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XEROX® VERSALINK®  
SZÍNES NYOMTATÓ
Professzionális színek, rugalmas másolóanyag-választék 
és piacvezető biztonság



Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató

Professzionális színkezelő eszközökkel beállított folyamatosan 
élénk színű nyomatok. Páratlanul rugalmas másolóanyag-kezelés. 
Kimagasló teljesítmény és megbízhatóság. Hálózati, mobil- és 
felhőkapcsolatok. Alkalmazásalapú munkafolyamat-testreszabás. 
Ezek azok a lehetőségek, amelyek miatt a professzionális 
grafikusok és a vállalatok belsős dizájncsapatai egyaránt 
a VersaLink C9000 készüléket választják. A reklámügynökségek, 
a grafikai tervezőstúdiók, a marketingkommunikációs cégek, 
a fotóstúdiók és más hasonló vállalkozások a VersaLink C9000 
segítségével élénk színekkel és páratlan minőségben hívhatják 
életre munkájukat és ötleteiket. 
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PROBLÉMAMENTES MŰKÖDÉS,  
KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY. 

A Xerox® VersaLink C9000 színes nyomtató 
alapkiszerelésben képes mindazon feladatok 
konzisztens és problémamentes ellátására, 
amelyek révén cége még hatékonyabbá válhat. 
Az informatikai szakértelmet nem igénylő 
telepítővarázslók, a lépésenkénti konfigurálási 
opciók és még számos más lehetőség 
gondoskodik arról, hogy Ön azonnal, minden 
probléma nélkül megkezdhesse a munkát.

A rendkívüli megbízhatóságú VersaLink C9000 
színes nyomtató új hardveres felépítése 
kevesebb mozgó alkatrészt, megerősített 
papírutat és továbbfejlesztett képalkotórendszert 
használ.

Amikor pedig a kritikus információk védelméről 
van szó, a VersaLink készülékek számos szigorú 
biztonsági funkcióval segítik a védekezést. Ilyen 
például a biztonságos nyomtatás és a kártyás 
hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A nyomtató, amelyre számíthat

A professzionális színminőséget megkövetelő gyors 
munkatempójú munkahelyek számára tervezett Xerox® 
VersaLink® C9000 továbbfejlesztett minősége, teljesítménye 
és termelékenysége révén életre keltheti elképzeléseit. 

XEROX® CONNECTKEY® 
TECHNOLÓGIA – 
A TERMELÉKENYSÉGJAVÍTÓ 
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 szolgáltatásokhoz való 
kapcsolódásnak, valamint a funkciók bővítésére 
használható alkalmazások bő választékának 
köszönhetően gyorsabban, jobban és 
eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív felhasználói élmény
A teljesen új, mégis ismerős kezelőfelületet 
a táblagépeknél megszokott működés, az 
ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az 
egyszerű testreszabhatóság jellemzi.

Mobil- és felhőbeli funkciók támogatása
A felhőalapú szolgáltatások és 
a mobileszközök közvetlenül a felhasználói 
felületről elérhetők. A felhőalapú 
szolgáltatások révén bárhonnan, bármikor és 
tetszőleges módon elvégezheti feladatait.

Piacvezető biztonság
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
Dolgozzon eredményesebben, és erőforrásait 
kezelje hatékonyabban. A Xerox® Managed 
Print Services menedzselt nyomtatási 
szolgáltatásokkal való egyszerű integráció 
révén távolról is nyomon követheti 
a szolgáltatásnyújtást és a kellékek 
felhasználását.

Új lehetőségek kapujában
A Xerox App Gallery alkalmazásgaléria 
jóvoltából azonnal kiterjesztheti a készülékek 
képességeit. A galéria a digitális 
munkafolyamatok optimalizálásához kínál 
a valós világ igényeit kielégítő 
alkalmazásokat. Partnerhálózatunk igénybe 
vételével innovatív, saját üzletviteléhez illő 
megoldásokat fejleszthet. 

Az eredményesebb munkavégzés 
lehetőségeiről a www.connectkey.com 
címen olvashat részletesebben.
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•  Valódi 1200 x 2400 dpi. A Xerox® VersaLink 
C9000 színes nyomtató nagy nyomtatási 
felbontásának köszönhetően élethű fotók, 
prezentációkhoz kiváló képek és ábrák, 
valamint finomvonalas részletek készíthetők, 
amelyek még kis betűméret esetén is éles 
szöveget eredményeznek. 

•  A várakozásoknak megfelelő színek 
– megbízható pontossággal. A PANTONE® 
által kalibrált egyszínű szimulációk és a Xerox® 
színkorrekciós technológia, valamint a valódi 
Adobe® PostScript® 3™ együttese 
folyamatosan olyan kimenetet eredményez, 
amely megfelel az elvárásainak.

