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FAREBNÁ TLAČIAREŇ  
XEROX® VERSALINK®

Spoľahlivá. Pripojená. Pripravená na použitie v podniku.



BEZCHYBNÁ SPOĽAHLIVOSŤ.  
VÝNIMOČNÝ VÝKON.

Okamžite po vybalení zo škatule sa môžete 
spoľahnúť, že vaša multifunkčná farebná 
tlačiareň VersaLink radu C7000 od spoločnosti 
Xerox® bude neustále a bezchybne plniť úlohy, 
vďaka ktorým bude váš podnik pracovať 
efektívnejšie. Od IT inštalácie bez sprievodcov, 
až po možnosti konfigurácie krok za krokom,  
ste pripravení, a to bez problémov.

Zariadenie VersaLink radu C7000 je vytvorené 
so zreteľom na výnimočnú spoľahlivosť, pričom 
obsahuje nový návrh hardvéru s menším 
počtom pohyblivých častí, zosilnenými 
súčasťami papierového kanála a zlepšeným 
systémom zobrazovania.

Zariadenia VersaLink sú naplnené funkciami  
a čas šetriacimi technológiami od spoločnosti 
Xerox®, ktoré sú navrhnuté tak, aby urýchlili 
zdieľanie informácií a zredukovali neefektívne 
pracovné postupy. Zabezpečte presnosť informácií 
prostredníctvom náhľadu skenovania a faxovania 
a jednoduchým spôsobom si archivujte, 
organizujte a vyhľadávajte naskenované 
dokumenty prostredníctvom zabudovaného 
optického rozpoznávania znakov (OCR).

Čo sa týka zabezpečenia dôležitých informácií, 
zariadenia VersaLink ponúkajú spektrum 
prísnych bezpečnostných funkcií, medzi ktoré 
patrí zabezpečená tlač a riadenie prístupu 
prostredníctvom overenia kartou.

Spoľahnite sa na bezkonkurenčnú kvalitu  
tlače, vďaka ktorej bude vaša práca vyzerať čo 
najlepšie. Rozlíšenie tlače do 1200 x 2400 dpi 
zabezpečuje ostrosť textu a detaily jemných 
línií, výnimočnú živosť farieb, úplnú výplň a 
farebné tóny pokožky.

PRIPOJENIE DO CLOUDU.  
PRISPÔSOBENÁ ÚČINNOSŤ.

Na nadštandardnej, prispôsobiteľnej 7-palcovej 
dotykovej obrazovke multifunkčnej farebnej 
tlačiarne VersaLink radu C7000 jednoduchým 
kliknutím, otočením a potiahnutím vykonáte 
úlohy a funkcie s rovnakou ľahkosťou ako v 
prípade mobilných zariadení.

Predinštalované aplikácie Xerox® ConnectKey® 
pomáhajú optimalizovať výkonnosť kancelárie a 
prístup z obrazovky k rozsiahlej službe Xerox App 
Gallery a poskytujú rozšírenú funkčnosť, rovnako 
ako aplikácia služby jednoduchého tlmočníka 
Xerox®, ktorá rýchlo preloží naskenované 
dokumenty do mnohých jazykov.

Urýchlite úlohy uložením bežných nastavení  
ako predvolieb, čím jednoducho nastavíte  
úlohu jedným dotykom. Vďaka jednoduchým 
identifikačným údajom zadajú jednotliví 
používatelia a skupiny používateľské meno  
a heslo len raz, a potom si vychutnajú rýchly, 
bezpečný a jednoduchý prístup k predvoľbám pre 
konkrétne úlohy a bežne používaným aplikáciám 
na personalizovanej domovskej obrazovke.

PRIPRAVENÁ NA SPÔSOB,  
KTORÝM PRACUJETE.

Tlačiareň VersaLink radu C7000 vám dáva 
slobodu pracovať, kde chcete a ako chcete,  
a to prostredníctvom okamžite použiteľného 
pripojenia k službám Google Drive™, Microsoft® 
OneDrive® a Dropbox™ a ponúka prístup k 
dodatočným možnostiam prostredníctvom 
služby Xerox App Gallery.

