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Imprimanta multifuncţională
Xerox® VersaLink ® B7025/B7030/B7035
În ceea ce priveşte integrarea facilă în mediul de lucru şi
accelerarea lucrărilor importante, nu există opţiune mai
inteligentă decât imprimanta multifuncţională accesibilă,
fiabilă şi extraordinar de bine adaptată nevoilor de afaceri
VersaLink B7025/B7030/B7035 – cu tehnologia
Xerox ® ConnectKey ®.

P E R FO R M A N Ţ E S U P E R I O A R E .
R A N DA M E N T O P T I M I Z AT .

U Ş O R D E U T I L I Z AT .
U Ş O R D E P E R S O N A L I Z AT .

Încă de la început puteţi şti sigur că imprimanta
multifuncţională Xerox® VersaLink B7000 Series
va îndeplini constant şi impecabil sarcinile care
cresc eficienţa afacerii. Cu ajutorul asistenţilor
de instalare care nu necesită asistenţă IT şi al
opţiunilor de configurare pas cu pas, vă puteţi
apuca de lucru fără dificultăţi.

Cu ecranul tactil color mare (7 inchi) şi personalizabil
al imprimantei multifuncţionale VersaLink B7000
Series, puteţi selecta sarcini şi funcţii prin atingere,
tragere cu degetul şi apropierea degetelor la fel de
uşor ca pe un telefon mobil.

Cu traseul hârtiei complet reconceput şi cu
tehnologia complet nouă a capului de imprimare
cu LED-uri, fiabilitatea „zi şi noapte” a căpătat o
nouă semnificaţie.

Aplicaţiile Xerox® ConnectKey® preinstalate
contribuie la optimizarea eficienţei la birou, iar
accesul de pe ecran la Xerox® App Gallery oferă
funcţionalităţi extinse, precum aplicaţia Xerox®
Easy Translator Service, care traduce rapid
documentele scanate în numeroase limbi.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu
numeroase funcţii şi tehnologii Xerox® care
economisesc timp şi sunt concepute pentru
a accelera schimbul de informaţii şi a reduce
fluxurile de lucru ineficiente. Asiguraţi
corectitudinea informaţiilor cu previzualizarea
la scanare şi fax. Valorificaţi mai bine documentele
scanate cu funcţia de recunoaştere optică a
caracterelor (OCR) integrată.

Executaţi rapid sarcinile salvând setările utilizate
frecvent ca presetări pentru a putea configura
simplu lucrarea, printr-o singură atingere. Funcţia
Simple ID permite utilizatorilor individuali şi
grupurilor să introducă ID-ul de utilizator şi parola
o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces
rapid, securizat şi simplu la presetările specifice
sarcinii şi la aplicaţiile utilizate frecvent, de pe
un ecran iniţial personalizat.

La capitolul protecţia documentelor şi a datelor
esenţiale, imprimantele VersaLink sunt un etalon
de securitate: oferă protecţie împotriva tuturor
punctelor de vulnerabilitate, inclusiv împotriva
accesului de la dispozitive neautorizate, oferă
comunicaţii securizate prin reţea, criptarea hard
discului pe 256 de biţi, protecţie prin suprascriere şi
posibilitatea de a securiza documente individuale.

G ATA P E N T R U M A N I E R A
Î N C A R E L U C R AŢ I .
Imprimanta multifuncţională VersaLink B7000
Series vă oferă libertatea să lucraţi unde doriţi
şi când doriţi, cu conectivitate directă încă de la
început la Google Drive™, la Microsoft® OneDrive®
şi la Dropbox™, dar şi cu acces la opţiuni
suplimentare prin Xerox App Gallery.
Posibilitatea de conectare şi imprimare de pe mai
multe dispozitive este esenţială pentru lucrătorii
de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc
aceste cerinţe prin funcţiile opţionale Wi-Fi® şi
Wi-Fi Direct®, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud
Print™, pluginul Xerox® Print Service pentru
Android™, funcţia de asociere Near Field
Communication (NFC) prin atingere şi Mopria®.
Aflaţi de ce este Xerox singura opţiune pentru
profesioniştii cu dispozitive mobile ai zilelor
noastre: vizitaţi www.xerox.com/mobile

