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KOLOROWE URZĄDZENIE 
WIELOFUNKCYJNE  
XEROX® VERSALINK®

Niezawodne. Połączone. Gotowe do biznesu.



NIEZAWODNOŚĆ BEZ ZASTRZEŻEŃ. 
NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ.

Zaraz po rozpakowaniu kolorowego urządzenia 
wielofunkcyjnego z serii Xerox® VersaLink C7000 
możesz liczyć na spójne i bezproblemowe 
wykonywanie zadań, dzięki czemu Twoja  
firma będzie działać efektywniej. Pracę można 
rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów 
instalacji niewymagających ingerencji 
informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Nowa konstrukcja urządzenia serii VersaLink 
C7000 została zaprojektowana w celu uzyskania 
najwyższej niezawodności. Zawiera ona mniej 
ruchomych części, wzmocnione podzespoły 
ścieżki papieru i zaawansowany system 
przenoszenia obrazu.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w wiele 
funkcji i opracowanych przez firmę Xerox® 
technologii oszczędzających czas, które 
przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają 
efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu 
zapewnia dokładność informacji, natomiast 
wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania 
znaków (OCR) ułatwia archiwizowanie, 
organizowanie i wyszukiwanie zeskanowanych 
dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, 
urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji 
zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i 
uwierzytelnianie przy użyciu karty.

Możesz liczyć na nadzwyczajną jakość druku, 
która sprawi, że Twoje wydruki będą się 
wyróżniać. Rozdzielczość druku do 1200 x  
2400 dpi zapewnia ostre litery i dokładne linie, 
które są uzupełnione wyjątkowo żywymi 
kolorami, jednolitymi wypełnieniami i  
wiernymi odcieniami skóry.

ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ. 
ZINDYWIDUALIZOWANA EFEKTYWNOŚĆ.

Duży kolorowy ekran dotykowy urządzenia 
wielofunkcyjnego serii VersaLink C7000 o 
przekątnej 7 cali z opcją dostosowywania 
umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób 
znany z telefonów komórkowych: przez 
dotykanie, przesuwanie i zbliżanie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® 
pomagają w optymalizowaniu efektywności 
biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej 
galerii Xerox App Gallery zwiększa funkcjonalność 
— przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator 
Service umożliwia szybkie tłumaczenie 
zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe 
ustawienia jako ustawienia wstępne używane 
podczas prostej konfiguracji pracy 
przeprowadzanej przy użyciu jednego 
dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator 
poszczególni użytkownicy i grupy wprowadzają 
identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby 
następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i 
łatwym dostępem do ustawień zadań i często 
używanych aplikacji na zindywidualizowanym 
ekranie głównym.

GOTOWE DO PRACY PRZY  
UŻYCIU TWOICH METOD.

Urządzenia serii VersaLink C7000 oferują 
swobodę pracy z dowolnego miejsca i dowolną 
metodą — dzięki wbudowanej łączności z 
usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i 
Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji 
za pośrednictwem galerii Xerox App Gallery.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą 
wielu urządzeń ma obecnie podstawowe 
znaczenie dla pracowników. Urządzenia 
VersaLink spełniają te wymagania za pomocą 
opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, 
a także obsługi protokołu Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in 
for Android™, Near Field Communication (NFC) 
Tap-to-Pair i Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox 
to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych 
profesjonalistów, odwiedź witrynę  
www.xerox.com/mobile

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne  
Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne serii VersaLink C7000 z 
obsługą technologii Xerox® ConnectKey® charakteryzuje się 
niezrównaną niezawodnością oraz zapewnia bezproblemową 
integrację i zaawansowaną produktywność. Urządzenie serii 
C7000 jest połączone z chmurą, gotowe do obsługi urządzeń 
mobilnych, działa w oparciu o aplikacje i jest łatwe do 
personalizacji — dzięki temu pomaga osiągnąć doskonałość  
i przygotować się na przyszłe wyzwania.

TECHNOLOGIA XEROX® 
CONNECTKEY® — PODSTAWA 
KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU 
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 
usług zarządzania drukiem Xerox® umożliwia 
zdalne monitorowanie realizacji usług i stanu 
materiałów eksploatacyjnych.

