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IMPRIMANTA 
MULTIFUNCŢIONALĂ 
COLOR XEROX® ALTALINK®

Inteligentă, securizată şi conectată
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T E H N O LO G I A  X E ROX ® 
C O N N E C T K E Y ® –  N U C L E U L 
Î N T R E G U LU I  E C O S I S T E M  
D E  P RO D U C T I V I TAT E

Xerox (compania care a creat spaţiul de lucru 
modern) revoluţionează din nou productivitatea 
la locul de muncă. Utilizarea unitară a unei 
game largi de dispozitive, conectivitatea cu 
dispozitive mobile şi cu serviciile cloud, precum şi 
biblioteca din ce în ce mai mare de aplicaţii care 
extind funcţionalităţile vă vor permite să lucraţi 
mai repede, mai bine şi mai inteligent.

Utilizare intuitivă
O modalitate de interacţiune complet nouă, dar 
foarte cunoscută. Include experienţa de utilizare 
de tip tabletă, comenzile prin gesturi pe ecranul 
senzorial, precum şi personalizarea facilă.

Compatibilitate cu dispozitive  
mobile şi cu serviciile cloud
Conectarea la serviciile cloud şi la dispozitivele 
mobile se face instantaneu, direct din interfaţa 
cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate 
găzduite în cloud, care vă permit să lucraţi unde, 
când şi cum doriţi.

Securitate de referinţă
Protecţie completă cu mai multe niveluri, atât 
pentru documente, cât şi pentru date, pregătită 
să vă protejeze de ameninţările noi şi să le 
elimine, dar şi să îndeplinească cerinţele  
legale sau să le depăşească.

Compatibilitate cu serviciile  
de ultimă generaţie
Lucraţi mai eficient şi gestionaţi mai bine 
resursele. Integrarea facilă cu Xerox® Managed 
Print Services (Servicii de imprimare gestionate) 
fac posibile monitorizarea prestării de servicii  
şi a consumabilelor, dar şi configurarea de la 
distanţă, pentru economii de timp suplimentare.

O poartă spre noi posibilităţi
Extindeţi instantaneu lista funcţiilor datorită 
accesului la Xerox App Gallery, cu aplicaţii 
proiectate pentru optimizarea fluxurilor de lucru 
digitale. Încredinţaţi reţelei noastre de parteneri 
sarcina de a proiecta soluţii inovatoare, 
adaptate domeniului în care lucraţi. 

Aflaţi mai multe despre modurile în care veţi 
lucra mai inteligent: vizitaţi  
www.connectkey.com

I N T E L I G E N TĂ  Ş I  P RO D U C T I VĂ

Nimeni nu a mai văzut o asemenea imprimantă 
multifuncţională. De la interfaţa de tip tabletă 
la opţiunile de conectivitate mobilă care nu 
necesită configurări, Xerox® AltaLink C8000 
Series este dispozitivul multifuncţional color  
pe care îl aşteptau oamenii acestor vremuri.

Optimizat pentru procesele de afaceri şi uşor  
de gestionat, atât ca aparat autonom, cât şi ca 
unul integrat în parcul de echipamente, a fost 
proiectat pentru multitasking şi colaborare. 
Creaţi fluxuri de lucru personalizate, 
automatizaţi operaţii complexe, imprimaţi şi 
scanaţi direct în şi din cloud cu servicii ca Box®, 
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ 
şi Microsoft Office 365™. Conectaţi-vă oricând, 
de oriunde, de pe orice dispozitiv. 

Cu o singură atingere de buton puteţi lansa Xerox 
App Gallery pentru a descărca pe imprimanta 
multifuncţională color AltaLink aplicaţii simple, dar 
puternice, fără componentă server, cu care puteţi 
lucra mai eficient şi mai repede. 

Conectivitatea mobilă incorporată, inclusiv 
asocierea prin atingere NFC (Near Field 
Communication), funcţia opţională Wi-Fi 
Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, 
pluginul Xerox® Print Service pentru Android™  
şi Mopria®, vine în întâmpinarea dorinţelor şi a 
necesităţilor personalului de a lucra mai repede.

P U T E R N I C  Ş I  S C A L A B I L

Grupurile de lucru au randament mai bun cu 
AltaLink. Interfaţa de utilizare de la distanţă vă 
permite să gestionaţi, să urmăriţi şi să aduceţi la 
zi întregul parc de echipamente cu Embedded 
Web Server, dar şi să instruiţi şi să asistaţi 
utilizatorii, fără să plecaţi de lângă birou.