Možnosť pripojenia a tlače z viacerých zariadení 
má hlavný význam pre súčasného pracovníka  
a zariadenia VersaLink splnili túto úlohu 
prostredníctvom možností Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in 
for Android™, Near Field Communication (NFC) 
Tap-to-Pair and Mopria® a voliteľného 
pripojenia sieťou Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Viac informácií o tom, prečo je spoločnosť Xerox 
jedinou voľbou pre dnešných profesionálov v 
mobilnej oblasti, nájdete na stránke  
www.xerox.com/mobile

Multifunkčná farebná tlačiareň  
Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Multifunkčná farebná tlačiareň Xerox® ConnectKey® C7000  
s technológiou VersaLink ponúka bezchybnú spoľahlivosť, 
jednoduchú možnosť integrácie a vylepšenú produktivitu.  
Vďaka pripojeniu ku cloudu, spolupráci s mobilnými zariadeniami 
či aplikáciami a jednoduchým možnostiam prispôsobenia 
predstavuje model radu C7000 vášho asistenta pre moderné 
pracovisko, ktorý vám pomôže vyniknúť dnes i v budúcnosti.

TECHNOLÓGIA XEROX® 
CONNECTKEY® – JADRO VÁŠHO 
KOMPLETNÉHO EKOSYSTÉMU 
PRODUKTIVITY

Spoločnosť Xerox (spoločnosť, ktorá vytvorila 
moderné pracovisko) predstavuje ďalšiu 
revolúciu v produktivite na pracovisku. 
Pomocou konzistentného užívateľského 
prostredia naprieč širokým rozsahom 
zariadení, pripojiteľnosti mobilných zariadení 
a internetových služieb a rastúcej knižnice 
aplikácií na rozšírenie funkčnosti, budete 
pracovať rýchlejšie, lepšie a inteligentnejšie.

Intuitívne užívateľské prostredie
Úplne nový a napriek tomu úplne známy 
spôsob interakcie. Vrátane skúsenosti 
podobnej tabletu s dotykovým ovládaním 
založeným na pohybe a jednoduchým 
prispôsobením.

Pripravené pre mobilné zariadenia  
a internetové služby
Okamžité pripojenie k internetovým  
službám a mobilným zariadeniam priamo  
z používateľského rozhrania s prístupom k 
vopred načítaným internetovým službám, 
ktoré vám umožnia pracovať tam, kde  
chcete, kedy a ako chcete.

Bezpečnostný štandard
Niekoľko úrovňová ochrana pre dokumenty aj 
údaje, pripravená na ochranu proti hrozbám 
a ich elimináciu a splnenie alebo prekročenie 
potrebného dodržiavania predpisov.

Umožnenie služieb novej generácie
Pracujte efektívnejšie a účinnejšie spravujte 
zdroje. Jednoduchá integrácia služieb Xerox® 
Managed Print Services umožňuje vzdialené 
monitorovanie dodávok služieb a 
spotrebného materiálu.

Brána k novým možnostiam
Okamžite rozšírte svoje možnosti pomocou 
prístupu k službe Xerox App Gallery, ktorá 
predstavuje skutočné aplikácie určené na 
optimalizáciu digitálnych pracovných 
postupov. Poverte našu sieť partnerov 
vytvorením inovatívnych, podnikovo 
špecifických riešení. 

Na stránke www.connectkey.com zistite viac 
o tom, ako môžete pracovať inteligentnejšie.



1  Obojstranný automatický podávač dokumentov 
(DADF) na 110 listov skenuje obojstranné čierno biele 
alebo farebné originály na kopírovanie, skenovanie a 
faxovanie.

2  Voliteľný pracovný povrch (zobrazený s voliteľnou 
praktickou zošívačkou) poskytuje dostatok priestoru  
na triedenie dokumentov.

3  Panel s integrovanou čítačkou kariet so zabudovaným 
portom USB.1

4  Ľahko prístupný USB port1 umožňuje používateľom 
rýchlu tlač alebo skenovanie z akéhokoľvek 
štandardného pamäťového zariadenia USB.

