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Интелигентно, надеждно и с висока производителност.



ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® 
CONNECTKEY® – ЯДРОТО НА ВАШАТА 
ПРОДУКТИВНА РАБОТНА СРЕДА
Ние от Xerox – компанията, която създаде 
модерното работно място, представяме 
следващата революционна стъпка към 
производителността на работното място. 
Благодарение на последователния 
потребителски опит в широк спектър от 
устройства, мобилната и облачна свързаност 
и нарастващата библиотека с приложения  
за разширяване на функционалността, вие 
можете да работите по-бързо, по-добре и 
по-интелигентно.

Интуитивен начин за използване  
от потребителите
Напълно нов, но все пак изцяло познат  
начин на използване, който включва работа, 
подобна на тази с таблет, посредством 
базиран на жестовете контрол на сензорния 
екран и лесно персонализиране.

Готовност за работа с мобилни  
устройства и облака
Незабавна връзка към мобилни и облак 
устройства директно от потребителския 
интерфейс, с достъп до хоствани в облака 
услуги, които ви позволяват да работите 
където, когато и както желаете.

Стандарт за сигурност
Пълна многостепенна защита за вашите 
документи и информация, готова да ви 
предпази и да елиминира възникващи 
заплахи, както и да отговаря и следи за 
спазването на регулаторните изисквания.

Позволява използването на услуги от 
следващо поколение
Работете и управлявайте ресурсите си 
по-ефективно. Лесното интегриране на Xerox® 
Managed Print Services позволява 
отдалеченото наблюдение на обслужването  
и консумативите.

Портал към нови възможности
Разширете моментално възможностите си  
с помощта на Xerox App Gallery, включваща 
приложения, разработени за оптимизиране 
на цифровите работни потоци. Свържете  
се с нашите партньори, които ще създадат 
иновативни и специфични за бизнеса ви 
решения. 

Научете повече за начина, по който можете 
да работите по-интелигентно, на  
www.connectkey.com

БЕЗУПРЕЧНА НАДЕЖДНОСТ. ОТЛИЧНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. 

Веднага след инсталирането на цветното 
мултифункционално устройство Xerox® 
VersaLink C7000 можете да разчитате, че  
то ще работи безпогрешно и ще извършва 
задачи, които правят бизнеса ви по-
ефективен. От улеснения процес на 
инсталация без намесата на IT специалисти 
до обяснените стъпка по стъпка опции за 
конфигуриране – вие сте готови за работа, 
без да полагате усилия.

Проектирано за безупречна надеждност, 
цветното мултифункционално устройство 
VersaLink C7000 е с нов дизайн на хардуера  
с по-малко движещи се части, подобрен път 
на хартията и усъвършенствана система за 
обработване на изображения.

Устройствата VersaLink са снабдени с 
множество функции и спестяващи време 
технологии на Xerox®, проектирани с цел 
ускоряване на процеса за споделяне на 
информация и намаляване на неефективните 
работни потоци. 

Когато става дума за сигурността на ключова 
информация, устройствата VersaLink 
предоставят редица строги функции за 
защита, включително Защитен печат и 
контрол на достъпа чрез автентификация с 
карта.

Можете да разчитате на недостижимо 
качество на печат, за да може работата ви да 
изглежда по най-добрия начин. Резолюцията 
при печат до 1200 x 2400 dpi дава 
възможност за ясен текст и фини детайли  
на линиите плюс изключителна яркост  
на цветовете, които подобряват бизнес 
комуникацията – дори на носители с мног 
о големи размери.

ВРЪЗКА С ОБЛАКА. ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ.

С адаптивния 5-инчов цветен сензорен екран с 
множество възможности, можете да докосвате 
и плъзгате с пръсти, докато изпълнявате 
задачите и активностите с лекота.

Функцията Simple ID позволява на 
потребителите и групите потребители да 
въведат потребителско име и парола само 
веднъж и след това да се насладят на бърз, 
сигурен достъп за управление на задания и 
често използвани приложения на 
персонализиран начален екран.

Независимо дали документите ви са цветни 
или черно-бели, с размер letter или с много 
голям размер, цветното мултифункционално 
устройство VersaLink C7000 разполага с 
необходимата мощ и функции, за да се 
справите дори с най-предизвикателните 
задания за печат.

МОБИЛНА СВОБОДА. ГОТОВИ ЗА ВАШИЯ 
НАЧИН НА РАБОТА.

Цветното мултифункционално устройство 
VersaLink C7000 ви дава свободата да 
работите където и когато искате – с лесна 
връзка към Google Drive™, Microsoft® 
OneDrive® и Dropbox™ и достъп до 
допълнителни опции от Xerox App Gallery.