•  Higgyen a szemének. Az élénk képek, 
a gazdag, mély feketeárnyalatok és a rendkívül 
egyenletes színátmenetek lenyűgözőek. 
A kimeneten nincs nyoma felesleges sávoknak, 
vonalaknak és csíkoknak. Meglévő és 
potenciális ügyfeleit egyaránt lenyűgözheti, ha 
olyan nyomatokat készít, amelyek minősége 
megegyezik a professzionális nyomdák 
minőségével.

•  Kompromisszummentes színegyezés. 
Az X-Rite technológiáját hasznosító Xerox® 
Precise Colour Meter és a rendkívül erőteljes 
szoftverek révén a Xerox® Precise Colour 
Management System színkezelő rendszer 
professzionális szintű színkezeléssel gazdagítja 
munkáit, és nyomatról nyomatra és kimeneti 
eszköztől függetlenül folyamatos 
színpontosságot biztosít.

A nyomtatási munkák házon belüli elvégzésével 
javítsa profiltteremtő képességét.

Professzionális minőségű színekre vágyik? A Xerox® VersaLink® 
C9000 színes nyomtató páratlan színleképező technológiája és 
professzionális színkezelő eszközei révén a tabloid/A3-as méretű 
nyomatok konzisztens színegyeztetéssel készíthetők el. 
Az ügyfélanyagok túlnyomó többségének házon belüli 
előállításával időt és pénzt takaríthat meg. 

389 C
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•  Folyamatosan tökéletes színek. 
A hőmérséklet, a páratartalom és más 
környezeti feltételek befolyásolják a nyomtató 
azon képességét, hogy nyomatról nyomatra 
pontos színeket produkáljon.  
A Xerox® Precise Colour Management System 
gyorsan visszaállítja a nyomtatót a gyári 
beállításoknak megfelelő értékekre.

•  Más készülékek emulálása. A Xerox® Precise 
Colour Management System segítségével 
egyéni színkészleteket hozhat létre, amelyek 
a nagyobb nyomdagépeket emulálják, és ezzel 
lehetővé teszi a nyomtatást megelőző 
próbanyomatok házon belüli elkészítését. 
A rendszer használatával gyorsan beállíthatja 
vagy visszaállíthatja a mentett színprofilokat, 
és így munkafolyamatai nem veszítenek 
hatékonyságukból. 

•  A színek pontos mérése. Az ágazatvezető 
X-Rite technológiájára épülő Xerox® Precise 
Colour Meter mérőeszköz az Ön monitorát és 
a VersaLink C9000 készüléket a színpaletták és 
színtáblázatok színeinek megfelelően kalibrálja, 
hogy a képernyőn látható színek valósághűen 
jelenjenek meg a nyomatokon. (A Xerox® 
Precise Colour Management System része.)

•  Tökéletes szpotszínek. A Xerox® Precise 
Colour Management System nem csupán 
a meglévő szpotszínek finomhangolására 
alkalmas, de arra is képes, hogy a színes 
próbanyomatokhoz új, egyedi szpotszíneket 
hozzon létre.

Eddig nem tapasztalt mértékű pontosság a Xerox® 
Precise Colour Management System jóvoltából.

A grafikusok és a professzionális színhasználók számára 
a színmegfeleltetés kritikus fontosságú. A Xerox® Precise Colour 
Management System színkezelő rendszer révén kritikus 
színkalibrálási képességekhez juthat az erőteljes szoftverek és 
a Xerox® Precise Colour Meter (powered by X-Rite) 
kombinációjának köszönhetően.
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A speciális utómunkálati opciókkal és a széles 
másolóanyag-választékkal életre keltheti digitális álmait.

A Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtatóval a tervező 
elképzeléseinek megfelelő tetszőleges másolóanyagra elkészítheti 
a munkát. 

Túlméretes, kifutó 11 x 17/A3 kimenetek

V-hajtás 2/4 lyukas lyukasztás

Füzetek

Többpozíciós tűzés

AZ ÖN DIZÁJNASSZISZTENSE

Dizájncsapatának többre van szüksége az egyszerű nyomtatásnál. Elegáns meghívókat, 
figyelemfelkeltő posztereket, felejthetetlen füzeteket és hatékony direktmarketinges e-maileket 
szeretnének alkotni. A Xerox® VersaLink C9000 színes nyomtató ebben is segít Önnek, hogy kreatív 
munkatársai mindezeket és más nagyértékű anyagokat is készíthessenek. Különféle másolóanyagok 
közül választhatnak 75 és 350 g/m2 súly- és a 88,9 x 98,4 mm – 320 x 1 320,8 mm-es 
mérettartományban. A speciális utómunkálati eszközök választékával pedig füzetek, prospektusok, 
ajánlatok, hírlevelek, kézikönyvek, jelentések, névjegykártyák, csomagolások, táblák, ablakmatricák, 
POS-anyagok és még sok minden más készíthető automatikusan. 