5  Bočný zásobník na 100 listov je určený na médiá 
veľkosti 3,5 x 3,87 pal. až 11,69 x 17 pal. / 88,9 x 
98,4 mm až 297 x 431,8 mm.

6  Štandardný zásobník 1 na 520 listov je určený na 
médiá veľkosti 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./ 
139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.

1 Porty USB je možné deaktivovať.

VYBERTE SI 1 Z 5 NIŽŠIE UVEDENÝCH 
DODATOČNÝCH MOŽNOSTÍ (7, 8, 9, 10, 11)  
NA ZVÝŠENIE KAPACITY PAPIERA:

7  Pridajte modul samostatného zásobníka k 
desktopovému modelu, čím zvýšite celkovú kapacitu 
papiera na 1 140 listov (vrátane bočného podávača). 

8  Modul samostatného zásobníka so stojanom zvyšuje 
celkovú kapacitu papiera na 1 140 listov (vrátane 
bočného podávača) a poskytuje úložný priestor pre 
toner a iné zásoby.

9  Zvoľte si  modul troch stojanových zásobníkov a 
zvýšte tak celkovú kapacitu papiera až na 2 180 listov 
(vrátane bočného podávača). 

10  Vysokokapacitný modul tandemového zásobníka 
umožňuje celkovú kapacitu papiera až 3 140 listov 
(vrátane bočného podávača).

11  Voliteľný vysokokapacitný podávač s kapacitou  
2 000 listov papiera formátu 215,9 × 279,4 mm/A4, čo 
zvyšuje maximálnu kapacitu papiera na 5 140 listov.

PRIDAJTE VÄČŠIU VŠESTRANNOSŤ  
S MOŽNOSŤAMI DOKONČOVANIA:

12  Dvojité výstupné zásobníky pojmú každé až  
250 listov papiera, dolný zásobník s triedeným 
odsadzovaním.

13  Voliteľný kancelársky finišer LX vám poskytuje 
pokročilé funkcie dokončovania za skvelú cenu a 
ponúka voliteľné vytváranie brožúr (bigovanie,  
šitie v chrbte).

14  Voliteľný Integrovaný kancelársky finišer umožňuje 
stohovanie 500 listov a zošívanie 50 listov v  
jednej polohe.

6

12

7

6

8

14

PREDSTAVUJEME ŠPIČKOVÚ 
DOTYKOVÚ OBRAZOVKU

Spoznajte našu úplne novú, 7-palcovú 
dotykovú obrazovku – používateľské 
rozhranie, ktoré stanovuje vyšší štandard pre 
prispôsobenie, personalizáciu a všestrannosť. 

Ponúka známu „mobilnú“ skúsenosť s 
podporou vstupu pomocou posunkov a 
aplikácie zamerané na úlohy, ktoré zdieľajú 
spoločný vzhľad a pocit. Na dokončenie aj 
tých najzložitejších úloh je potrebných  
menej krokov.

Vysoko intuitívne usporiadanie vás prevedie 
každou úlohou od začiatku do konca s 
prirodzeným poradím umiestnenia dôležitých 
funkcií v hornej časti obrazovky a bežne 
používanými možnosťami v prednej časti  
a v strede. Nepáči sa vám umiestnenie 
funkcie alebo aplikácie? Prispôsobte 
usporiadanie tak, aby bolo vaše.

Táto bezkonkurenčná rovnováha technológie 
hardvéru a schopností softvéru inteligentne 
pomôže každému, kto komunikuje s 
multifunkčnými farebnými tlačiarňami 
VersaLink® radu C7000, vykonať väčšie 
množstvo práce rýchlejším spôsobom.
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Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA VersaLink C7020 VersaLink C7025 VersaLink C7030
Rýchlosť Až 20 str./min Až 25 str./min Až 30 str./min
Mesačný pracovný cyklus1 Až 87 000 strán Až 107 000 strán Až 129 000 strán 
Procesor/pamäť (štandardne) 1,05 GHz dvojjadrový/4 GB pamäti
Pevný disk (voliteľný) 320 GB
Pripojenie Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorýchlostné USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s voliteľnou súpravou Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair
Funkcie riadiacej jednotky Jednotný adresár, klonovanie konfigurácie, náhľad skenovania, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, nástroj na štandardné 

