Drukarka kolorowa Xerox®
VersaLink® C8000W z białym tonerem
Poznaj nowe możliwości w świecie drukowania kolorowego na ciemnych nośnikach

C8000W

Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox®
VersaLink ® C8000W z białym tonerem
Drukarka kolorowa VersaLink ® C8000W z białym tonerem pomaga pomaga oferować klientom
zróżnicowane wydruki, dzięki którym będą mogli wyprzedzić konkurencję. Dzięki możliwościom
drukowania przy użyciu białego toneru w celu zaakcentowania tekstu oraz skuteczniejszego
uwidaczniania tradycyjnych obrazów CMYK na ciemnych nośnikach drukarka kolorowa VersaLink ®
C8000W pomoże Ci wyróżniać się na tle innych. Ułatwi Ci ona drukowanie dokumentów o jeszcze
bardziej profesjonalnym wyglądzie, które na pewno przyciągną uwagę odbiorców. Jak na tak
zaawansowany dodatek do zestawu narzędzi każdego projektanta, drukarka kolorowa C8000W
zajmuje mało miejsca i jest tania, dlatego zwiększa Twoją przewagę nad konkurencją.
TECHNOLOGIA , KTÓR A CIĘ W YRÓŻNI

Drukarka kolorowa VersaLink ® C8000W jest
wyposażona we wszystko, czego potrzebujesz,
aby obsługiwać przepływy pracy obejmujące
biały toner; wewnętrzny kontroler graficzny,
sterowniki do komputerów Mac i systemu
Windows oraz wbudowane tabele kolorów.
Technologia użyta w drukarce kolorowej
VersaLink ® C8000W obejmuje toner biały plus
niebieskozielony, fuksynowy i żółty, gdzie biel
jest jako pierwsza stosowana do nośnika.
Umożliwia ona tworzenie imponujących
wydruków na gamie ciemnych nośników.
Na przykład biały tekst na ciemnym papierze
wydobywa najwyższą jakość wydruku. W
podobny sposób drukowanie obrazów CMYK
na ciemnych mediach przy użyciu bieli jako
podkładki sprawia, że kolory wyróżniają się
zachwycającą jakością, otwierając przed Tobą
świat możliwości drukowania na nośnikach,
które nie były nigdy wcześniej używane.
OTWIERANIE OKIEN
DL A NOW YCH MOŻL I WOŚCI

W przypadku oznakowania okien drukowanie
kolorów na przezroczystych nośnikach bez
białej podkładki sprawia, że wydruk wygląda
nudno i nieczytelnie. Ale dzięki drukarce
kolorowej VersaLink ® C8000W możesz teraz
drukować biel pod tonerami CMY. Dzięki temu
kolory będą wyglądać oszałamiająco, a Ty
zyskasz możliwość drukowania i wyświetlania
na oknach profesjonalnych obrazów, które
przyciągną uwagę klientów.
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P R A C UJ K R E AT Y W N I E J , R Ó B W I Ę C E J
I ZAR ABIAJ WIĘCEJ

Otwórz swoją drukarnię na nowych
i istniejących klientów, aby oferować
im nowe sposoby wyróżniania się dzięki
wydrukom. Mogą być to zaproszenia na
ślub, menu restauracji lub banery — drukuj
je wszystkie, spraw, że będą wyglądać
olśniewająco i rób wrażenie na klientach,
używając nośników, które nie były wcześniej
dostępne. Zwiększy to gamę usług, które
możesz oferować swoim klientom, i sprawi,
że firma zyska nowe strumienie przychodów.

D O D A J FA N TA S T YC Z N Y S T Y L
I NIEZRÓWNANĄ JAKOŚĆ
DO SWOICH W YDRUKÓW

Drukarka kolorowa VersaLink ® C8000W może
być używana do ulepszania wydruków dla
każdej firmy, od dodawania zaskakującego
oznakowania na okna do niezwykle jasnych
obrazów na nośnikach specjalnych, dzięki
czemu będziesz przekazywać komunikaty w
bardziej profesjonalny i skuteczniejszy sposób.
• Drukowanie na nośnikach ciemnych
ikolorowych
• Drukowanie na kopertach ciemnych
i kolorowych
• Oznakowania okien, naklejki i etykiety

Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox®
VersaLink ® C8000W z białym tonerem

Urządzenie VersaLink ® C8000W z modułem z dwoma tacami

Z A S TOSOWA NI A

Drukarka kolorowa VersaLink ® C8000W jest przeznaczona dla wielu różnych użytkowników: osób korzystających z ogólnych
pakietów biurowych, projektantów i innych użytkowników, którzy mogą nie dysponować wymaganymi umiejętnościami w zakresie
zaawansowanego oprogramowania graficznego.
B I A ŁY T E K S T I G R A F I K A D L A
UŻ Y T KOW NIKÓW PA K IE TÓW
BIUROW YCH

Udostępnione sterowniki dla systemu
Windows i komputerów Mac umożliwiają
wybieranie do 12 kolorów nośników
i drukowanie do urządzenia z poziomu
tradycyjnych aplikacji Microsoft. Wybierz
biały kolor czcionki — i gotowe. Możesz na
przykład utworzyć menu z białym tekstem
na ciemnym nośniku, aby wydrukować
profesjonalnie wyglądający obraz, dzięki
któremu restauracja Twojego klienta będzie
wyróżniać się na tle konkurencji.

