
Barevná tiskárna Xerox® C230 
a barevná multifunkční tiskárna Xerox® C235 

 
 

Dokažte více všude tam, kde pracujete 
 
 
 
 

 

C2 3 0 / C2 3 5 



Seznamte se s barevnou tiskárnou Xerox® C230 
a barevnou multifunkční tiskárnou Xerox® C235 

Práce v budoucnosti si vyžádá tiskárny, které jsou spolehlivé, bezpečné a snadno použitelné. 
Ocení je zejména malé a středně velké podniky a také firmy se zaměstnanci pracujícími z 
domova, kteří potřebují technologii schopnou pracovat stejně tvrdě jako oni. Protože zařízení 
podporující produktivitu by měla zvyšovat pohodlí, nikoli věci komplikovat. 

 
Barevná tiskárna Xerox® C230 a barevná 
multifunkční tiskárna C235 (MFP) jsou 
ideální pro malé pracovní týmy, home office 
a stísněné prostory. Jejich spolehlivost, výkon 
a hospodárnost nemá konkurenci a netrápí 
vás ani dlouhým a složitým nastavováním. 

 
IN ST ALACE JE  SN ADN Á  

Začněte pracovat bez pomoci IT díky 
automatické instalaci ovladačů pomocí 
nástroje Xerox® Smart Start Installer.  
V kombinaci s jednoduchou instalací  
Wi-Fi se můžete připojit k domácí nebo 
firemní síti a rychle tiskárnu nastavit. 

 
DO BR Ý  DEN ,  T ISKN U BAR E V N Ě 

Zlepšete svou každodenní komunikaci  
díky živým barvám, které usnadňují 
vizualizaci dat, upozorní na klíčové  
detaily a zvýší hodnotu. 

 
T ICHÝ  A  KO M PAKT N Í  T AHO UN  

Méně místa, menší hluk, vyšší výkon  
a výstup s vysokým rozlišením a vysoká 
rychlost tisku, která udrží krok s vaším 
pracovním postupem. Funkce skenování  
u barevné multifunkční tiskárny C235 
umožňuje rychlou a snadnou digitalizaci 
dokumentů. 

 
 
 
 
 
 
 
 

T ISKN ĚT E ,  JAK  JE  L IBO  

Díky zabudovanému Wi-Fi připojení  
a funkcím pro mobilní zařízení, jako  
je například Apple Airprint, Mopria a  
Wi-Fi Direct®, získáte flexibilitu, která  
vám umožní tisknout bezdrátově  
a bezpečně z mobilních zařízení, notebooků, 
chromebooků nebo stolních počítačů. 

 
IN T UIT IV N Í  IN T ELIGEN CE  

Tiskové ovladače Xerox® Print Drivers  
a aplikace Xerox® Print & Scan Experience 
App umožňují snadný přístup k funkcím 
tisku a skenování pomocí tiskárny přímo  
z notebooku nebo stolního počítače. 
Ušetřete čas díky pohodlnému ovládání 
jedním dotykem, které umožňuje 
konfigurovat nastavení tisku a nastavit 
běžné tiskové úlohy jediným kliknutím. 
Stejně tak složité úlohy skenování, jako  
je automatické rovnání, automatické 
ořezávání obrázků a skenování účtenek, 
nebyly nikdy jednodušší a rychlejší. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SN ADN É ZABE ZPEČEN Í  

Komplexní bezpečnostní funkce chrání  
před rostoucími a stále častějšími 
sofistikovanými kybernetickými  
hrozbami tím, že zabezpečují přístup  
a chrání citlivá data a dokumenty. 

 
V ĚT ŠÍ  V Ý DR Ž,  N IŽ ŠÍ  N ÁK L ADY ,   
MÉN Ě O D PAD U  

Barevná tiskárna C230 a barevná 
multifunkční tiskárna C235 jsou navrženy 
tak, aby poskytovaly každodenní spolehlivý 
provoz a ekonomické provozní náklady díky 
možnosti volby standardních tonerů nebo 
tonerů s vysokou výtěžností. 

Dosažení certifikace EPEAT znamená,  
že tyto produkty splňují všechna kritéria  
pro návrh, výrobu, spotřebu energie  
a recyklaci. Náš program Green World 
Alliance nabízí bezproblémovou recyklaci 
tonerových kazet. 

http://www.xerox.com/gwa
http://www.xerox.com/gwa
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Rozšířené možnosti barevné 
multifunkční tiskárny C235. 