T E H N O LO G I A X E R O X ®
CONNECTKEY® – NUCLEUL
ÎNTREGULUI ECOSISTEM
D E P R O 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
Lucrați mai eficient și gestionați mai bine
resursele. Integrarea facilă cu Xerox® Managed
Print Services (Servicii de imprimare gestionate)
face posibilă monitorizarea prestării de servicii și
a consumabilelor de la distanță.
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
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1 Un alimentator de documente automat faţă-verso
(DADF) de 110 coli scanează originalele faţă-verso color
sau alb-negru pentru lucrările de copiere, scanare şi fax.
2 Suprafaţa de lucru opţională (se livrează împreună cu
capsatorul manual) vă asigură suficient spaţiu pentru
organizarea documentelor.
3 Cititor de carduri cu port USB încorporat.1
4 Portul USB1 cu acces facil le permite utilizatorilor să
imprime rapid de pe orice dispozitiv de memorie USB
standard sau să scaneze pe acesta.
5 Modulul cu două tăvi de ieşire opţional poate stivui,
pe fiecare nivel, câte 250 de coli. Offset în tăvi.
6T
 ava manuală de 100 de coli acceptă suporturi cu
formate cuprinse între 3,5 x 3,87 in. - 11,69 x 17 in./88,9
x 98,4 mm - 297 x 431,8 mm.
7T
 ava 1 standard de 520 de coli acceptă suporturi cu
formate cuprinse între 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x
17 in./139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm.
1

Porturile USB se pot dezactiva.

A LT E E X E M P L E D E C O N F I G U R AŢ I I D E
TĂV I D E H Â RT I E :

10

A L E G E Ţ I U N A D I N T R E C E L E PAT R U
OPŢIUNI DE STIVUIRE DE MAI JOS
(8, 9, 10, 11) PENTRU A MĂRI
C A PA C I TAT E A D E H Â RT I E :
8 Modului cu o singură tavă creşte capacitatea totală
de hârtie la 1.140 de coli (inclusiv Tava manuală).
9 Modulul cu o singură tavă şi suport creşte capacitatea
totală de hârtie la 1.140 de coli (inclusiv Tava manuală)
şi asigură spaţiu de stocare pentru toner şi alte
consumabile.
10 Alegeţi Modulul cu trei tăvi pentru a creşte
capacitatea totală de hârtie la 2.180 de coli (inclusiv
Tava manuală).
11 Modulul de mare capacitate cu tăvi în tandem face
posibilă o capacitate totală de hârtie de 3.140 de coli
(inclusiv Tava manuală).

FA C E Ţ I C U N O Ş T I N ŢĂ
C U E C R A N U L TA C T I L

12 În Alimentatorul de mare capacitate opţional
(necesită una dintre opţiunile 9, 10 şi 11) încapă 2.000
de coli letter/A4, ceea ce asigură o capacitate totală de
hârtie de 5.140 de coli.

Faceţi cunoştinţă cu noul ecran tactil color
de 7 inchi – interfaţa cu utilizatorul care
stabileşte un standard superior de
particularizare, personalizare şi versatilitate.

B E N E F I C I AŢ I D E M A I M U LTĂ
V E R S AT I L I TAT E C U O P Ţ I U N I L E
DE FINISARE:
13 Finisherul de birou integrat permite stivuirea a
500 de coli şi capsarea într-o singură poziţie pentru
50 de coli.
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14 Finisherul de birou LX opţional vă pune la dispoziţie
funcţii de finisare avansate şi opţiunea de a crea
broşuri.

Oferă experienţa binecunoscută de la
dispozitivele mobile: comenzi cu gesturi şi
aplicaţii specializate în diferite operaţii, dar
unitare în maniera de utilizare. Drept urmare,
chiar şi cele mai complexe 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 neegalat între tehnologia
hardware şi capacităţile software permite
oricărei persoane care interacţionează cu
imprimanta multifuncţională ® B7000 Series
să producă mai mult într-un timp mai scurt.

Xerox® VersaLink ® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®

Imprimanta multifuncţională VersaLink B7025/B7030/B7035 se bazează pe tehnologia Xerox® ConnectKey®.
Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com
VersaLink B7030

Technology

S P E C I F I C AŢ I I
DE DISPOZITIV

VersaLink B7025

VersaLink B7035

Viteză
Volum lunar1
Procesor/Memorie (Standard)
Hard disc (opţional)
Conectivitate
Funcţiile controlerului

Până la 25 ppm
Până la 30 ppm
Până la 35 ppm
Până la 107.000 pagini
Până la 129.000 pagini
Până la 153.000 pagini
1,05 GHz Dual Core/2 GB de memorie
320 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® şi Wi-Fi Direct® cu kitul opţional Wi-Fi
Agendă cu adrese unificată, clonarea de configuraţie, previzualizare la scanare, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contorizare
standard Xerox®, permisiuni acordate prin roluri, autentificarea simplă activată, asistenţă online

Rezoluţie de copiere şi de
imprimare
Copierea primei pagini (viteză)
Imprimarea primei pagini
Limbaje de imprimare
Alimentare cu hârtieStandard