Mai puţine probleme de întreţinere, necesităţi  
de asistenţă IT reduse, tăvi de hârtie de mare 
capacitate şi posibilitatea de a imprima pe hârtii 
de formate diferite: toate acestea reduc timpii 
morţi şi stimulează productivitatea. Operaţiile  
de scanare, imprimare şi fax se pot desfăşura 
simultan, ceea ce oferă multitasking în 
perioadele de vârf. Cu opţiunile de finisare puteţi 
configura dispozitivul AltaLink astfel încât să se 
potrivească cu orice mediu de lucru şi tip de 
documente, inclusiv cu cărţi, broşuri şi pliante. 

S E C U R I TAT E  Î N C O R P O R ATĂ

Imprimanta multifuncțională color AltaLink 
C8000 Series are un sistem de securitate de 
nivel superior, prin intermediul parteneriatului 
nostru cu McAfee. Elimină proactiv riscurile,  
atât la nivelul parcului de echipamente, cât  
și la nivelul dispozitivului individual. 

Nivelurile de securitate sunt: criptarea datelor, 
suprascrierea discului şi certificatele din domeniu. 
La nivel de utilizator, imprimarea securizată 
înseamnă reţinerea documentelor şi eliberarea 
acestora în momentul în care utilizatorul este 
gata să le colecteze din dispozitiv.

C U LO R I  A C O LO  U N D E  T R E B U I E

Rezoluţia de 1200 x 2400 dpi, imaginile color  
de calitate foto şi textele cu detalii fine conferă 
documentelor claritate şi impact. De asemenea, 
dispozitivul AltaLink C8000 Series acceptă 
upgrade cu serverele de reţea Fiery®. Drept 
urmare, personalul de birou poate imprima 
documente cu aspect profesional, rapid,  
eficient şi cu costuri rezonabile.

Imprimanta multifuncţională color  
Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Dispozitivele Xerox® AltaLink ridică ştacheta în ceea ce 
priveşte capacităţile şi conectivitatea în grupurile de lucru 
medii şi mari, precum şi în birourile cu activitate intensă. 
Datorită echipamentelor AltaLink, personalul extins are 
acces instantaneu şi securizat la documentele, datele şi 
fluxurile de lucru de care are nevoie pentru a putea lucra 
mai rapid şi mai eficient, de oriunde şi cu orice dispozitiv.
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1  Alimentator de documente automat faţă-verso,  
cu o trecere (DADF) economiseşte timp prin scanarea 
simultană a ambelor feţe ale documentelor faţă-verso,  
la viteze de 139 imagini pe minut. 

2  Capsatorul manual (opțional) capsează până la 50 de 
coli cu greutate de 80 g/m². 

3  Tava manuală alimentează până la 100 de coli 80 g/m² 
şi acceptă şi suporturi de până la 300 g/m².

4  Două tăvi reglabile de câte 520 de coli (standard la 
toate configuraţiile). Tava 1 lucrează cu formate de 
suporturi de cel mult 11,7 x 17 in./A3, în timp ce Tava 2 
acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.

5  Kitul pentru plicuri (opţional, înlocuieşte Tava 1) 
asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.

6  Alimentatorul de mare capacitate cu tăvi în tandem 
(opţional) extinde capacitatea de hârtie la 3.140 de coli.

7  Modulul cu patru tăvi (opţional la C8030/C8035) 
acceptă în total 2.180 de coli.

8  Alimentatorul de mare capacitate (opţional) are  
o capacitate de 2.000 de coli letter/A4. Cu acesta, 
capacitatea maximă de alimentare ajunge la  
5.140 de coli.

9  Finisherul Business Ready (BR) (opţional) oferă funcţii 
de finisare avansate de o valoare excepțională.

10  Finisherul BR cu dispozitiv de broşurare (opţional) 
are funcţii de finisare avansate şi permite crearea de 
broşuri de 60 de pagini (2 - 15 coli) legate pe mijloc.

11  Unitatea de împăturire în C/Z (opţională) adaugă 
trei funcţii de împăturire: în C, în Z şi în Z jumătate de 
coală la finisherul BR sau la finisherul BR cu dispozitiv 
de broşurare.

12  Tava offset de ieşire (OCT) (standard la toate 
configuraţiile şi inclus cu toate finisherele).

13  Finisher de birou integrat  (opţional la C8030/
C8035) permite stivuirea a 500 de coli şi capsarea 
într-o singură poziţie a 50 de coli.

14  Finisherul de birou LX (opţional la C8030/C8035/
C8045/C8055) vă pune la dispoziţie funcţii de finisare 
valoroase şi permite crearea de broşuri de cel mult  
60 de pagini (2-15 coli) legate pe mijloc.

15  Cititorul de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat 
(opţional) adaugă funcţii de autentificare prin card 
(acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces).