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



1  Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 
na 110 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych 
oryginałów czarno-białych lub kolorowych w ramach 
prac kopiowania, skanowania i faksowania.

2  Opcjonalna półka robocza (widoczna z opcjonalnym 
podręcznym zszywaczem) pozwala na wygodne 
sortowanie dokumentów.

3  Wnęka czytnika kart z wbudowanym gniazdem.1

4  Łatwo dostępny port USB1 pozwala użytkownikom na 
szybkie drukowanie z dowolnej standardowej pamięci 
USB lub skanowanie do niej.

5  Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze 
od 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.

6  Standardowa taca 1 na 520 arkuszy mieści nośniki  
o rozmiarze od 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.

1 Porty USB można wyłączyć.

WYBIERZ 1 Z 5 DODATKOWYCH OPCJI 
UKŁADANIA STOSU PONIŻEJ (7, 8, 9, 10, 11), 
ABY ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ PAPIERU:

7  Do modelu biurkowego można dodać moduł z jedną 
tacą, by zwiększyć łączną pojemność papieru do  
1140 arkuszy (wraz z tacą boczną). 

8  Wybranie modułu z jedną tacą i podstawą zwiększa 
łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą 
boczną) i zapewnia miejsce do przechowywania kaset z 
tonerem i innych materiałów eksploatacyjnych.

9  Moduł z trzema tacami i podstawą zwiększa łączną 
pojemność papieru do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną). 

10  Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności 
zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy 
(wraz z tacą boczną).

11  Opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności mieści 
2000 arkuszy papieru A4 i zwiększa maksymalną 
pojemność papieru do 5140 arkuszy.

ZWIĘKSZ WSZECHSTRONNOŚĆ URZĄDZENIA, 
DODAJĄC OPCJE WYKAŃCZANIA:

12  Moduł dwóch tac wyjściowych mieści po 250 arkuszy 
w każdej tacy, przy czym dolna taca umożliwia 
rozsuwanie wydruków.

13  Opcjonalny finiszer biurowy LX zapewnia dostęp do 
zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej 
cenie i oferuje opcjonalną funkcję tworzenia broszur 
(przegniatanie, zszywanie grzbietów).

14  Opcjonalny zintegrowany finiszer biurowy układa 
500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w jednym miejscu.
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PRZEDSTAWIAMY 
BEZKONKURENCYJNY  
EKRAN DOTYKOWY

Poznaj nasz nowy kolorowy ekran dotykowy  
o przekątnej 7 cali — interfejs użytkownika, 
który ustanawia wyższy standard w zakresie 
dostosowywania, personalizacji i 
wszechstronności. 

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów 
komórkowych — za pomocą gestów  
i aplikacji zadaniowych o podobnym 
wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet 
najbardziej złożone prace można wykonać  
w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde 
zadanie od początku do końca. Dzięki 
zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe 
funkcje znajdują się w górnej części ekranu,  
a najczęściej stosowane opcje można znaleźć 
na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci 
położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj  
układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między 
rozwiązaniami technicznymi i możliwościami 
programowymi pomaga osobom 
obsługującym kolorowe urządzenia 
wielofunkcyjne z serii VersaLink® C7000 w 
szybszym wykonywaniu większej liczby zadań.
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Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

DANE TECHNICZNE 
URZĄDZENIA

VersaLink C7020 VersaLink C7025 VersaLink C7030

Prędkość Do 20 str./min Do 25 str./min Do 30 str./min
Wydajność miesięczna1 Do 87 000 stron Do 107 000 stron Do 129 000 stron 
Procesor/pamięć (standardowo) Dwurdzeniowy 1,05 GHz/4 GB pamięci
Dysk twardy (opcjonalnie) 320 GB
Łączność Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe NFC
Funkcje kontrolera Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria Xerox App Gallery, 

standardowe zliczanie Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, włączone wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online
Kopiowanie  
i drukowanie  Rozdzielczość Kopiowanie: do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi
Czas wydrukowania pierwszej 
kopii (min.)

