
gyorsan, biztonságosan és egyszerűen elérhetik 
az előbeállításokat és a gyakrabban használt 
alkalmazásokat.

Szabadság, és 
alkalmazásalapuló szolgáltatások.
A VersaLink C400 színes nyomtatók és a VersaLink 
C405 színes többfunkciós nyomtatók lehetővé teszik, 
hogy szabadon, ott és úgy végezze el a feladatait, 
ahol és ahogy kívánja, miközben alapkiszerelésben 
képesek közvetlen kapcsolatot létesíteni a Google 
Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™ 
alkalmazásokkal, a Xerox® alkalmazásgaléria 
révén pedig további lehetőségek is elérhetők.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle 
eszközről is csatlakozni és nyomtatni lehessen. 
A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek 
ennek az elvárásnak az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi 
Direct használatával, valamint az Apple® AirPrint®, 
a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in 
for Android™, a Near Field Communication (NFC) 
alapú Tap-to-Pair és a Mopria® támogatásával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy 
napjaink mobil üzletemberei számára miért 
a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson  
el a www.xerox.com/mobile weblapra.

1 Csak a VersaLink C405 esetében

Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató és 
Xerox® VersaLink® C405 színes, többfunkciós nyomtató 

A VersaLink C400 és C405 a következő generációs, azonnal elérhető felhőalapú és 
mobil szolgáltatásaival forradalmian új távlatokat nyit az irodai munkavégzésben. 
A ma követelményei szerint készült, de képes Önnel tartani a jövőbe is: biztosítja mindazt 
a rugalmasságot és sokoldalúságot, amelyre napjaink – sok esetben minimális IT-támogatással 
működő, ám a lehető legmagasabb szintű biztonságot igénylő – vállalkozásának szüksége lehet.

Xerox® ConnectKey® technológia – a 
termelékenységfokozó ökoszisztéma 
középpontjában.
A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – 
bemutatja a munkahelyi termelékenység soron 
következő forradalmát. A különböző eszközök széles 
körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és 
a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint 
a funkciók további bővítésére használható alkalmazások 
nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban 
és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív kezelőfelület
A felhasználókat egy jelentősen továbbfejlesztett, 
mégis ismerős felület fogadja, amelyet a táblagépeknél 
megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló 
kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemez.

Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások
A felhőalapú szolgáltatások és a mobileszközök 
közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. 
A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások 
révén bárhonnan, bármikor és tetszőleges módon 
elvégezhetők a feladatok.

Vezető biztonsági funkciók
A dokumentumok és az adatok többszintű védelme 
érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb 
fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi 
előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti 
azokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása
A szolgáltatások és a kellékanyagok távoli figyelésével, 
a távoli konfigurálás lehetőségével és a Xerox® Managed 
Print Services integrációjával a nyomtatási környezet 
erőforrásai tökéletesen és hatékonyan ellenőrzés alatt 
tarthatók.

Kapu az új lehetőségek felé
Az alkalmazásokon alapuló szolgáltatásokkal pillanatok 
alatt bővíthetők a rendszer képességei. A Xerox® 
alkalmazásgalériában a valós igényeket követő, a 
digitális munkafolyamatok optimális végrehajtását célzó 
alkalmazások érhetők el, miközben a platform a külső 
partnerek számára is rendelkezésre áll, hogy újszerű, az 
adott vállalat igényeire szabott megoldásokat fejlesszenek.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a 
www.connectkey.com oldalon található részletesebb 
információ.

A VersaLink készülékek szolgáltatásairól 
a www.xerox.com/VersalinkEG címen 
található további tájékoztatás.
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Xerox® VersaLink® C405 színes, többfunkciós nyomtató
Nyomtatás. Másolás. Szkennelés. Faxolás. E-mail.

Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató
Nyomtatás.

Mitől nagyszerű az érintőképernyő.

Ismerkedjen meg a dönthető, 5"-os, színes, 
kapacitív érintőképernyővel – azzal a felülettel, 
amely új utat mutat a személyre szabhatóság 
és a sokoldalúság terén.

A mobileszközöknél megszokott működés – 
az ujjmozdulatokkal történő vezérlés és a 
feladatcentrikus, egységes megjelenésű 
és kezelésű alkalmazások – révén a 
legbonyolultabb műveletek is a korábbinál jóval 
kevesebb lépésben végezhetők el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen 
végigvezet az összes feladaton. A funkciók 
természetes hierarchiába rendeződnek: a 
kritikus elemek felülre, a gyakran használtak 
pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem 
tetszik a funkciók vagy az alkalmazások 
elrendezése? Az elrendezés személyre 
szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres 
képességek páratlan egyensúlya révén a 
VersaLink C400 színes nyomtató és a VersaLink 
C405 színes többfunkciós nyomtatók minden 
használója gyorsabban végezhet a munkájával.

Válassza ki a saját 
vállalkozásának megfelelő kiegészítőket:
1   Az 50 lapos automatikus, egymenetes, kétoldalas 

dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas 
dokumentumokat is beolvas a további másolási, 
szkennelési és faxolási műveletekhez.