16  Atingere pentru asociere NFC (Near Field 
Communication) le permite utilizatorilor să atingă 
panoul de comandă al AltaLink B8000 cu propriile 
dispozitive mobile pentru a le conecta instantaneu  
la MFP.

A P L I C AŢ I I  D E  F I N I S A R E
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FA C E Ţ I  C U N O Ş T I N ŢĂ  C U 
E C R A N U L  S E N ZO R I A L  C A  
D E  M O B I L

Vă prezentăm noul ecran senzorial color, de 
10,1 inchi. O interfaţă complet nouă, care 
stabileşte noi standarde de personalizare, 
uşurinţă în utilizare şi versatilitate. 

Oferă experienţa binecunoscută de la 
dispozitivele mobile: comenzi cu gesturi şi 
aplicaţii specializate în diferite operaţii, dar 
unitare în maniera de utilizare. Chiar şi cele 
mai complicate lucrări se realizează în mai 
puţini paşi.

Prezentarea extrem de intuitivă vă ghidează 
în realizarea fiecărei sarcini, de la început 
până la sfârşit, plasând funcţiile într-o ierarhie 
naturală: cele esenţiale în partea de sus a 
ecranului, iar cele utilizate frecvent la 
îndemână. Nu vă place unde este o funcţie 
sau o aplicaţie? Personalizaţi prezentarea 
după preferinţe.

Acest echilibru nemaiîntâlnit al tehnologiilor 
hardware şi software îi ajută să lucreze mai 
rapid pe toţi cei care folosesc AltaLink® 
C8000 Series. Încercaţi noua interfaţă la  
www.xerox.com/AltaLinkUI
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Pentru specificaţii mai detaliate, inclusiv cele mai recente certificate, accesaţi  
www.xerox.com/AltalinkB8000Specs
©2017 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox cu elementul graphic®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, 
Global Print Driver® şi Mobile Express Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Informaţiile 
din această broşură pot fi modificate fără notificare. Actualizat în 5/17 BR21021  AC8BR-010A

Imprimanta multifuncţională color  
Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
S P E C I F I C AŢ I I  
D E  D I S P O Z I T I V AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070

Viteză (color şi alb-negru) Până la 30/30 ppm Până la 35/35 ppm Până la 45/45 ppm Până la 50/55 ppm Până la 70/70 ppm
Volum lunar* Până la 90.000 pagini Până la 110.000 pagini Până la 200.000 pagini Până la 300.000 pagini Până la 300.000 pagini
Unitate hard disc/Procesor/
Memorie

Hard disc de cel puţin 250 GB/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2M memorie cache/8 GB memorie de sistem

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® cu adaptor USB Xerox® pentru reţele fără fir, Atingere pentru asociere NFC
Controler opţional Server de reţea integrat EFI™ Fiery®

Rezoluţie de copiere şi de 
imprimare Copiere:  până la 600 x 600 dpi; Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi
Copierea primei pagini (viteză, de 
pe ecran/imprimantă încălzită)

8,1 secunde în culori/6,7 secunde în alb-negru 7,8 secunde în culori/ 
6,4 secunde în alb-negru

7,2 secunde în culori/ 
5,7 secunde în alb-negru

5,2 secunde în culori/ 
4,9 secunde în alb-negru

Imprimarea primei pagini (viteză) 6,5 secunde în culori/ 
5,3 secunde în alb-negru

6,4 secunde în culori/ 
5,2 secunde în alb-negru

6,5 secunde în culori/ 
5,3 secunde în alb-negru

6,0 secunde în culori/ 
4,7 secunde în alb-negru

4,7 secunde în culori/ 
4,0 secunde în alb-negru

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versiunea 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opţional XML Paper Specification (XPS)
Alimentare cu hârtie Standard Alimentator de documente automat faţă-verso, cu o singură trecere: 130 coli; Viteză: până la 139 ipm (duplex); Formate: 3,4 x 4,9 in. -  

11,7 x 17 in./85 x 125 mm - 297 x 432 mm  
Tava manuală: 100 coli; Formate personalizate: 3,5 x 3,9 - 12,6 x 19 in./89 x 98 mm - 320 x 483 mm (SEF) 
Tava 1: 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 11,7 x 17 in./140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF)
Tava 2: 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF)

Alegere Modul cu patru tăvi (Tăvile 3 şi 4 sunt disponibile la C8030/C8035): 1.040 de coli; câte 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. -  
12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF)
Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 2.000 de coli; O tavă de 867 coli şi una de 1.133 coli; Formate: 8,5 x 11 in./A4