C235 umí skenovat dokumenty, které chcete sdílet s kolegy, vytvářet kopie nebo odeslat fax. 
Multifunkční zařízení poskytuje kromě tisku i další funkce bez dalších nákladů nebo nároků  
na pracovní prostor, který by další zařízení vyžadovalo. 
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Barevná tiskárna Xerox® C230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multifunkční barevná tiskárna Xerox® C235  

1 Zásobník s kapacitou 250 listů 

2 Otvor ručního podavače 

3 Barevný dotykový displej C235 o 
velikosti 2,4 palce, u C230 
dvouřádkový LCD displej 

4 Výstupní zásobník na 100 listů 

5 Automatický podavač dokumentů s 
kapacitou 50 listů 

6 Port USB na přední straně 
 

KLÍČO V É PAR A MET R Y  C2 3 0  

• 24 str./min barevně/ČB, oboustranný tisk 

• Kompaktní rozměry 

• Integrované Wi-Fi připojení s  
Wi-Fi Direct® 

• Tisk přes AirPrint, Mopria a Chromebook 

KLÍČO V É PAR A MET R Y  C2 3 5  

Stejné jako u barevné tiskárny C230, a navíc: 

• Funkce kopírování, skenování a faxování 

• Automatický podavač dokumentů a sklo – až 21 str./min. 

• Skenování do e-mailu, USB, stolního počítače 

• Jednoduché uživatelské prostředí 

• Nové možnosti s volitelnou Xerox® Workflow Central platformou 

 
 

DO KAŽT E V ÍCE  S  X ER O X ®  WO R KF LO W CEN T R AL 

Je jen pár věcí, které malá a výkonná multifunkční tiskárna C235 

nezvládne. Samozřejmě, že umí tisknout, skenovat, kopírovat i faxovat. 

Ale co když umí také: 

 překládat dokumenty do jiných jazyků, 

 převádět ručně psané zprávy na sdílené textové dokumenty, 

 vytvářet zvukové soubory z vašich zpráv, abyste je mohli 
poslouchat v autě, 

 automaticky revidovat důvěrný obsah nebo, 

 převádět naskenované dokumenty do aplikací sady Microsoft Office. 
 

Zde naleznete informace o tom, co by nový asistent mohl dělat 
www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-
central-platform 
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https://www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-central-platform


Barevná tiskárna Xerox® C230 a multifunkční barevná tiskárna C235.  
 
 

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ XEROX® C230  XEROX® C235  
Rychlost1

 Až 24 barevných/ČB stran/min. při formátu Letter,  
Až 22 barevných/ČB stran A4/min. 

Pracovní zátěž2
 Až 30 000 stránek měsíčně 

Procesor Dvoujádrový procesor 1 GHz 
Paměť 256 MB 512 MB 
Připojení Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (typ B) Bezdrátová místní síť 802.11.b/g/n 
Hmotnosti a rozměry (v x š x d) 9,6 x 16,2 x 15,5 palce / 35,5 liber 

243,7  x 411,2 x 394,1 mm / 16,1 kg 
13,6 x 16,2 x 15,5 palce / 42,7 liber 
344,4 x 411,2 x 394,1 mm / 19,4 kg 

Rozlišení při kopírování a tisku Pouze tisk: 
600 x 600 dpi (kvalita barev) 

Kopírování a tisk: 
Kopírování 600 x 600 dpi 
Tisk 600 x 600 dpi, 4800 kvalita barev 

Rychlost kopírování první stránky Nedostupné Již za 14 s barevně / 10,5 s černobíle 
Rychlost vytištění první stránky Již za 11,4 s barevně / 11,0 s černobíle Již za 11,1 s barevně / 11,0 s černobíle 
Jazyk pro popis stránky PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm 
Funkce tisku Jednodotykové uživatelské rozhraní, normální typ úlohy, oboustranný tisk, orientace, kompletování, ID tiskové úlohy na okrajích, režim konceptu, 

N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, stav zásobníku a toneru, otočení obrazu o 180 stupňů, uložené nastavení, nastavení Earth Smart 
Mobilní tisk Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® 
Skenování X Plochý skener s automatickým podavačem předloh 