Възможността за свързване и печат от 
множество устройства е ключова за 
съвременния бизнес и устройствата VersaLink 
отговарят на това предизвикателство с 
помощта на Apple® AirPrint®, Google Cloud 
Print™, приставката Xerox® Print Service за 
Android™, Near Field Communication (NFC) 
Tap-to-Pair и Mopria®, плюс опционалните 
Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

За повече подробности защо Xerox е 
единственият избор на съвременните 
мобилни служители посетете  
www.xerox.com/mobile

Цветно мултифункционално устройство  
Xerox® VersaLink® C7000

Когато искате работата ви да се отличи от тази на 
конкуренцията, разчитайте на цветното мултифункционално 
устройство VersaLink C7000, поддържащо технологията Xerox® 
ConnectKey®. Готово да работи по начина, по който искате, 
C7000 дава възможност за свързване с мобилни устройства, 
поддръжка на приложения и готовност за персонализиране. 
Посрещнете предизвикателствата уверено с VersaLink C7000 – 
вашият модерен помощник на работното място.

За да научите повече за функциите 
на устройството, посетете  
www.xerox.com/VersaLinkEG
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1  Отделение за картов четец с вграден USB порт.1

2  Регулиращ се, 5-инчов цветен сензорен екран  
с възможност за персонализиране. 

3  Леснодостъпният USB порт1 позволява на 
потребителите да извършват бърз печат от или  
да сканират към всяко стандартно устройство с  
USB памет.

4  100-листовата байпасна тава побира носители с 
размери от 3,5 x 3,87 инча до 11,69 x 17 инча/88,9 x 
98,4 мм до 297 x 431,8 мм и до 80 lb.  
корици/216 г/м2.

5  Стандартната 520-листова тава 1 побира носители 
с размери от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 
x 182 мм до 297 x 431,8 мм и до 95 lb.  
корици/256 г/м2.

1 USB портовете могат да бъдат деактивирани.

МНОЖЕСТВО ОПЦИИ ЗА ТАВИ ЗА ХАРТИЯ 
ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НУЖДИ:
6  Изберете модула с единична тава  за увеличаване 

на общия капацитет за хартия до 1 140 листа 
(включва байпасна тава). 

7  Изберете опционалния модул на единичната 
тава със стойка за увеличаване на общия капацитет 
за хартия до 1 140 листа (включва байпасна тава) и 
предоставя място за съхранение за тонер касети и 
други консумативи.

8  Изберете модула с три тави  за увеличаване на 
общия капацитет за хартия до 2 180 листа (включва 
байпасна тава).

УВЕЛИЧЕТЕ ГЪВКАВОСТТА С ОПЦИИТЕ  
ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ:
9  Опционалният вграден офис финишър предоставя 

500-листов стакер и 50-листов еднопозиционен 
телбод, без да увеличава заеманото от принтера 
място.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ СЕНЗОРЕН ЕКРАН
Представяме ви нашия изцяло нов, 5-инчов цветен сензорен екран – потребителският 
интерфейс, определящ по-висок стандарт за персонализиране и гъвкавост. 

Чрез представянето на едно познато „мобилно“ преживяване, с улеснено въвеждане чрез 
жестове и фокусирани върху задачи приложения, които имат обща визия и усещане, са 
необходими по-малко стъпки за завършване дори и на най-сложните операции.

Изключително интуитивното разположение ви води през всяка задача, от началото до 
края, чрез естествена йерархия, поставяща важните функции в горната част на екрана,  
а често използваните опции – отпред и в центъра. Не ви харесва къде се намира дадена 
функция или приложение? Персонализирайте оформлението според своите желания.

Този баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности, помага на всеки, 
който работи с цветното мултифункционално устройство VersaLink® C7000, да свърши 
повече работа за по-малко време.



Xerox® VersaLink® C7000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ VersaLink C7000N VersaLink C7000DN
Скорост До 35 стр./мин 
Месечно натоварване1 До 153 000 страници 
Твърд диск/процесор/памет 320 GB HDD2/1,05 GHz двуядрен/2 GB памет
Възможности за свързване Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® с опционален Wi-Fi комплект, NFC Tap-to-Pair
Функции на контролера Клониране на конфигурации, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартно отчитане на Xerox®, дистанционен 

контролен панел, активирана автентификация чрез карта, онлайн поддръжка
Печатане  Разделителна способност До 1200 x 2400 dpi
Време за извеждане на първата 
страница

За 7,6 секунди цветно/5,1 секунди черно-бяло

Езици за описание на страница PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Подаване на  Стандартни 
хартия 

Байпасна тава: 100 листа; Нестандартни размери: от 3,5 x 3,87 инча до 11,69 x 17 инча/88,9 x 98,4 мм до 297 x 431,8 мм
Тава 1: 520 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм

Опционално Модул с единична тава: 520 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм
Една тава със станд.: 520 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм
Модул с три тави (1 560 листа): всяка с 520 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 
431,8 мм
Печат на пощ. пликове: До 60 плика: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Нестандартни размери: 3,9 x 5,8 инча до 6,4 x 9,5 инча/98 x 148 мм 
до 162 x 241 мм

Изход на хартията /
Довършителни 
операции

 
Стандартни Изходна тава: 500 листа, с отместване

Опционално Вграден офис финишър: 500-листов стакер, листа, 50 листа подшити с телбод, еднопозиционно подшиване с телбод
Автоматичен двустранен печат Няма Стандартни