Od 9,0 s w kolorze / 6,9 s w czerni Od 7,2 s w kolorze / 5,8 s w czerni

Czas drukowania  
pierwszej strony

Od 9,4 s w kolorze/7,2 s w czerni Od 9,4 s w kolorze/7,1 s w czerni Od 7,3 s w kolorze/5,6 s w czerni

Języki opisu strony PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Wejście papieru Standardowo Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF): 110 arkuszy: Prędkość: do 55 obr./min; Rozmiary niestandardowe (dwustronnie): 

125 x 110 mm do 297 x 431,8 mm; rozmiary niestandardowe (jednostronnie): 125 x 85 mm do 297 x 431,8 mm
Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm
Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Do wyboru Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Jedna taca z podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Moduł z trzema tacami i podstawą (1560 arkuszy): 520 arkuszy w każdej; Rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Podwójna taca o dużej pojemności z podstawą (2520 arkuszy): taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do  
297 x 431,8 mm; taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5; taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5

Opcjonalne Taca kopert: do 60 kopert: koperty nr 10, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm
Podajnik o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5

Druk na 
papierze/
wykańczanie

Standardowo
Opcjonalne

Odbiornik środkowy na 500 arkuszy
Podwójna taca wyjściowa2: 250 arkuszy w każdej; dolna taca przesuwa zestawy wydrukowanych prac
Zintegrowany finisher biurowy: układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w jednym miejscu  
Finisher biurowy LX: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w trzech miejscach, opcjonalnie dziurkowanie, opcjonalne tworzenie broszur 
(przegniatanie, zszywanie grzbietów)  
Podręczny zszywacz z półką roboczą: zszywa do 50 arkuszy

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA
Dostosowywanie i personalizacja Dostosowywanie przy urządzeniu, personalizacja ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, 

dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio
Sterowniki druku Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®

Wbudowany serwer sieciowy Komputer PC lub urządzenie mobilne – informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie
Podgląd Podgląd skanu/faksu z możliwością powiększania, obracania i dodawania strony
Funkcje drukowania Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart, 

identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, 
skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy

Skanowanie Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/
TIFF/pliki PDF chronione hasłem

Faks Opcjonalne faksowanie przy urządzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie 
faksów do poczty e-mail), opcjonalne faksowanie w sieci IP

GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY
Drukowanie z  
urządzeń mobilnych

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™

Opcje mobilne @PrintByXerox3, rozwiązanie druku mobilnego Xerox® i chmura druku mobilnego4, łączenie przez NFC/Wi-Fi Direct4, aplikacja Xerox® Mobile Link3. 
Odwiedź stronę www.xerox.com/officemobileapps w celu zapoznania się z dostępnymi aplikacjami.

Połączenia z chmurą3 Drukowanie z/skanowanie do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform  
i nie tylko

WZOROWE ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenia sieciowe IPsec, HTTPS, szyfrowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu 

z podpisem własnym
Dostęp do urządzenia Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zapora wewnętrzna, filtrowanie portów/IP/domen, dziennik audytu, kontrola 

dostępu, uprawnienia użytkownika, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart
Ochrona danych Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie prac poprzez HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256-bitowe, FIPS 140-2) oraz 

nadpisywanie obrazu, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w toku)
Zabezpieczenia dokumentów Drukowanie zabezpieczone, faksowanie zabezpieczone, skanowanie zabezpieczone, zabezpieczona poczta e-mail, chronione hasłem pliki PDF
USŁUGI NOWEJ GENERACJI
Zarządzanie drukiem Zarządzanie drukiem Xerox® i pakiet mobilny4, klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 i nie tylko
Zarządzanie drukiem Xerox® Device Manager, Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI
Usługi w chmurze Xerox® Easy Translator4, dostępne liczne usługi dodatkowe
Galeria aplikacji Xerox Dostępnych jest wiele aplikacji i usług w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby 

dostępnych funkcji odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery
1 Maksymalne szacowane obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; 2 Dysk twardy i podwójna taca wyjściowa są opcjonalne w modelu biurkowym; 3 Bezpłatne pobieranie z galerii aplikacji 
Xerox na drukarkę – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Opcja do zakupu; 5 Lista certyfikatów AirPrint na stronie www.apple.com

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C7020/C7025/C7030 jest oparte na technologii Xerox® ConnectKey®.  
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com
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Więcej szczegółowych danych technicznych można znaleźć na stronie www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs


