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Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Xerox określiła, że niniejszy produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR® dotyczące efektywnego zużycia energii. Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne serii AltaLink marki Xerox to obszerna rodzina spełniająca potrzeby druku od 30 do 70 stron na minutę. Technologia Xerox ConnectKey z
interface’m kolorowym o przekątnej 10 cali pozwala na łatwą obsługę i umożliwia integrację urządzenia ze środowiskiem IT. Optymalizację efektywności biurowej zapewniają aplikacje, które można zainstalować na urządzeniu, a które mogą ułatwić zadania druku, skanowania, utrzymania bezpieczeństwa i szeregu innych funkcji. W COPY Felix
doradzimy ci właściwe urządzenie dla Twoich potrzeb oraz doradzimy opcje z bogatej oferty Xerox. Kolor: takKopiowanie: takSkanowanie: takDrukowanie: takFaks: tak Prędkość drukowania: W czerni: od 30 do 70 stron/min. W kolorze: od 30 do 70 stron/min. Funkcje standardowe: Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie Maksymalne dopuszczalne
obciążenie: 90000 (C8030) do 300000 (C8070) Podłączenie: 10/100/1000 BaseT Ethernet, Drukowanie bezpośrednio za pomocą złącza USB 2.0 High-Speed (opcjonalnie: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) Funkcje sterownika: Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express
Driver® Twardy dysk: min. 250GB Podajnik oryginałów: SPDF: 130 arkuszy, 139 obrazów/min. Pamięć urządzenia: 8 GB Czas wydrukowania pierwszej strony: W czerni: od 5,3 sek. (C8030) do 4,0 sek. (C8070) W kolorze: od 6,5 sek. (C8030) do 4,7 sek. (C8070) Maksymalna rozdzielczość wydruku: 1200×2400 Jakość obrazu Języki opisu strony (PDL):
PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS ,Adobe PostScript® 3™ Podłączenie: 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 (opcjonalnie: Wi-Fi (802.11 n/g/b)) Funkcje drukowania: Drukowanie z pamięci USB, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy,
ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb roboczy Skanowanie i faksowanie: Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty pliku skanu: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę: skanowanie na ekran główny, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/,
chronione hasłem pliki PDF; funkcje faksowania: faksowanie przy urządzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), aplikacja Xerox® Mobile Link, aplikacja
Xerox® Mobile Link Dostosowywanie i personalizacja: Dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio Dostęp do urządzenia i ochrona danych Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zapora wewnętrzna, filtrowanie portów/adresów IP/domen,
dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox® E1.0, Szyfrowany dysk twardy (szyfrowanie AES 256-bitowe, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu, Szyfrowane drukowanie zabezpieczone, szyfrowane sterowniki druku FIPS
Maksymalna rozdzielczość kopii: 600 x 600 dpi Funkcje kopiowania: Adnotacja, Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Automatyczne przełączanie tac, Numeratory, Tworzenie broszury, Tworzenie pracy, Układanie, Okładki, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Polepszanie jakości obrazu, Przesunięcie obrazu, Odwracanie obrazu,
Przerwanie pracy, Zestaw próbkowy, Przekładki, Pojedynczy kolor, Folie Pojemność na papier: Standardowo:Taca (Taca boczna): 100 arkuszy, Taca 1 i 2: 520arkuszy Rozmiar papieru: Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Opcje wykańczania: Podwójna taca wyjściowa: dolna taca przesuwa zestawy
wydrukowanych prac, 250+250-tace wyjścia, Zintegrowany finiszer biurowy (Opcjonalnie): Zszywanie jednopozycyjne, 500-tace wyjścia, Finiszer biurowy LX (Opcjonalnie): Zszywanie wielopozycyjne (opcjonalne: Urządzenie do tworzenia broszur, Dziurkacz, Urządzenie do tworzenia broszur łączonych grzbietowo, Punktowanie), 2000-tace
wyjścia, Dodatkowy zszywacz (Opcjonalnie): 50-arkuszy Toner Czarny na 26000 stron Tonery kolorowe C/M/Y na 15000 stron każdy. Wydajność podana przy pokryciu zadrukiem 5%. Apple® AirPrint™ Uproszczenie drukowania wiadomości e-mail, zdjęć i ważnych dokumentów biurowych bezpośrednio z drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego Xerox
przy użyciu Apple® AirPrint™. Equitrac Express® Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem oraz rozwiązanie ograniczania kosztów dla szkół wyższych, uniwersytetów, oraz szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i bibliotek Equitrac Office® Zaawansowane zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia (kopiowaniem, drukowaniem,
skanowaniem, faksowaniem) i i kontrola kosztów dokumentów Mopria™ Print Service Xerox ConnectKey® enabled devices are Mopria certified and simplify the mobile printing experience from Android 4.4 (or greater) tablets and smartphones. Nuance ScanFlowStore™ Łatwe skanowanie i archiwizowanie bezpośrednio z poziomu urządzenia firmy
Xerox Xerox CentreWare™ Web Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami wyjściowymi wielu producentów Xerox® ConnectKey® dla DocuShare™® Łatwe, intuicyjne skanowanie bezpośrednio do procesów biznesowych Xerox® ConnectKey® for SharePoint® Prostota, inteligencja i elastyczny obieg dokumentów Xerox® ConnectKey® Share to
Cloud Zamień papier w aktywne informacje w chmurze Xerox Global Print Driver™ Uprość pracę za pomocą uniwersalnego sterownika drukarki, który obsługuje większość drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Xerox Mobile Express Driver™ Użytkownicy mobilni mogą drukować za pomocą praktycznie każdego urządzenia dzięki uniwersalnemu
sterownikowi drukarki. Xerox® Mobile Link App Capture the power of a Xerox® MFP with your mobile devices. Xerox® Mobile Print Xerox sprawia, że drukowanie za pomocą urządzenia przenośnego jest proste, wygodne i bezpieczne. Xerox® Print Service Plug-in for Android™ An Android plug-in for seamless printing to your Xerox printers and
multifunction devices Xerox PrintBack Drukowanie osobiste za pomocą telefonu iPhone®, urządzenia iPod® lub iPad® albo smartfonów i urządzeń z systemem Android Oprogramowanie PrintSafe Xerox Bezpieczna, tania i elastyczna autoryzacja druku jest już w zasięgu. Xerox® Scan to PC Desktop™ Twórz cyfrowe dokumenty, aby usprawnić
organizację, edycję i archiwizację Xerox® Secure Access Unified ID System™ Rozwiązanie bazujące na kartach dostępu służące do autentykacji użytkowników na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. YSoft® SafeQ® Kontrolowanie, zabezpieczanie, skalowanie i optymalizowanie usług drukowania w organizacji Najnowocześniejsze zabezpieczenia
danych na urządzeniach drukujących Łatwość nawiązywania połączeń ułatwia też zadanie cyberprzestępcom. Technologia ConnectKey® chroni przed zagrożeniami, obejmując rygorystyczne zabezpieczenia urządzeń i danych. Aplikacje ConnectKey to optymalizacja procesów i wyższa produktywność Stale rozszerzana galeria zawiera aplikacje do
wszelkich zastosowań, od integracji z chmurą do rozwiązań wertykalnych. Wszechstronna funkcjonalność na skinienie palca w panelu kontrolnym. Inteligentne, bezpieczne i połączone Urządzenia Xerox AltaLink oferują nowe poziomy możliwości i łączności dla średnich i dużych grup roboczych oraz aktywnych biur. Dzięki urządzeniu AltaLink większa
grupa pracowników ma natychmiastowy dostęp do dokumentów, danych i przepływów pracy, których potrzebuje do szybszego i efektywniejszego wykonywania swojej pracy — w każdej lokalizacji i z każdego urządzenia. INTELIGENTNE I PRODUKTYWNE Wcześniej na rynku nie było takiego urządzenia wielofunkcyjnego. Od zbliżonego do tabletu
interfejsu użytkownika do dostępnych po rozpakowaniu opcji łączności przyjaznych dla środowisk mobilnych, urządzenie z serii Xerox AltaLink C8000 to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, na które czekali dzisiejsi pracownicy. Zoptymalizowane na potrzeby procesów biznesowych i proste do zarządzania jako urządzenie autonomiczne lub jako część
całej floty — to urządzenie zostało zaprojektowane jako produkt wielozadaniowy i gotowy do współpracy. Twórz dostosowane przepływy pracy, automatyzuj złożone zadania, drukuj i skanuj bezpośrednio do i z chmury dzięki usługom, takim jak Box, Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox i Microsoft Office 365. Nawiązuj połączenie w dowolnym
czasie, z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Dotknij przycisku, aby przejść do naszej galerii Xerox App Gallery i pobrać na kolorowe urządzenie wielofunkcyjne AltaLink proste, ale wyposażone w wiele funkcji, aplikacje działające bez serwera, które pomogą zwiększyć produktywność użytkowników i skrócić czas wykonywania codziennych
zadań. Wbudowana łączność z urządzeniami przenośnymi, w tym parowanie dotykowe w technologi NFC (Near Field Communication), opcjonalna funkcja Wi-Fi Direct, aplikacja PrintByXerox, usługa Google Cloud Print, dodatek usługi Xerox do systemu Android i technologii Mopria to wygodne, oszczędzające czas rozwiązania, których potrzebują i
których chcą używać pracownicy Twojej firmy. ZAAWANSOWANE I SKALOWALNE Grupy robocze działają wydajniej i efektywniej, jeśli korzystają z urządzenia AltaLink. Monitoruj i uaktualniaj całą flotę, a także zarządzaj nią przy użyciu naszego rozwiązania Embedded Web Server lub udostępniaj interaktywne szkolenia i pomoc techniczną z
komputera dzięki naszemu zdalnemu interfejsowi użytkownika. Mniej czynności konserwacyjnych, mniejsze wsparcie działu IT, tace na papier o dużej pojemności oraz możliwość drukowania na papierze w różnych rozmiarach to czynniki, które wspólnie powodują przedłużenie czasu działania bez przestojów i większą produktywność. Skanowanie,
drukowanie i faksowanie można wykonywać jednocześnie, co pozwala na korzystanie z wielozadaniowości w okresach szczytu, a dzięki opcjom wykańczania możesz skonfigurować urządzenie AltaLink do działania w dowolnym środowisku pracy z dowolnym typem dokumentu, takim jak na przykład książeczki, broszury i broszurki. WBUDOWANE
ZABEZPIECZENIA Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z serii AltaLink C8000 oferuje maksymalny poziom zabezpieczeń dzięki współpracy z firmą McAfee, która proaktywnie zajmuje się zagrożeniami na poziomie floty i poszczególnych urządzeń. Wiele warstw zabezpieczeń to m.in. szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku i certyfikaty branżowe. Na
poziomie użytkownika zabezpieczone drukowanie powoduje przetrzymywanie dokumentów na urządzeniu do momentu, aż będą gotowe do pobrania. KOLOR TAM, GDZIE POTRZEBNY Za sprawą wysokiej rozdzielczości wydruku wynoszącej 1200 x 2400 dpi, możliwości druku obrazów kolorowych o jakości zdjęć i wyraźnego tekstu dokumenty są
wyraźne i robią ogromne wrażenie. Można również uaktualnić urządzenie z serii AltaLink C8000, korzystając ze zintegrowanych serwerów sieciowych Fiery, co pozwoli użytkownikom w biurze szybko, wydajnie i tanio drukować profesjonalnie wyglądające dokumenty. TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY — PODSTAWA KOMPLETNEGO EKO
SYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI Firma Xerox (która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy) przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i
inteligentniej. Intuicyjne środowisko pracy użytkownika Całkowicie nowy i równocześnie bardzo dobrze znany sposób interakcji. Środowisko pracy zbliżone do tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego opartego na gestach i możliwością łatwego dostosowywania. Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury Natychmiastowa łączność z chmurą i
urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób. Wzorowe zabezpieczenia Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza,
wymagania ustawowe. Usługi nowej generacji Wydajniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox umożliwiająca zdalne monitorowanie świadczenia usług i materiałów eksploatacyjnych oraz zdalna konfiguracja, która pozwala na jeszcze skuteczniejsze oszczędzanie czasu. Brama do
nowych możliwości Błyskawiczne zwiększanie możliwości dzięki dostępowi do galerii Xerox App Gallery oferującej aplikacje służące do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych. Zamawianie w sieci naszych partnerów projektów innowacyjnych rozwiązań dla firmy. Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie
www.connectkey.com Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) są kompletne i nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem
produktu lub naszą infolinią.
01.11.2021 · AltaLink C8030 / C8035 / C8045 / C8055 / C8070 Color Multifunction Printer Documentation Product support AltaLink ... Xerox® AltaLink® C80XX Series Stampante multifunzione a colori Guida per l'utente. Released: 11/05/2019 Size: 9.56 MB ... 17.05.2022 · V1.0. Xerox® FreeFlow® Print Server v7 / Solaris® 10 Operating System.
Xerox Nuvera® 100/120 Digital Coper/Printer / Xerox Nuvera® 100/120/144 Digital Production System / Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA Digital Production System / Xerox Nuvera® 200/288/314 EA Perfecting Production System / Xerox Nuvera® 100/120/144 MX Digital Production System / … Gain Access to Valuable Business Resources and
Benefits Faster service; Exclusive Offers; Free templates, tips and tools; Driver/software updates Buy this genuine Xerox wireless networking adapter for various AltaLink, ... This compact high-performance wireless network adapter for various AltaLink, ColorQube, and WorkCentre devices allows it to become an 802.11 b/g ... AltaLink C8030, C8035,
C8045, C8055, C8070, B8030, B8035, B8045, B8055, B8070; WorkCentre 3655(i), 6655(i ... AltaLink ® C8000 Series Xerox ... AltaLink C8045: Outstanding 45-ppm Color Copier MFP. AltaLink C8055: Outstanding 55-ppm Color Copier MFP. AltaLink C8070: Outstanding 70-ppm Color Copier MFP. Learn more AltaLink C8030/C8035 BLI Summer 2018
Pick Award Winner. Outstanding Copier MFP “The ... Buy this genuine Xerox black standard capacity toner cartridge for the AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 at our best price and don't settle for cheap imitations ... 15.02.2022 · Released: 02/15/2022 Version: 5.10.1(2333) Size: 89.97 MB Filename: XeroxDrivers_5.10.1_2333.dmg Tags:
Recommended Digital Front End: Built-in Controller, built-in controller, built-in controller, Xerox FreeFlow™ Print Server (iGen5), Integrated Server, built-in controller, Integrated Color Server, EX-i C60/C70 Print Server, Xerox FreeFlow Print Server, Built … Shop for toner, ink, accessories, upgrades, service agreements, and routine maintenance
items for your Xerox hardware. Supplies and Accessories - Shop Xerox Canada The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
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