účtovanie Xerox®, oprávnenie založené na úlohách, aktivácia praktického overovania, on-line podpora
Kopírovanie a tlač  Rozlíšenie Kopírovanie: až 600 x 600 dpi; Tlač: až 1200 x 2400 dpi
Vytlačenie prvej kópie (rýchlosť) Farebne už od 9 sekúnd/čiernobiele 6,9 sekundy Farebne už od 7,2 sekúnd/čiernobiele  

5,8 sekundy
Vytlačenie prvej strany Farebne už od 9,4 sekúnd/čiernobiele  

7,2 sekundy
Farebne už od 9,4 sekúnd/čiernobiele  
7,1 sekundy

Farebne už od 7,3 sekúnd/čiernobiele  
5,6 sekundy

Jazyky popisu stránky PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/voliteľne Adobe® PostScript® 3™
Vstup papiera Štandardne Obojstranný automatický podávač dokumentov (DADF): 110 listov: Rýchlosť: až do 55 výtlačkov/min.; Vlastné veľkosti (oboustranne)  

4,92 x 4,33 pal. až 11,69 x 17 pal./125 x 110 mm až 297 x 431,8 mm; vlastné veľkosti (jednostranne): 4,92 x 3,35 pal. až 11,69 x 17 pal./ 
125 x 85 mm až 297 x 431,8 mm
Bočný podávač: 100 listov; vlastné veľkosti: 3,5 x 3,87 pal. až 11,69 x 17 pal./88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm
Zásobník 1: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm

Vyberte jednu možnosť Modul samostatného zásobníka: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
Samostatný zásobník so stojanom: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
Modul troch stojanových zásobníkov (1 560 listov): 520 listov každý; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až  
297 x 431,8 mm
Vysokokapacitný dvojitý zásobník (2 520 listov): Zásobník 2: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až  
297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listov; štandardné veľkosti: 8,5 x 11 pal. a 7,25 x 10,5 pal./A4 alebo B5; zásobník 4: 1 130 listov; štandardné 
veľkosti: 8,5 x 11 pal. a 7,25 x 10,5 pal./A4 alebo B5

Voliteľný Zásobník na obálky: až 60 obálok: formáty commercial č. 10, Monarch, DL, C5; vlastné veľkosti: 3,9 x 5,8 pal. až 6,4 x 9,5 pal./98 x 148 mm až  
162 x 241 mm
Vysokokapacitný podávač (HCF): 2 000 listov; štandardné veľkosti: 8,5 x 11 pal. a 7,25 x 10,5 pal./A4 alebo B5

Výstup 
papiera/
dokončovanie

Štandardný
Voliteľný

Stredný zásobník na 500 listov
Dvojitý výstupný zásobník2: 250 listov každý, dolný zásobník s triedeným odsazovaním
Integrovaný kancelársky finišer: stohovač na 500 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v jednej polohe  
Kancelársky finišer LX: stohovač na 2 000 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v 3 polohách, voliteľné dierovanie, voliteľné vytváranie brožúr 
(bigovanie, šitie v chrbte)  
Praktická zošívačka a pracovný povrch: zošíva 50 listov

INTUITÍVNE UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE
Prispôsobenie a personalizácia Prispôsobenie pre návštevníkov, personalizovaná domovská obrazovka podľa používateľa, viaceré domovské obrazovky so základnými 

identifikačnými údajmi, prispôsobenie podľa pracoviska, funkcie alebo pracovného postupu pomocou služieb Xerox App Gallery a  
Xerox® App Studio

Tlačové ovládače Identifikácia úlohy, obojsmerný stav, monitorovanie úlohy, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®

Zabudovaný webový server PC alebo mobilné zariadenie – Informácie o stave, responzívny dizajn, nastavenia, správa zariadení, klonovanie
Náhľad Náhľad skenovania/faxovania s možnosťami priblíženia, otočenia a pridania strany
Funkcie tlače Tlač z USB, zabezpečená tlač, vzorka, vlastná tlač, uložená úloha, inteligentné ekologické nastavenia ovládača Xerox®, identifikácia úlohy, tvorba 

brožúry, uloženie a obnova nastavení ovládača, obojsmerný stav v reálnom čase, nastavenie mierky, monitorovanie úlohy, predvolené nastavenia 
aplikácií, obojstranná tlač (prednastavená), vynechanie prázdnych strán, režim konceptu