Copiere: până la 600 x 600 dpi; Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi
6,8 secunde
5,4 secunde
5,4 secunde
10,4 secunde
9,1 secunde
9,1 secunde
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opţional Adobe® PostScript® 3™
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso (DADF): 110 coli: Formate standard: 5,5 x 8,5 in. - 11 x 17 in./A5 - A3; Formate personalizate
(duplex): 4,92 x 4,33 in. - 11,69 x 17 in./125 x 110 mm - 297 x 431,8 mm; Formate personalizate (simplex): 4,92 x 3,35 in. - 11,69 x 17 in./
125 x 85 mm - 297 x 431,8 mm
Tava manuală: 100 coli; Formate personalizate: 3,5 x 3,87 in. - 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm - 297 x 431,8 mm
Tava 1: 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm
Opţional Modul cu o singură tavă: 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm
O singură tavă cu suport: 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm
Modul cu trei tăvi (1.560 de coli): câte 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm
Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem (2.520 de coli): Tava 2: 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. - 11,69 x 17 in./
139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm; Tava 3: 870 coli; Formate standard: 8,5 x 11 in. şi 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5; Tava 4: 1.130 de coli; Formate
standard: 8,5 x 11 in. şi 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5
Tavă pentru plicuri: până la 60 de plicuri: nr. 10 comercial, Monarch, DL, C5; Format personalizate: 3,9 x 5,8 in. - 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm 162 x 241 mm
Alimentator de mare capacitate (HCF): 2.000 de coli; Formate standard: 8,5 x 11 in. şi 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5
Ieşire hârtie/Standard Modul cu două tăvi de ieşire: câte 250 de coli, Offseturi tavă inferioară
Finisare
Opţional Finisher de birou integrat: stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli într-o singură poziţie
Finisher de birou LX: stivuitor 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 3 poziţii, perforare opţională, dispozitiv de broşurare opţional
(pliere, capsare broşuri)
Convenience Stapler with Work Surface: Capsator de 50 de coli

U T I L I Z A R E I N T U I T I VĂ

Adaptare şi personalizare
Drivere de imprimare
Xerox® Embedded Web Server
Previzualizare
Funcţii de imprimare

Scanare

Fax

Personalizare la aparat, personalizarea ecranului iniţial de către utilizator, mai multe ecrane iniţiale cu Simple ID, personalizare de site, funcţie sau
flux de lucru prin Xerox App Gallery şi Xerox® App Studio
Identificare de lucrări, stare lucru bidirecţional, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver® şi Mobile Express Driver®
Acces prin PC, telefon mobil şi tabletă – informaţii de stare, design adaptabil, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Previzualizare la scanare/fax cu micşorare/mărire, rotire, adăugare de pagină
Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări ecologice driver Xerox® Earth
Smart, identificarea lucrărilor, creare de broşuri, salvarea şi reutilizarea setărilor de driver, stare lucru bidirecţional în timp real, scalare, monitorizarea
lucrărilor, valori implicite în funcţie de aplicaţie, imprimare pe 2 feţe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiţă
Recunoașterea optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișiere scanate: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF;
funcții pentru confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu una/mai multe pagini,
PDF protejat prin parolă
Fax de la aparat opțional (sunt disponibile opțiuni pentru una sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirecționarea de fax prin e-mail),
kit Fax Over IP opțional

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

Imprimare mobilă
Opţiuni de servicii mobile
Programe conector de cloud2

Apple® AirPrint®4, compatibilitate cu Google Cloud Print™, pluginuri Xerox® Print Service şi Mopria® Print Service pentru Android™
@PrintByXerox2, Xerox® Mobile Print şi Mobile Print Cloud3, conectare prin NFC/Wi-Fi Direct Printing3, aplicaţia Xerox® Mobile Link2. Accesaţi
www.xerox.com/officemobileapps pentru a afla ce aplicaţii sunt disponibile.
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
Acces la dispozitiv
Protecţia datelor
Securitatea documentelor

IPsec, HTTPS, e-mail criptat. autentificare în reţea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, creare automată de certificate cu autosemnare
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 Xerox® integrat
programe asistent de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin remitere HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 biţi, FIPS 140-2)
şi integrare cu Cisco Trust Sec® pentru suprascrierea imaginii, Common Criteria Certification (ISO 15408) (evaluare în curs)
imprimare securizată, fax securizat, scanare securizată, e-mail securizat, PDF cu protecţie prin parolă

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
Gestionarea imprimării
Durabilitate

Xerox® Print Management and Mobility Suite3, clonarea configuraţiei, contorizare standard Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 şi altele
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru servicii de imprimare gestionate
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 App Gallery
1
2

Xerox® Easy Translator3, sunt disponibile numeroase servicii suplimentare
Sunt disponibile multe aplicaţii şi servicii cloud. Accesaţi www.xerox.com/appgallery pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicaţii Xerox® care
extind funcţiile imprimantei multifuncţionale.

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; 2 Descărcare opţională gratuită dub Xerox App Gallery pe imprimantă – www.xerox.com/xeroxappgallery;
Opţiune cumpărată; 3 Accesaţi www.apple.com pentru a vedea lista certificatelor AirPrint.

Pentru mai multe detalii despre specificaţii, accesaţi www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs
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