Használható másolóanyagsúlyok

Egyoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás

20–28 lb  
Bond 
(75 g/m2)

80 lb Cover 
(220 g/m2)

98 lb Cover 
(256 g/m2)

111 lb  
Cover 
(300 g/m2)

130 lb  
Cover 
(350 g/m2)

93 lb Bond, 236 lb Text, 
130 lb Cover, 215 lb 
Tag, 194 lb Index, 
160 lb Bristol, 350 g/m2. 
Mindegy, milyen 
papírsúlyt használ, 
a VersaLink® C9000 
készülékkel bármire 
nyomtathat.

350 
g/m2
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Használható másolóanyag-méretek (mm)

320 X 1 321

89 X 99

140 X 182

216 X 279

216 X 356

279 X 432
320 X 483
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UTÓMUNKÁLATI LEHETŐSÉGEK

Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató 
Nyomtatás. Mobilkapcsolatok.

1  Kártyaolvasó rekesze és a belső kártyaolvasó rekesze.

2  Előlapi USB-port1, amely lehetővő teszi a gyors 
nyomtatást bármely szabványos USB-eszközről. 

3  100 lapos kézitálca a másolóanyagok széles 
választékához 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm 
méretig, illetve bannerek esetében  
320 x 1320,8 mm-től (64 – 350 gm2).

4  1. tálca maximum 520 egyéni méretű lap kezelése  
a 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm mérettartományban 
(64 – 300 g/m2).

5  2. tálca maximum 520 egyéni méretű lap kezelése  
a 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban 
(64 – 300 g/m2).

TÖBBFÉLE PAPÍRTÁLCA-OPCIÓK 
MINDEN IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE

6  Opcionális borítékkészlet (az 1. tálca helyett) 
maximum 50 boríték problémamentes adagolásához.

7  Kéttálcás modul további maximum 1040 egyéni 
méretű lap adagolása a 100 x 148 mm – 
320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m2). 
 
 

8  Nagykapacitású adagoló további maximum  
2000 szabványos A4-es és B5-ös lap adagolása  
(64 – 216 g/m2).

9  Tandemtálcás modul maximum 2000 további lap 
adagolásához; A4 és B5 méretek (64 – 300 g/m2).

AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN 
MÉG SOKOLDALÚBB

10  Kettős eltoló gyűjtőtálca (a finiserrel nem rendelkező 
készülékeken az alapfelszerelés része):  
Tálcánként 250 lap.

11  Opcionális BR füzetkészítő finiser 64 lapos 
gerinctűzéses, hajtogatott füzetek készítéséhez  
(2–16 lapból).

12  Opcionális irodai finiser, amely nagyszerű áron kínál 
speciális utómunkálati funkciókat, és az opcionális 
élhajtás/bevágás és gerinctűzéses füzetkészítés 
lehetőségekkel 60 oldalas füzetek készíthetők  
(2–15 lapból).

1 Az USB-portok letilthatók.

BEMUTATKOZIK A PÁRATLAN 
ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5 colos, színes 
érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely új 
lehetőségeket teremt a testre szabhatóság, 
a személyre szabhatóság és a sokoldalúság 
terén. 

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó 
kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal 
történő adatbevitelt, valamint a közös 
megjelenéssel rendelkező feladatorientált 
alkalmazásokat, így még a legösszetettebb 
munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül felhasználóbarát felület 
egyszerűen végigvezeti 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 elrendezést 
igényeinek megfelelően testre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres 
képességek páratlan egyensúlyának 
köszönhetően a VersaLink® C9000 színes 
nyomtató felhasználói gyorsabban 
végezhetnek munkájukkal.
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Xerox® VersaLink® C9000

KÉSZÜLÉKSPECIFIKÁCIÓK VersaLink C9000DT
Sebesség Maximum 55 oldal/perc Letter/A4
Havi terhelhetőség1 270 000
Merevlemez/processzor/memória 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Kapcsolat Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® az opcionális Wi-Fi-készlettel, és NFC érintéses párosítás
Vezérlőfunkciók Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok,  

kényelmi hitelesítés támogatása, online támogatás
Nyomtatási  felbontás Max. 1200 x 2400 dpi
Első nyomat elkészítési ideje Mindössze 10,5 mp színes/10 mp fekete-fehér
Oldalleíró nyelvek PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Színkezelés Beágyazott szpotszíntáblázat a PANTONE® által jóváhagyott színtáblázat lecserélésének lehetőségével, egyéni szpotszínek szerkesztése, opcionális 

Xerox® Precise Colour Management System szoftver
Papírbemenet Alap Kézitálca: Max. 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm; bannerek: 320 x 1 320,8 mm (64 – 350 g/m2)