Skenovanie Optické rozpoznávanie znakov (OCR), skenovanie na USB/e-mail/sieť (FTP/SMB), skenovanie súborov vo formátoch: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
praktické funkcie: funkcia Scan to Home, PDF s možnosťou vyhľadávania, jednostranové/viacstranové PDF/XPS/TIFF/PDF chránené heslom

Fax Voliteľná funkcia Walk up Fax (k dispozícii možnosti jednej alebo troch liniek, vrátane LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), voliteľná funkcia 
Fax over IP

PRIPRAVENÉ PRE MOBILNÉ ZARIADENIA A INTERNETOVÉ SLUŽBY
Mobilná tlač Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, moduly Xerox® Print Service a Mopria® Print Service pre Android™
Možnosti mobility @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud4, pripojenie prostredníctvom NFC/tlače Wi-Fi Direct4, aplikácia Xerox® Mobile Link App3. 

Informácie o dostupných aplikáciách nájdete na adrese www.xerox.com/officemobileapps.
Pripojenie k internetovým 
službám3

Tlač zo služieb/skenovanie na služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare®  
a ďalšie

BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD
Sieťová bezpečnosť IPsec, HTTPS, šifrovanie e-mailu. Sieťová autentifikácia, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostné certifikáty, automatický certifikát so samostatným podpisom
Prístup k zariadeniu Overenie firmvéru, používateľský prístup a internetový firewall, filtrovanie portov/IP/domény, denník kontroly, riadenie prístupu, používateľské 

oprávnenia, aktivácia inteligentných kariet (CAC/PIV/.NET), panel s integrovanou čítačkou kariet
Ochrana údajov Sprievodcovia nastavením/bezpečnosťou, šifrovanie úrovne úlohy prostredníctvom zadania HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256-bit,  

FIPS 140-2) a integrácia prepisu obrazu, bezpečnostný certifikát Common Criteria Certification (ISO 15408) (prebieha vyhodnotenie)
Bezpečnosť dokumentov Zabezpečená tlač, zabezpečené faxovanie, zabezpečené skenovanie, zabezpečený e-mail, PDF chránené heslom
UMOŽNENIE SLUŽIEB NOVEJ GENERÁCIE
Správa tlače Balík programov pre správu tlače a mobilitu Xerox®4, klonovanie konfigurácie, nástroj na štandardné účtovanie Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 a ďalšie
Spravovanie tlače Správca zariadení Xerox®, podpora pre pomoc, snímanie automatického merania, nástroje pre správu tlačových služieb
Udržateľnosť Cisco EnergyWise®, inteligentná ekologická tlač, tlač údajov používateľa na okraje
BRÁNA K NOVÝM MOŽNOSTIAM
Internetové služby Jednoduchý prekladač Xerox®4, k dispozícii je veľké množstvo ďalších služieb
Xerox App Gallery K dispozícii je veľké množstvo aplikácií a internetových služieb. Navštívte stránku www.xerox.com/appgallery, kde nájdete rozširujúci sa výber 

aplikácií Xerox®, ktoré pridávajú dodatočné funkcie.
1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné dosahovanie; 2 HDD a dvojitý výstupný zásobník sú pri desktopovom modeli voliteľnými 
položkami; 3 Možnosť voliteľného bezplatného stiahnutia zo Xerox App Gallery do tlačiarne – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Zakúpená možnosť; 5 Navštívte lokalitu www.apple.com, kde nájdete zoznam 
certifikátov AirPrint. 

Multifunkčná farebná tlačiareň VersaLink C7020/C7025/C7030 je založená na technológii Xerox® ConnectKey®.  
Viac informácií nájdete na stránke www.connectkey.com
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Podrobnejšie technické údaje nájdete na stránke www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs.
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