2   Kártyaolvasó-foglalat beépített USB-porttal.2

3   Az előlapon található USB-port2 használatával 
a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy 
szkennelhetnek3 bármilyen szabványos USB-
eszközről, illetve eszközre.

4   250 lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, ha a tálca 
megtelt.

5   150 lapos kézitálca 3" x 5"–8,5" x 14" / 76,2 x  
127 mm–216 x 356 mm méretű lapokhoz.

6   Az 550 lapos papírtálcával a gép teljes kapacitása 
alapkiszerelésben 700 lap (a kézitálcával együtt).

7   Az opcionális 550 lapos papírtálcával a papírkapacitás 
összesen 1250 lapra növelhető.

8   Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít a 
festékkazetták, a papír és az egyéb kellékek számára.

2 Az USB-portok letilthatók; 3 Csak a VersaLink C405 esetében.
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Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató és 
Xerox® VersaLink® C405 színes, többfunkciós nyomtató 

Részletesebb műszaki jellemzők a www.xerox.com/VersalinkC400Specs és a www.xerox.com/VersalinkC405Specs címen érhetők el.  
További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/office

A készülék 
műszaki jellemzői

VersaLink C400/N VersaLink C400/DN VersaLink C405/N VersaLink C405/DN

Sebesség Akár 36 lap/perc színes és fekete-fehér (Letter) / 35 lap/perc színes és fekete-fehér (A4)

Terhelhetőség1 Akár havi 80 000 oldal1

Processzor/memória 1,05 GHz-es, kétmagos / 2 GB
Csatlakoztathatóság Ethernet 10/100/1000 Base-T, nagysebességű USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel (vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejűleg 

is létesíthető), NFC Tap-to-Pair
Vezérlőfunkciók Egységes címjegyzék (C405), konfigurációklónozás, szkennelés előnézete (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® alkalmazásgaléria, Xerox® Standard Accounting, 

online támogatás (a felhasználói felületről és a nyomtató-illesztőprogramból érhető el)

Papírkezelés
Papírbemenet Alapfelszerelés –

Automatikus, egymenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF): 50 lapos; 
Egyéni méretek: 5,5" x 5,5"–8,5" x 14" /  
140 x 140 mm–216 x 356 mm

Kézitálca: 150 lap; Egyéni méretek: 3" x 5"–8,5" x 14" / 76 x 127 mm–216 x 356 mm
1. tálca: 550 lap; Egyéni méretek: 5,8" x 8,3"–8,5" x 14" / 148 x 210 mm–216 x 356 mm

Opcionális 2. tálca: 550 lap; Egyéni méretek: 5,8" x 8,3"–8,5" x 14" / 148 x 210 mm–216 x 356 mm
Papírkimenet 250 lap
Automatikus kétoldalas nyomtatás – Alapkiszerelés – Alapkiszerelés

Nyomtatás és másolás
Felbontás Nyomtatás: Max. 600 x 600 x 8 dpi

Nyomtatás: Max. 600 x 600 x 8 dpi 
Másolás: Max. 600 x 600 dpi

Első nyomat elkészítési ideje Mindössze 13 másodperc színesben / 12 másodperc fekete-fehérben
Első másolat elkészítésének ideje Maximum 11 másodperc színesben / 8 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Nyomtatási funkciók Nyomtatás USB-ről, biztonságos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munkák, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások, 

munkaazonosítás, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú és valós idejű állapotjelzés, méretezés, munkafigyelés, alkalmazás-alapértékek, 
kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód

Mobil 
nyomtatás 

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™
Az okostelefonokra és a mobileszközökre letölthető alkalmazások listája a www.xerox.com/officemobileapps oldalon érhető el.

Opcionális @PrintByXerox2, Wi-Fi Direct Printing3, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Xerox® Mobile Link alkalmazás (C405)2

Felhőkapcsolatok a nyomtatókhoz és 
a többfunkciós készülékekhez2 Nyomtatás és szkennelés a következő szolgáltatásokból, illetve szolgáltatásokba:4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Felhőszolgáltatások – Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare többfunkciós nyomtató
További alkalmazások és felhőalapú szolgáltatások is elérhetők a nyomtatókhoz és a többfunkciós nyomtatókhoz. A folyamatosan bővülő alkalmazáslista  
a www.xerox.com/appgallery címen érhető el.

Szkennelés Támogatott 
szkennelési célhelyek

–

Szkennelés USB-re, e-mailbe, hálózatra (FTP-re vagy SMB-n elérhető területre)

 Szkennelési funkciók Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi szolgáltatások: szkennelés 
a kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egy- vagy többoldalas PDF-be / XPS-be / 
TIFF-be / jelszóval védett PDF-be, linearizált PDF-be / PDF/A-ba

Fax Faxfunkciók5 Manuális faxolás (része a LAN-fax, a közvetlen fax és a faxtovábbítás e-mailbe), 
faxtárcsázás az egységes címjegyzékből (max. 2000 névjegy)

