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Duża wydajność i spokój ducha.
Modele VersaLink C400 i C405 bezpośrednio 
po wyjęciu z pudełka systematycznie i 
bezproblemowo wykonują zadania, dzięki 
którym firma działa sprawniej. Pracę można 
rozpocząć bez trudności, korzystając z 
kreatorów instalacji niewymagających 
ingerencji informatyka oraz konfiguracji 
„krok po kroku”.

Urządzenia VersaLink są wyposażona w funkcje 
i opracowane przez firmę Xerox technologie 
oszczędzające czas, które przyspieszają 
dystrybucję informacji i zwiększają efektywność 
procedur. Podgląd skanu i faksu1 zapewnia 
dokładność informacji, natomiast wbudowana 
funkcja optycznego rozpoznawania znaków 
(OCR)1 zwiększa możliwości obróbki 
zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych dokumentów 
i danych, urządzenia VersaLink wyposażono 
w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk 
zabezpieczony i uwierzytelnianie kartą.

Wydruki modeli VersaLink C400 i C405 
wyglądają wyśmienicie. Można mieć pewność, 
że nie zawiodą oczekiwań klientów i postawią 
Cię w dobrym świetle.

Łatwe, sprawne i całkowicie nowe.
Dostosowywany pojemnościowy kolorowy 
ekran dotykowy o przekątnej 5 cali umożliwia 
obsługę zadań i funkcji w sposób znany z 
telefonów komórkowych: poprzez dotykanie, 
przeciąganie i ściskanie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® 
pomagają w optymalizowaniu efektywnośći 
biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej 
galerii aplikacji Xerox® zwiększa funkcjonalność – 
przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator 
Service1 umożliwia szybkie tłumaczenie 
zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Typowe zadania można przyspieszyć poprzez 
zapisanie typowych ustawień do prostej 
konfiguracji pracy jednym dotknięciem. 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.

Swoboda i funkcje oparte 
na aplikacjach.
Drukarki kolorowe VersaLink C400 i kolorowe 
urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C405 
zapewniają swobodę pracy w wybranym 
miejscu i czasie – z bezpośrednią łącznością 
z serwisami Google Drive™, Microsoft® 
OneDrive® oraz DropBox™ oraz dostępem do 
dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji 
Xerox® bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.

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

1 Tylko VersaLink C405

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe 
urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405 

Modele VersaLink C400 i C405 rewolucjonizują produktywność biurową za sprawą 
funkcji nowej generacji i łatwej, błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami 
mobilnymi. Skonstruowano je z myślą o dzisiejszym sposobie pracy i możliwości 
rozwoju – zapewniają elastyczność i wszechstronność pozwalającą na lepszą pracę 
przy mnimalnym wsparciu działu informatycznego oraz maksymalne bezpieczeństwo.

Technologia Xerox® ConnectKey® – 
ogniwo 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.

Intuicyjna obsługa
Zdecydowanie ulepszony, a mimo to dobrze 
znany sposób interakcji przypominający używanie 
tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem 
dotykowym gestami i z możliwością łatwego 
indywidualizowania.

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 zabezpieczea i eliminuje pojawiające się 
zagrożenia oraz spełnia, a częsot wyprzedza 
wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji
Sprawniejsza praca i płynniejsze zarządzanie 
zasobami dzięki pełnej kontroli środowiska druku 
w oparciu o zdalne monitorowanie realizacji 
uslugi stanu materiałów eksploatacyjnych, 
zdalną konfigurację i łatwą integrację 
z usługami zarządzania drukiem Xerox®.

Brama do nowych możliwości
Funkcje oparte na aplikacjach pozwalają na 
rozszerzanie możliwości sprzętu. Dostęp do galerii 
aplikacji Xerox® pozwala na skorzystanie z aplikacji 
służących do optymalizacji cyfrowych procedur 
służbowych – lub zamówienie u naszych partnerów 
innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

WIęcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, 
można znaleźć na stronie www.connectkey.com

Informacje o funkcjach urządzeń 
VersaLink zamieszczono na stronie  
www.xerox.com/VersalinkEG
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Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faksowanie.  
Poczta e-mail.

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400
Drukowanie.

Lepszy ekran dotykowy.

Oto nasz odchylany kolorowy pojemnościowy 
ekran dotykowy o przekątnej 5 cali – interfejs 
użytkownika, który ustanawia wyższy standard 
w zakresie dostosowywania, indywidualizacji 
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. Gdy nie podoba Ci się miejsce, 
w którym ulokowano funkcję lub aplikację, 
można dostosować układ zgodnie z własnymi 
preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami 
technicznymi i możliwościami programowymi 
pomaga osobom obsługującym drukarki 
kolorowe VersaLink C400 i kolorowe urządzenia 
wielofunkcyjne VersaLink C405 w szybszym 
wykonywaniu pracy.

Wybierz najlepszą opcję dla swojej firmy:
1   Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny 

podajnik dokumentów (DADF) na 50 arkuszy pozwala 
na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach 
prac kopiowania, skanowania i faksowania.

2   Wnęka czytnika kart z wbudowanym gniazdem.2

3   Przedni port USB2 pozwala użytkownikom szybko 
drukować z dowolnej pamięci USB3 lub do niej 
skanować.

4   Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem 
zapełnienia.

5   Taca boczna na 150 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze 
od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76,2 x 127 mm do  
216 x 356 mm.

6   Dzięki temu, że taca papieru mieści 550 arkuszy, 
łączna pojemność to 700 arkuszy (wraz z tacą boczną).

7   Opcjonalna taca na 550 arkuszy papieru pozwala 
zwiększyć pojemność do 1250 arkuszy.

8   Opcjonalna podstawa mieści zapasowe kasety 
z tonerem, papier i inne materiały eksploatacyjne.

2 Porty USB można wyłączyć; 3 Tylko VersaLink C405.
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Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe 
urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405 

Więcej szczegółowych danych technicznych na stronie www.xerox.com/VersalinkC400Specs lub www.xerox.com/VersalinkC405Specs  
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office

Dane techniczne urządzenia VersaLink C400/N VersaLink C400/DN VersaLink C405/N VersaLink C405/DN

Prędkość Do 35 str./min w trybie kolorowym i czarno-białym (A4)
Wydajność miesięczna1 Do 80 000 stron1

Procesor / pamięć Dwurdzeniowy 1,05 GHz / 2 GB
Łączność Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych 

i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair
Funkcje kontrolera Ujednolicona książka adresowa (C405), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (C405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, 

standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online (dostęp z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku)

Obsługa papieru
Wejście papieru Standardowo Nie dotyczy

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DADF): 
50 arkuszy: Rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm

Taca boczna: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 1: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Opcjonalnie Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
Wyjście papieru 250 arkuszy
Automatyczne drukowanie dwustronne Niedostępne Standardowo Niedostępne Standardowo

Drukowanie i kopiowanie
Rozdzielczość Drukowanie: Do 600 x 600 x 8 dpi

Drukowanie: Do 600 x 600 x 8 dpi 
Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi

Czas drukowania pierwszej strony Od 13 s w kolorze / 12 s w czerni
Czas skopiowania pierwszej strony Od 11 s w kolorze / 8 s w czerni
Języki opisu strony PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Funkcje drukowania Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, 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

Drukowanie z 
urządzeń mobilnych 

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™
Lista pobieranych aplikacji na smartfony i urządzenia mobilne jest dostępna na stronie www.xerox.com/officemobileapps

Opcjonalnie @PrintByXerox2, drukowanie Wi-Fi Direct3, rozwiązanie druku mobilnego Xerox®3, chmura druku mobilnego Xerox®3, aplikacja Xerox® Mobile Link (C405)2

Łącza drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego 
z chmurą2 Drukowanie z/Skanowanie do4 serwisu Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Usługi w chmurze Nie dotyczy Usługa Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
Dostępne są inne aplikacje drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego i chmury. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery

Skanowanie Miejsca docelowe 
skanowania

Nie dotyczy

Skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do sieci  
(FTP lub przeglądanie SMB)

 Funkcje skanowania Formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: 
Skanowanie na ekran główny, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/
wielostronicowe pliki PDF / XPS / TIFF / chronione hasłem pliki PDF, liniowe  
pliki PDF / PDF/A

Faksowanie Funkcje faksowania5 Faksowanie przy urządzeniu (w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, 
przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu za 
pomocą ujednoliconej książki adresowej (do 2000 kontaktów)

Zabezpieczenia Standardowo Weryfikacja oprogramowania sprzetowego, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, potwierdzanie ścieżki certyfikatu, ustawienia 
odwoływania certyfikatu, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrowanie portów, filtrowanie adresów IP, filtrowanie domen, integracja z 
mechanizmem ISE (Identity Services Engine) Cisco® TrustSec, nadpisywanie zawartości dysku twardego, szyfrowanie 256-bitowe, drukowanie zabezpieczone, faksowanie 
zabezpieczone (C405), skanowanie zabezpieczone, (C405) zabezpieczona poczta e-mail (C405), uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, dziennik audytu, kontrola dostępu, 
uprawnienia oparte na rolach, wygodne uwierzytelnianie

Opcjonalnie Oprogramowanie Xerox® PrintSafe

Zliczanie  Standardowo Standardowe zliczanie Xerox® (drukowanie), obsługa zliczania sieciowego Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks,  
poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego

Opcjonalnie Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego, dostępne za pośrednictwem partnerów programu Xerox Alliance
1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; 2 Bezpłątna opcja (do pobrania z galerii aplikacji Xerox® na drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne); 3 Opcja do zakupu oddzielnie;  
4 Skanowanie dostępne tylko w przypadku modelu C405; 5 Wymagana anologowa linia telefoniczna.

Zarządzanie urządzeniami
Wbudowany serwer sieci Xerox®, Xerox® CentreWare® 
Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour®

Sterowniki druku
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 
2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® w wersji 
10.9 lub nowszej, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® 
AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 
12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Obsługa czcionek
136 czcionek PostScript; 82 czcionki PCL
Obsługa nośników
Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik 
dokumentów: 60–125 g/m2; Taca boczna i taca  
1 i 2: 60–220 g/m2

Warunki pracy
Temperatura: Przechowywanie: 0 do 35°C; Podczas pracy: 
10° do 32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Poziom ciśnienia 
akustycznego: C400: Drukowanie (kolor): 53,1 dB(A), 
Gotowość: 29,2 dB(A); C405: Drukowanie (kolor): 52,3 dB(A), 
Gotowość: 28,7 dB(A); Poziom mocy akustycznej: C400: 
Drukowanie (kolor) 6,88 B(A), Gotowość: 5,0 B(A); C405: 
Drukowanie (kolor): 6,88 B(A), Gotowość: 5,0 B(A); 
Czas rozruchu (od wyłączenia do gotowośći interfejsu 
użytkownika): od 60 sekund, Czas rozgrzewania (od trybu 
uśpienia do gotowości interfejsu użytkownika): od 6 sekund

Parametry elektryczne
Zasilanie: Napięcie: 110–127 V prądu zmiennego +/- 10%, 
Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Napięcie: 220–240 V 
prądu zmiennego +/- 10%, Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 
6 A; Zużycie energii: C400: Gotowość: do 76 W, Drukowanie: 
do 705 W, Tryb uśpienia: do 4 W; C405: Gotowość: do 82 W; 
Drukowanie: do 750 W, Tryb uśpienia: do 4 W; ENERGY 
STAR® (konfiguracje DN)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
C400: 491 x 488 x 399 mm; Waga: 26 kg; C405: 432 x  
540 x 599 mm; Waga: 33 kg
Certyfikaty
Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Materiały eksploatacyjne
Kasety z tonerem o bardzo dużej pojemności:
Czarny: 10 500 stron standardowych1  106R03532
Cyan: 8000 stron standardowych1  106R03534
Magenta: 8000 stron standardowych1  106R03535
Yellow: 8000 stron standardowych1  106R03533
Kasety z tonerem o dużej pojemności:
Czarny: 5000 stron standardowych1  106R03520
Cyan: 4800 stron standardowych1  106R03522
Magenta: 4800 stron standardowych1  106R03523
Yellow: 4800 stron standardowych1  106R03521

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:
Czarny: 2500 stron standardowych1  106R03508
Cyan: 2500 stron standardowych1  106R03510
Magenta: 2500 stron standardowych1  106R03511
Yellow: 2500 stron standardowych1  106R03509
Elementy do rutynowej konserwacji:
Jednostka przetwarzania obrazu  
(wraz z 4 jednostkami obrazowymi):  
60 000 stron standardowych każda2  108R01121
Kaseta na zużyty toner: 30 000 stron  
standardowych2 108R01124
Wyposażenie opcjonalne
Podajnik na 550 arkuszy  097S04400
Zestaw zwiększania produktywności  
z dyskiem twardym 320 GB 097S04914
Podstawa 497K13660
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 497K16750

1  Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana 
wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Rezultaty będą 
różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

2  Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu 
o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy 
od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

ConnectKey®