Opţional Alimentator de mare capacitate (HCF): 2.000 de coli; Format 8,5 x 11 in./A4 alimentare pe muchia lungă  
Tava pentru plicuri (înlocuieşte Tava 1): până la 60 de plicuri: nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5

Ieşire hârtie/ Standard
Finisare
 

Opţional
Modul cu două tăvi offset de ieșire: câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieşire cu faţa în sus: 100 de coli
Finisher de birou integrat (disponibil la C8030/C8035): stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli într-o singură poziţie
Finisher de birou LX (disponibil la C8030/C8035/C8045/C8055): stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziţii, perforare opţională, 
dispozitiv de broşurare opţional (pliere, capsare broşuri pe mijloc, cel mult 60 de pagini (2 - 15 coli))
Finisher BR: stivuitor de 3.000 coli şi tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziţii şi perforare cu 2 sau 3 găuri
Finisher BR cu dispozitiv de broşurare: stivuitor de 1.500 coli şi tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziţii şi perforare cu 2  
sau 3 găuri, plus legare de broşuri pe mijloc creare de broşuri (2 - 15 coli, 60 de pagini) şi împăturire în V
Unitate de împăturire în C/Z: adaugă împăturirea Z, împăturirea Z pentru formatul A4 şi împăturirea C pentru formatul A4 la finisherul BR simplu  
şi la finisherul BR cu dispozitiv de broşurare
Capsator manual: capsează 50 coli (de 80 g/m²), necesită suprafață de lucru

U T I L I Z A R E  I N T U I T I VĂ

Adaptare şi personalizare Personalizare de site, funcţionare şi flux de lucru cu Xerox App Gallery şi Xerox® App Studio
Drivere de imprimare Identificare de lucrări, stare lucru bidirecţional, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® Embedded Web Server PC sau mobil – informaţii de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă/previzualizare de la 
distanţă

Interfaţă la distanţă

Funcţii de imprimare Imprimare de pe USB, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, creare broşuri, stocarea şi reutilizarea setărilor de driver, scalare, 
monitorizarea lucrărilor, valori implicite pe aplicaţii, imprimare faţă-verso, mod schiţă

Scanare şi fax Scanare pe USB/în e-mail/în reţea (FTP/SMB), formate de fişiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcţii pentru confort: scanare în directorul 
personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcţii fax: fax de la aparat (sunt disponibile 
opţiuni pentru una sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirecţionarea de fax prin e-mail), formare fax, agendă cu adrese unificată, recunoaşterea 
optică a caracterelor (OCR), aplicaţia Xerox® Mobile Link

C O M PAT I B I L I TAT E  C U  D I S P O Z I T I V E  M O B I L E  Ş I  C U  S E RV I C I I L E  C LO U D
Conectivitate mobilă Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, plugin Mopria® Print Service pentru Android, NFC, imprimare 

Wi-Fi Direct
Imprimare mobilă @PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Accesaţi www.xerox.com/officemobileapps pentru a vedea aplicaţiile disponibile.
Conectivitate cloud Imprimare din/scanare în Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® şi altele.

S E C U R I TAT E  D E  R E F E R I N ŢĂ
Securitate de reţea IPsec, HTTPS, SFTP şi e-mail criptat, autentificare în reţea, SNMPv3, autentificare mesaj hash SHA-256, SSL, TLS, certificate de securitate, creare 

automată de certificate cu autosemnare
Acces la dispozitiv Verificare firmware, accesul utilizatorilor şi firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de auditare, controlul accesului, permisiunile 

utilizatorilor, kit pentru utilizarea cardurilor inteligente (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat
Protecţia datelor hard disc criptat (AES 256 de biţi, FIPS 140-2, validat) şi funcţie de suprascriere a imaginilor, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, 

liste albe, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS şi prin drivere 
Securitatea documentelor Imprimare criptată securizată, drivere de imprimare criptate FIPS

C O M PAT I B I L I TAT E  C U  S E RV I C I I L E  D E  U LT I M Ă  G E N E R AŢ I E

Gestionarea imprimării Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonare de configuraţie, contorizare standard Xerox®, Equitrac, Y Soft,  
PaperCut şi alte soluţii de la parteneri

Gestionarea imprimării Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru servicii de imprimare gestionate
Durabilitate Cisco EnergyWise®, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini, setări de imprimare ecologice
O  P O A RTĂ  S P R E  N O I  P O S I B I L I TĂŢ I
Servicii cloud Xerox® Easy Translator, sunt disponibile numeroase servicii suplimentare

Xerox App Gallery Sunt disponibile multe aplicaţii şi servicii cloud. Accesaţi www.xerox.com/appgallery pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicaţii care extind funcţiile 
imprimantei multifuncţionale.

* Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.