ČB a barevné skenování až 600 x 600 dpi  
Rychlost skenování: ČB: Až 21/20 str./min při formátu Letter/A4  
Barva: Až 21/20 str./min při formátu Letter/A4 
Umístění skenů: E-mail, přední USB disková jednotka, server FTP, 
počítač připojený přes síť nebo USB, síťová složka systému Windows 
Formáty skenování: TIFF, JPEG, PDF bez možnosti prohledávání 

Fax X Max rychlost 33,6 kb/s, V. 34 poloduplexní 
Komprese MH/MR/MMR/JBIG automatická odpověď, automatické 
opakované vytáčení 
Automatické snížení, odesílání vysílání, filtr nevyžádaných faxů, 
adresář faxů, přeposílání faxů zahrnuje: 
Fax, e-mail, FTP, síťová složka, vytáčené číslo 

Zabezpečení Digitálně podepsané aktualizace firmwaru, Správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení  
přístupu, důvěrné tiskové služby, vymazání vyrovnávací paměti, oddělení faxu / sítě, chráněné USB porty, automatické vkládání e-mailové 
adresy odesílatele, omezení přihlášení 

Tiskové ovladače Windows® 7 SP1, 8, 8,1, aktualizace 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32-a 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. 
Více informací o podporovaných operačních systémech najdete na stránce Drivers & Downloads (Ovladače), kde zadejte své zařízení na  
www.support.xerox.com 

Volitelné cloudové služby  Dosáhněte více s www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-
workflow-central-platform 

M A N I P U L A C E  S  T I S K O V Ý M  M É D I E M  
Hlavní zásobník Až 250 listů, 75 g/m2; formáty Letter/A4, A5, A6 a uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 216 x 340 mm 
Otvor ručního podavače 1 list 75 g/m2; A4/Letter, A5, A6 a uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 216 x 340 mm 
Výstup papíru 100 listů papíru 75 g/m2, lícem dolů, možnost automatického oboustranného tisku 
Tisková média Běžný papír, lehký papír, silný papír, karton, štítky (papírové štítky), obálka, barevný papír, hlavičkový papír, předtištěný, lepený, 

lesklý, hrubý/bavlněný, recyklovaný 
Automatické zpracování médií 
pro podavače dokumentů 

Až 50 stran, 9 kg / 75 g/m2 
A6 až A4 (104.1 x 147,3 mm až 215,9 x 355,6 mm) 

Gramáže médií 
Hlavní zásobník 

Otvor ručního podavače 

Automatický podavač dokumentů: 60 až 90 g/m² 
60 až 176 g/m² 
60 až 176 g/m² 

Správa zařízení Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, e-mailová upozornění, Apple Bonjour®
 

1 Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734. 
2 Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu. 

 
Co  je  s o uč ás t í  d o d á v ky  

• Barevná multifunkční tiskárna Xerox® C235 nebo barevná tiskárna C230 
• Předem nainstalované CMYK tiskové kazety s počáteční kapacitou: 500 tiskových stránek3 
• CD se softwarem a s dokumentací (obsahuje uživatelskou příručku, stručný návod k instalaci, bezpečnost, právní předpisy, tiskové ovladače 

a prohlášení o záruce) 
• Instalační příručka Bezpečnostní list výrobku 
• Stručný návod k použití 
• Napájecí kabel 

Certifikace 
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese xerox.com/officecertifications 

Spotřební materiál 
Standardní tonerová kazeta: 
Originální Xerox černá: 1 500 stran3 006R04387  
Originální Xerox azurová: 1 500 stran3 006R04388  
Originální Xerox purpurová: 1 500 stran3 006R04389  
Originální Xerox žlutá: 1 500 stran3 006R04390 

Velkokapacitní tonerová kazeta: 
Originální Xerox černá: 3 000 stránek3

 006R04395 
Originální Xerox azurová: 2 500 stránek3

 006R04396 
Originální Xerox purpurová: 2 500 stránek3 006R04397 
Originální Xerox žlutá: 2 500 stránek3

 006R04398 

3 Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku. 
 

Záruka 
Jednoletá záruka (geograficky podmíněná) 

Více informací naleznete na xerox.com. 
 

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® a Green World Alliance® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation registrované v USA a/nebo dalších zemích.  
Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění.    05/21     TSK-1806    BR33003    C23BR-01MA 

https://www.support.xerox.com/
https://www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14.PDF
http://www.xerox.com/
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