XEROX® VERSALINK®
FÄRGSKRIVARE OCH
FÄRGMULTIFUNKTIONSSKRIVARE
Kraftfull prestanda. Skräddarsydd produktivitet.

C600/C605

ConnectKey®
Technology

Xerox® VersaLink ® C600 färgskrivare och
Xerox® VersaLink ® C605 färgmultifunktionsskrivare
VersaLink C600 färgskrivare och VersaLink C605
färgmultifunktionsskrivare representerar den nya definitionen
av enastående prestanda och oslagbar tillförlitlighet. C600
och C605 är förberedda för appar, mobila utskrifter och
molnanslutning, lätta att anpassa och redo att anta rollen som
din moderna kontorsassistent. De förvandlar ditt sätt att arbeta
idag och ser samtidigt till att du ligger steget före i morgon.

Mer information om funktioner
i VersaLink-skrivare finns på
www.xerox.com/VersalinkEG

TILLFÖRLITLIG PRODUKTIVITET OCH

ENKEL, EFFEKTIV OCH INNOVATIV.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNIK –

EN BEKYMMERSFRI VARDAG.

Med den anpassningsbara färgpekskärmen på sju
tum kan du utföra arbetsuppgifter och använda
funktioner genom att trycka, dra och nypa lika
smidigt och användarvänligt som på mobilen.

NAVET I DITT KOMPLETTA

Redan när du packar upp din skrivare kan
du räkna med att VersaLink C600 eller C605
konsekvent och felfritt utför de uppgifter som
gör att din verksamhet fungerar mer effektivt.
Enkla installationsguider som inte kräver
IT-resurser och steg-för-steg-konfiguration
hjälper dig att komma igång utan problem.
VersaLink C600 och C605 har fått en helt ny
maskinvarudesign med färre rörliga delar och
ett mer sofistikerat HiQ LED-skrivarhuvud –
allt för att uppnå överlägsen tillförlitlighet.
VersaLink-skrivare är fullmatade med funktioner
och tidsbesparande Xerox-teknik som banar
väg för snabbare informationsdelning och
minimerar ineffektiva arbetsflöden. Uppnå
maximal informationsprecision med
förhandsgranskning av skannade dokument
och fax1 och arbeta mer effektivt med hjälp
av skannade dokument med inbyggd, optisk
teckenläsning (OCR)1.
När det handlar om att skydda viktig
information erbjuder VersaLink-maskiner
ett spektrum av strikta säkerhetsfunktioner,
inklusive säker utskrift och kortautentisering
för begränsad åtkomst.
Räkna med överlägsen utskriftskvalitet
som får ditt arbete att glänsa. Med en
utskriftsupplösning på upp till 1200 x 2400 dpi
får du knivskarpa texter, hög detaljskärpa och
livfulla färger i en klass för sig.

Snabba upp arbetsuppgifter genom att spara
vanliga inställningar som förinställningar för
enkel konfigurering av jobb med en tryckning.
Med Simple ID anger individuella användare
och användargrupper ett användar-ID och
lösenord en gång och kan därefter snabbt,
enkelt och säkert komma åt förinställningar
specifika för arbetsuppgifter och ofta använda
appar på en anpassad startskärm.
MOBIL FRIHET OCH APPBASERAD FLEXIBILITET.

Färgskrivaren VersaLink C600 och
färgmultifunktionsskrivaren VersaLink C605
ger dig friheten att arbeta var och hur du vill,
eftersom du direkt efter uppackning kan ansluta
till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och
Dropbox™ samt utöka funktionaliteten i Xerox®
App Gallery.
Möjligheten att ansluta och skriva ut från flera
enheter är central för dagens medarbetare och
VersaLink-skrivarna uppfyller det här behovet
genom Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™,
insticksprogrammet Xerox® Print Service för
Android™, Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair och Mopria® samt tillval som Wi-Fi
och Wi-Fi Direct.
Läs mer om varför Xerox är det självklara valet
för dagens mobila arbetsteam genom att
besöka www.xerox.com/mobile
1

Endast VersaLink C605

PRODUKTIVITETSEKOSYSTEM
Xerox – företaget som skapade den moderna
arbetsplatsen – presenterar nästa revolution
inom produktivitet på arbetsplatsen. Tack
vare ett enhetligt arbetssätt på en rad olika
enheter, mobil- och molnanslutning samt
ett växande bibliotek med appar för utökad
funktionalitet kan du arbeta snabbare, bättre
och smartare.
Intuitiv användarupplevelse
Ett helt nytt och ändå välbekant sätt
att interagera, med bland annat samma
pekskärmsgester som på en surfplatta och
enkel anpassning.
Moln- och mobilförberedd
Omedelbar anslutning till molnet och
mobilenheter direkt från användarens
gränssnitt och förinstallerade molntjänster som
gör att du kan jobba var, när och hur du vill.
Branschledande säkerhet
Säkerhet på flera nivåer för både dokument
och data skyddar mot och eliminerar
hotbilder och uppfyller eller överträffar kraven
från regelverk.
Möjliggör nästa generations tjänster
Arbeta och hantera resurser mer effektivt.
Genom att enkelt integrera skrivaren med
Xerox® strategiska utskriftstjänster kan du
fjärrövervaka leveranser av service och
förbrukningsmaterial.
Vägen till nya möjligheter
Du kan enkelt utöka möjligheterna genom
tillgång till Xerox App Gallery och dess appar,
som är utvecklade för att optimera digitala
arbetsflöden. Ge våra partner i uppdrag att
utveckla innovativa och verksamhetsanpassade
lösningar.
Läs mer om hur du kan arbeta smartare på
www.connectkey.com
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Xerox® VersaLink® C600 färgskrivare
Utskrift. Mobil anslutning.

Xerox® VersaLink® C605 färgmultifunktionsskrivare
Skriv ut. Kopiera. Skanna. Faxa. Skicka e-post. Mobil anslutning.

1 500-arks utmatningsfack som känner av när det är fullt
(400-arks kapacitet på C605X).
2 Kortläsarstation för intern kortläsare (C600 är utrustad
med ett internt kortläsarfack som sitter bakom
pekskärmen). På skrivare med efterbehandlare/brevlåda
krävs en extern kortläsare).
3 250 GB hårddisk som standard (tillval till C600) höjer
prestanda hos ett stort antal appbaserade funktioner.
4 Via USB-porten2 på framsidan kan användarna snabbt
skriva ut från eller skanna till3 andra USB-enheter.
5 150-arks manuellt magasin för utskriftsmaterial från
76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.
6 Magasin 1 för 550 ark med anpassade storlekar:
76 x 190 mm till 216 x 356 mm.
7 100-arks automatisk dokumentmatare för
dubbelsidiga original (DADF) läser automatiskt in
dubbelsidiga original vid kopiering, skanning och
faxning.
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8 Stativet (inklusive räknare) (tillval) med
förvaringsutrymme för tonerkassetter och
annat förbrukningsmaterial.
9 Högkapacitetsmagasinet (inklusive räknare) utökar
kapaciteten med upp till 2 000 ark standardformat från
216 x 356 mm till 210 x 297 mm.
10 Utöka med upp till 4 extra 550-arks
pappersmagasin för format från 76 x 190 mm till
216 x 356 mm (högst 2 extra magasin med tillvalet
skåp, högst 1 extra magasin med tillvalet
högkapacitetsmagasin).
11 Efterbehandlingsenhet som sorterar och häftar upp
till 50 ark och omfattar ett 500-arks utmatningsfack
(tillval).
12 Brevlåda med 4 fack och plats för 100 ark i varje.
2
3

USB-portar kan inaktiveras
Endast VersaLink C605.

MÖT FRAMTIDENS PEKSKÄRM.
Det här är marknadens mest sofistikerade gränssnitt för färgpekskärmar. Användarupplevelsen
sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet, i både 7-tums- (C605) och
5-tumsvarianten (C600).
Pekskärmen erbjuder en välbekant ”mobil” upplevelse, med stöd för gester och
uppgiftsbaserade appar som ser ut och känns likadant. På så sätt krävs färre steg
för att utföra även komplexa jobb.
En särskilt intuitiv layout guidar dig genom varje uppgift från början till slut, med en naturlig
hierarki som placerar viktiga funktioner högst upp på skärmen och ofta använda alternativ
längst fram i mitten. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa
layouten så att den passar dig.
Den här oslagbara balansen mellan maskinvara och programfunktioner hjälper alla som
använder VersaLink C600-färgskrivaren och VersaLink C605-multifunktionsfärgskrivaren
att arbeta snabbare och mer effektivt.
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Xerox® VersaLink ® C600/C605

ConnectKey®

VersaLink C600 färgskrivare och C605 färgmultifunktionsskrivare är baserade på Xerox® ConnectKey®-teknik.
För mer information se www.connectkey.com
MASKINSPECIFIKATIONER

Hastighet
Utskriftsvolym1
Processor/minne/hårddisk
Anslutning
Styrenhetsfunktioner
Pappershantering
Standard
Inmatning

Tillval
Pappersutmatning Standard
Tillval
Automatisk dubbelsidig
utskrift
Kopiering
och utskrift
Upplösning
Första sidan klar
Skrivarspråk

Technology

VersaLink C600 färgskrivare N, DN
VersaLink C605 färgmultifunktionsskrivare X, XL
Upp till 53 sid/min
Upp till 120 000 sidor/månad1
1,05 GHz/2 GB/250 GB hårddisk (tillval)
1,05 GHz/4 GB/250 GB hårddisk (standard)
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direct med tillvalet trådlös anslutning (stöd för kombinationer av
trådbundna och trådlösa anslutningar), NFC Tap-to-Pair
Central adressbok (C605), konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® standardredovisning
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepassteknik (DADF): 100 ark. Anpassade storlekar:
Ej tillämpligt
140 x 140 mm till 216 x 356 mm
Manuellt magasin: Upp till 150 ark. Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: Upp till 550 ark. Anpassade storlekar: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm
Upp till fyra extra magasin: Upp till 550 ark. Anpassade storlekar: 76 x 190 mm till 216 x 356 mm
Högkapacitetsmagasin: Upp till 2 000 ark, storlekar: 216 x 356 mm till 210 x 297 mm
500 ark
400 ark
Efterbehandlingsenhet: 500-arks utmatningsfack, häftning av upp till 50 ark (ej tillgängligt med C605/X)
Brevlåda: Fyra 100-arksfack (ej tillgängligt med C605/X)
Standard (ej tillgängligt med N-konfiguration)
Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi
Utskrift: 8 sekunder i färg och svartvitt

Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi. Kopiering: Upp till 600 x 400 dpi
Utskrift: 10 sekunder i färg och svartvitt
Kopiering: 7 sekunder i färg, 5 sekunder i svartvitt

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

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassning
Skrivardrivrutiner
Xerox® inbyggda webbserver
Förhandsgranskning
Utskriftsfunktioner
Skanning

Fax2

Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion
eller arbetsflöde med Xerox App Gallery och Xerox® App Studio
Jobbidentifiering, dubbelriktad kommunikation, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver® och Mobile Express Driver®
Dator eller mobil – statusinformation, responsiv design, inställningar, enhetsadministration, kloning
Ej tillämpligt
Förhandsgranskning av skannade dokument/fax med funktioner som zoom,
rotera och lägg till sidor
Utskrift från USB-minne, skyddad utskrift, provset, personlig utskrift, sparade jobb, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering,
häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning,
jobbövervakning, programstandarder, överhoppning av tomma sidor, utkastläge
Ej tillämpligt
Optisk teckenläsning (OCR), skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/
SMB), filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till
hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF,
lösenordsskyddade PDF-filer
Ej tillämpligt
Traditionell faxning (inklusive LAN-fax, direktfax och vidarebefordran av fax
till e-post)

MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD

Mobila utskrifter
Mobilitetsalternativ
Anslutning till molnet4

Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, insticksprogrammen Xerox® Print Service och Mopria® Print Service för Android™
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solutio5, Xerox® Mobile Print Cloud5, anslutning via NFC/utskrift med Wi-Fi Direct5, appen Xerox® Mobile Link
(C605)6. På www.xerox.com/officemobileapps kan du se alla tillgängliga appar.
Skriv ut från/skanna till7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® med mera