Biztonság Alap Firmware-ellenőrzés, biztonsági tanúsítványok, önaláírt tanúsítvány automatikus előállítása, tanúsítványok elérési útjának ellenőrzése, tanúsítvány-visszavonási beállítások, 
intelligens kártyák kezelése (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, portszűrés, IP-címek szűrése, tartományszűrés, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integráció, 
merevlemez felülírása, 256 bites titkosítás, biztonságos nyomtatás, biztonságos fax (C405), biztonságos szkennelés (C405), biztonságos e-mail (C405), hálózati hitelesítés, 
SNMPv3, biztonsági napló, hozzáférés-szabályozás, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítés

Opcionális Xerox® PrintSafe szoftver

Számlázás Alapfunkció Xerox® Standard Accounting (nyomtatás), hálózati elszámolási lehetőségek Xerox® Standard Accounting (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás és e-mail), 
hálózati elszámolás engedélyezése

Opcionális Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati elszámolási megoldások is beszerezhetők
1 Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Ingyenes kiegészítő (a Xerox® alkalmazásgalériából tölthető le a nyomtatóra vagy a többfunkciós nyomtatóra); 3 Külön megvásárolható 
kiegészítő; 4 A szkennelési funkció csak a C405 típuson érhető el; 5 Analóg telefonvonal szükséges.

Eszközkezelés
Xerox® Embedded Web Server webkiszolgáló, Xerox® 
CentreWare® Web, e-mailben küldött riasztások, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® 10.9-es vagy újabb verzió, 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®

Betűkészletek
136 PostScript betűkészlet; 82 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés
Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló: 
16 fontos bankjegypapír – 45 fontos fedőlap / 60–125 g/m2; 
Kézitálca és 1-2. tálca: 16 fontos bankjegypapír – 80 fontos 
fedőlap / 60–220 g/m2

Működési környezet
Hőmérséklet: Tároláskor: 32–95 ºF / 0–35 ºC; 
Működéskor: 50–90 ºF / 10–32 ºC; Páratartalom: 
10%–85%; Hangnyomásszintek: C400: Nyomtatáskor 
(színes): 53,1 dB(A), Készenlétkor: 29,2 dB(A); C405: 
Nyomtatáskor (színes): 52,3 dB(A), Készenlétkor: 28,7 dB(A);
Hangnyomásszintek: C400: Nyomtatáskor (színes) 6,88 B(A), 
Készenlétkor: 5,0 B(A); C405: Nyomtatáskor (színes): 6,88 B(A), 
Készenlétkor: 5,0 B(A); Rendszerindítási idő (kikapcsolt  
állapotból a felhasználói felület elérhetővé válásáig): maximum 
60 másodperc, felmelegedési idő (alvó módból a felhasználói 
felület elérhetővé válásáig): maximum 6 másodperc

Elektromos jellemzők
Tápellátás: Feszültség: 110–127 V váltakozó áram +/- 10%, 
Frekvencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Feszültség: 220–240 V 
váltakozó áram +/- 10%, Frekvencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 
6 A; Energiafogyasztás: C400: Készenlétben: Max. 76 W, 
Nyomtatáskor: Max. 705 W, Alvó módban: Max. 4 W; C405: 
Készenlétben: Max. 82 W; Nyomtatáskor: Max. 750 W, Alvó 
módban: Max. 4 W; ENERGY STAR® minősítéssel ellátva 
(DN konfigurációk)

Méretek (szélesség x mélység x magasság)
C400: 19,3" x 19,2" x 15,7" / 491 x 488 x 399 mm; Súly: 57 font / 
26 kg; C405: 17" x 21,3" x 23,6" / 432 x 540 x 599 mm; Súly: 
72 font / 33 kg

Tanúsítványok
A legfrissebb tanúsítványlista megtekintéséhez látogasson 
el a következő címre:  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Kellékek
Extra nagy kapacitású nyomtatókazetták:
Fekete: 10 500 szabványos oldal1  106R03532
Enciánkék: 8000 szabványos oldal1  106R03534
Magenta: 8000 szabványos oldal1  106R03535
Sárga: 8000 szabványos oldal1  106R03533

Nagy kapacitású nyomtatókazetták:
Fekete: 5000 szabványos oldal1  106R03520
Enciánkék: 4800 szabványos oldal1  106R03522
Magenta: 4800 szabványos oldal1  106R03523
Sárga: 4800 szabványos oldal1  106R03521

Normál kapacitású nyomtatókazetták:
Fekete: 2500 szabványos oldal1  106R03508
Enciánkék: 2500 szabványos oldal1  106R03510
Magenta: 2500 szabványos oldal1  106R03511
Sárga: 2500 szabványos oldal1  106R03509

Rendszeres karbantartási tételek:
Képalkotó egység (4 képalkotó egységből áll):  
60 000 szabványos oldal/egység2  108R01121
Hulladékkazetta: 30 000 szabványos oldal2 108R01124

Opciók
550 lapos adagoló  097S04400
Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os  
merevlemezzel 097S04914
Állvány 497K13660
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) 497K16750

1  Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 
szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület 
fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változhat.

2  Becsült lapszám. Az érték megállapítása 3 darab A4-es/Letter méretű 
oldalt tartalmazó átlagos munka alapján történt. Az érték a munka 
hosszától, a másolóanyag méretétől, típusától és a tájolástól 
függően változhat.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.
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