1. tálca: Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64 – 300 g/m2)
2. tálca: Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m2)

Opcionális Kéttálcás modul: Max. 1 040 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m2) 
Tandemtálcás modul: Maximum 2 000 lap; A4, B5 (64 – 300 g/m2) 
Nagykapacitású adagoló: Maximum 2000 lap; A4, B5 (64 – 216 g/m2).
Borítéktálca (az 1. tálca helyén): Maximum 50 boríték: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 – 90 g/m2)

Papírkimenet/ 
utómunkálatok

Alap Kettős eltoló gyűjtőtálca (a finiserrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap 
Opcionális Irodai finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lap tűzése, 3 pozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális füzetkészítő (bevágás, gerinctűzéses)

BR füzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálca, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/4 lyukas lyukasztása, valamint gerinctűzéses 
füzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás

Automatikus kétoldalas nyomtatás Alap
INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY
Testreszabás és személyre szabás Egyéni testreszabhatóság, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő SimpleID használatával, webhely, funkció és 

munkafolyamat testre szabása a 
Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával

Nyomtató-illesztőprogramok Munkaazonosítók, kétirányú állapot, munkafigyelés, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver®

Embedded Web Server Hozzáférés PC-ről, mobileszközről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Nyomtatási funkciók Nyomtatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart Driver illesztőprogram-beállítások, 

munkaazonosítás, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, skálázhatóság, munkafigyelés, 
alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás, üres oldalak kihagyása, vázlat mód

MOBIL-  ÉS FELHŐBELI FUNKCIÓK TÁMOGATÁSA
Mobilnyomtatás Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, @PrintByXerox
Mobilopciók Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud3, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával3 

A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a www.xerox.com/officemobileapps címen.
Felhőcsatlakozók4 Print from Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 és még sok egyéb
PIACVEZETŐ BIZTONSÁG
Hálózatbiztonság IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített saját-aláírású tanúsítványok
Készülékelérés Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, 

Smart-kártya támogatása (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID kártyaolvasó-rekesz
Adatvédelem Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő benyújtással, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 

140-2) és képfelülírás, titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással
Dokumentumbiztonság Titkos nyomtatás
ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA
Nyomtatásmenedzsment Xerox® Workplace Suite és Xerox® Workplace Cloud3, konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 és még sok más funkció
Nyomtatás kezelése Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök
Fenntarthatóság Cisco EnergyWise®, Earth Smart nyomtatóbeállítások, felhasználói azonosító margóra nyomtatása
ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN
Xerox App Gallery A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás között válogathat. További funkciók eléréséhez a Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját 

megtekintheti a www.xerox.com/appgallery címen
1 Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: www.apple.com; 3 Megvásárolható opció;  
4 A Xerox App Gallery alkalmazásgalériából ingyenesen letölthető a nyomtatóra – www.xerox.com/xeroxappgallery 

A VersaLink C9000 színes nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épül.  
További információk: www.connectkey.com.

ConnectKey

Technology

®

A konfigurációk földrajzi térségenként eltérőek. 

Részletesebb specifikációt a következő címen talál: www.xerox.com/C9000PrinterSpecs. 

©2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design® ábrás védjegy, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, 
a Mobile Express Driver®, a VersaLink® és az Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban. A jelen prospektusban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 10/18 BR25179  VC9BR-01KA

Tanúsítványok
A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez 
látogasson el a következő címre: 
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kellékek
Szabványos kapacitású festékkazetták:
Fekete: 18 900 oldal5  106R04073
Ciánkék: 12 300 oldal5  106R04070
Magenta: 12 300 oldal5  106R04071
Sárga: 12 300 oldal5  106R04072

Nagykapacitású festékkazetták:
Fekete: 31 400 oldal6  106R04085
Ciánkék: 26 500 oldal6  106R04082
Magenta: 26 500 oldal6  106R04083
Sárga: 26 500 oldal6  106R04084

Rutin karbantartási tételek: 
Dobkazetta: 190 000 oldal minden szín esetén6/ 
  190 000 oldal fekete6  101R00602
Hulladéktartály: Max. 47 000 oldal6  108R01504

Opciók
Xerox® Precise Colour Management színkezelő 
rendszerszoftver 097S04974 
Kéttálcás modul  097S04969
Tandemtálcás modul  097S04970
Nagykapacitású adagoló  097S04845 
Borítéktálca (az 1. tálca helyén)  497K17880
Irodai finiser  097S04848
2/4 lyukas lyukasztó az irodai finiserhez  497K03870
Füzetkészítő az irodai finiserhez  497K03852
BR füzetkészítő finiser 
  2/4 lyukas lyukasztóval 097S04982
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)  497K16750

5  Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási 
módtól függően változik.

6  Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék 
sebességétől függően változik. További információk: http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.