BRANSCHLEDANDE SÄKERHET

Nätverkssäkerhet
Åtkomst till enheten
Datasäkerhet
Dokumentsäkerhet

IPsec, HTTPS, krypterad e-post. Nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS, säkerhetscertifikat, automatisk tilldelning av certifikat
Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll,
användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV/.NET), integrerad kortläsarstation
Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och
dataöverskrivning, Common Criteria-certifikat (ISO 15408) (under utvärdering)
Säker utskrift, säker faxning (C605), säker skanning (C605), säker e-post (C605), lösenordsskyddad PDF (C605)

FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER

Utskriftshantering
Hantera utskrifter
Miljö

Xerox® Print Management and Mobility Suite5, konfigurationskloning, Xerox® standardredovisning, Equitrac5, Y Soft5 och andra partnerlösningar
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, utskrift av användar-ID i marginalen

VÄGEN TILL NYA MÖJLIGHETER

Molntjänster
Xerox App Gallery

Xerox® Easy Translator (C605)5, CapturePoint™ (C605)5 och många andra tjänster
Med ett stort antal appar och molntjänster. Gå in på www.xerox.com/appgallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar
funktionsutbudet

1
Maximal utskriftsvolym under en enskild månad. Ej på regelmässig basis. 2 Kräver en analog telefonlinje. 3 Gå in på www.apple.com för en lista över AirPrint-certifieringar. 4 Kostnadsfri ej obligatorisk hämtning
från Xerox App Gallery till skrivaren/multifunktionsskrivaren 5 Alternativ som kan köpas till. 6 Hämtas kostnadsfritt från Google Play eller Apple Store. 7 Skanna till endast tillgänglig på C605

Certifikat
En aktuell lista över alla certifieringar finns på
www.xerox.com/OfficeCertifications
Förbrukningsmaterial och tillval
Standardtonerkassetter:
Svart: 6 000 sidor1106R03899
Cyan: 6 000 sidor1106R03896
Magenta: 6 000 sidor1106R03897
Gul: 6 000 sidor1106R03898
Högkapacitetstonerkassetter:
Svart: 12 200 sidor1106R03907
Cyan: 10 100 sidor1106R03904
Magenta: 10 100 sidor1106R03905
Gul: 10 100 sidor1106R03906
XL-högkapacitetstonerkassetter:
C600: Svart: 16 900 sidor1106R03923
C600: Cyan: 16 800 sidor1106R03920

C600: Magenta: 16 800 sidor1106R03921
C600: Gul: 16 800 sidor1106R03922
C605: Svart: 18 000 sidor1106R03935
C605: Cyan: 16 800 sidor1106R03932
C605: Magenta: 16 800 sidor1106R03933
C605: Gul: 16 800 sidor1106R03934

4-facks brevlåda (100 ark per fack)
097S04953
Anslutningssats för trådlös anslutning
497K16750
Produktivitetssats497K18360

Trumma, cyan: 40 000 sidor2108R01485
Trumma, magenta: 40 000 sidor2108R01486
Trumma, gul: 40 000 sidor2108R01487
Trumma, svart: 40 000 sidor2108R01488
Avfallskassett: 30 000 sidor2108R01416
Tillval
550-arks magasin
097S04949
2 000-arks högkapacitetsmagasin
097S04948
Stativ097S04955
Räknare097S04954
Efterbehandlingsenhet (500 ark, 50-arks häft) 097S04952

1

www.xerox.com
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Garanti
Ett års på plats-garanti3
 enomsnittliga standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/
G
IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende
och täckningsgrad samt utskriftsläge.
2
Ungefärligt sidantal. Uppgivna sidantal är baserade på en
genomsnittlig jobbstorlek på tre A4-sidor. Sidantalet varierar
med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.
3

 rodukter som köps med PagePack/e-Click -serviceavtal omfattas
P
inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om
serviceavtalets omfattning och villkor.

Konfigurationer varierar beroende på land.