ИНТУИТИВЕН НАЧИН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Персонализиране Персонализиране спрямо нуждите, персонализиране на началния екран от потребителя, няколко начални екрана със Simple ID, 

персонализиране по център, функция или работен процес с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйвъри за печат Разпознаване на задача, двупосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®

Вграден уеб сървър За компютър или мобилно устройство – информация за статуса, адаптивен дизайн, настройки, управление на устройството, клониране

Функции за печат Печат от USB, защитен печат, примерен комплект, личен печат, записано задание, настройки на драйвера за спестяващ печат на Xerox®, 
идентификация на задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, двупосочен статус в реално време, 
мащабиране, наблюдение на задача, настройки по подразбиране на приложение, двустранен печат (DN конфигурация), пропускане на 
празни страници, режим на чернова

ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА
Мобилен печат Apple® AirPrint®5, готовност за Google Cloud Print™, Xerox® Print Service и Mopria® Print Service за Android™
Опции за мобилност @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print and Mobile Print Cloud4, свързване чрез NFC/Wi-Fi Direct Printing4 

Посетете www.xerox.com/officemobileapps, за да видите предлаганите приложения.
Конектори за облачни операции3 Печат от Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, платформата Xerox® DocuShare® и много повече
СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ
Мрежова защита IPsec, HTTPS, Мрежова автентификация, SNMPv3, SSL/TLS, сертификати за защита, автоматичен самоподписан сертификат
Достъп до устройството Автентификация на фърмуера, достъп от потребителите и вътрешна защитна стена, филтриране по порт/IP/домейн, регистрационен файл 

за проверка, контрол на достъпа, потребителски разрешения, активиран за смарт карти (CAC/PIV/.NET), интегриран отсек с RFID картов 
четец Xerox®

Защита на данните Съветници за настройване/защита, криптиране на ниво на задачата посредством HTTPS/IPPS подаване, криптиран твърд диск  
(AES 256-битово, FIPS 140-2) и презаписване върху изображение2

Защита на документите Защитен печат
ПОЗВОЛЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
Управление на печата Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service4, клониране на конфигурации, стандартно отчитане на Xerox®, Equitrac4,  

Y Soft4 и много повече
Управление на печата Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, инструменти Managed Print Services
Устойчиво развитие Cisco EnergyWise®, спестяващ печат, отпечатване на ID на потребителя в полетата
ПОРТАЛ КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Xerox App Gallery Налични са много приложения и услуги в облак. Посетете www.xerox.com/appgallery за богат избор от приложения на Xerox®, налични за 

добавяне на функции.
1 Максимално месечно натоварване, очаквано в рамките на всеки един месец. Не се очаква да се достига редовно; 2 Опционен HDD; 3 Безплатно опционално изтегляне от Xerox App Gallery на 
принтера – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Закупена опция; 5 Посетете www.apple.com за списък на AirPrint сертификатите. 

Цветното мултифункционално устройство VersaLink C7000 поддържа технологията Xerox® ConnectKey®.  
За повече информация посетете www.connectkey.com
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За по-подробни технически характеристики посетете www.xerox.com/C7000PrinterSpecs 
©2017 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, както и Xerox с графичната сфера®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, 
Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® са търговски марки на Xerox Corporation в Съединените щати и/или 
други страни. Информацията в тази брошура може да бъде променяна без предизвестие. Актуализирано 6/17 BR21556  VCVBR-013A

Сертификати
За да видите най-актуалния списък на сертификатите, 
посетете www.xerox.com/OfficeCertifications
Консумативи
Тонер касети със стандартен капацитет:
Черно: 5 300 страници6  106R03769
Циан: 3 300 страници6  106R03772
Магента: 3 300 страници6  106R03771
Жълто: 3 300 страници6  106R03770
Висококапацитетни тонер касети:
Черно: 10 700 страници6  106R03765
Циан: 10 100 страници6  106R03768

Магента: 10 100 страници6  106R03767
Жълто: 10 100 страници6  106R03766
CMYK касета с барабан: 82 200 страници7  113R00782
Бутилка за отпадъчен тонер: 21 200 страници7  115R00129
Телчета за дозареждане за финишър: 5 000 телчета 
008R12941
Касета с телбод за финишър: 5 000 телчета 008R12964
Опции
Модул с единична тава 097S04910
Модул на единичната тава със стойка 097S04907
Модул с три тави  097S04908
Печат на пощ. пликове (заменя тава 1) 497K17720
Вграден офис финишър 097S04847

HDD (320 GB твърд диск) 497K17740
Адаптер за безжична мрежа (Wi-Fi комплект) 497K16750
6  Средностатистически стандартни страници. Декларирана 

производителност в съответствие с ISO/IEC 19798. 
Производителността ще се различава според изображенията, 
покриващата област и режима на печат.

7  Приблизителен брой страници. Заявената производителност 
ще се различава според дължината на изпълнението на 
заданието, размера/ориентацията на носителя и скоростта 
на машината. За повече информация посетете  
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Конфигурациите варират според географския регион.