P E Ł N A G R A F I K A Z B I A ŁY M T O N E R E M
DL A WSZ YSTKICH UŻ Y TKOWNIKÓW

Korzystając z opcjonalnego
oprogramowania, takiego jak BiancoDigitale,
użytkownicy mogą łatwo importować pliki
PDF, pliki programu Photoshop lub grafiki
w postaci map bitowych, takie jak pliki JPEG
or BMP, a następnie szybko tworzyć wydruki
dla drukarki kolorowej VersaLink® C8000W
obsługującej biały toner. Wybierz kolor
nośnika do użycia. Oprogramowanie
automatycznie transponuje cały toner czarny
na biały i automatycznie stosuje biel jako
podkładkę pod obrazy CMYK. Wydruk jest
dostosowywany pod kątem kolorów
poszczególnych nośników, dlatego możesz
szybko i prosto uzyskiwać niesamowitą jakość
druku, nawet jeśli nie jesteś projektantem.

P R OJ E K TA N C I

Projektanci używający pakietu Adobe będą
zachwyceni możliwością korzystania ze
wszystkich zalet oferowanych obecnie
nowych i innowacyjnych, ciemnych
i kolorowych papierów, kopert i substratów
syntetycznych. Inne urządzenia mogą
drukować tylko podstawowym białym
papierze i nośnikach, ale drukarka kolorowa
VersaLink ® C8000W otwiera przed Tobą
nowy świat nośników. Projektując obraz
„z myślą o bieli” i korzystając z pewnych
prostych technik projektowania, drukarka
kolorowa VersaLink ® C8000W będzie
automatycznie stosować biel jako podkładkę
w celu uzyskiwania oszałamiających
wydruków na wybranych nośnikach.
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Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink ® C8000W
z białym tonerem

ConnectKey®
Technology

Drukarka kolorowa VersaLink ® C8000W z białym tonerem to niedrogie urządzenie na podstawowym poziomie, które wprowadzi Cię do świata
nowych zastosowań druku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.office.xerox.com/pl-pl/drukarki/versalink-c8000w.
DANE TECHNICZNE
URZĄDZENIA

V E R SA L IN K® C 8 0 0 0W

Prędkość1
Wydajność miesięczna2
Dysk twardy/procesor/pamięć

Do 45 str./min: Letter/A4
205 000
Opcjonalnie 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB

Łączność

Ethernet 10/100/1000Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC

Funkcje kontrolera

Klonowanie konfiguracji, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox® uprawnienia
oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie
Do 1200 x 2400 dpi
Zaledwie 15 s w kolorze/14 s w trybie monochromatycznym
Adobe® PostScript® 3™
Korekty kolorów Xerox, zarządzanie kolorami Xerox umożliwiające uzyskiwanie wydruku zbliżonego do trybu WYSIWYG na nośnikach w 12 różnych kolorach
Taca boczna: Do 100 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 19 cali/od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 482,6 mm;
Banery: 12,6 x 52 cala/320 x 1 320,8 mm (gramatura od 64 do 300 g/m2)
Taca 1: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,9 x 5,8 cala do 11,7 x 17 cali/od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramatura od 64 do 300 g/m2)
Taca 2: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,9 x 5,8 cala do 12,6 x 18 cali/od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 g/m2)
Moduł z dwoma tacami: Do 1 040 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 3,9 x 5,8 cala do 12,6 x 18 cali/od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm
(gramatura od 64 do 300 g/m2)
Moduł z podwójną tacą: Do 2 000 arkuszy o rozmiarach 8,5 x 11 cali, 7,25 x 10,5 cala/A4, B5 (64 to 300 g/m2)
Podajnik o dużej pojemności: Do 2 000 arkuszy o rozmiarach 8,5 x 11 cali, 7,25 x 10,5 cala/A4, B5 (gramatura od 64 do 216 g/m2)
Taca do kopert (zastępuje tacę 1): Do 50 kopert: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (gramatura od 75 do 90 g/m2)
Podwójna taca rozsuwająca (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszerów): 250 arkuszy każda

Rozdzielczość druku
Czas pierwszego wydruku
Języki opisu strony
Zarządzanie kolorami
Wejście papieru 
standardowe

Opcjonalne

Wyjście 
papieru/wykończenie

standardowe
Opcjonalne

Automatyczne drukowanie
dwustronne

Finiszer biurowy: Układarka na 2 000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie,
zszywanie grzbietów)
Finisher BR z broszurownicą: układarka na 1 500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz
tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz łamanie na pół
Wyposażenie standardowe

I N T UIC YJ N E Ś R O D OW I S KO P R AC Y UŻ Y T KOW N I K A

Dostosowywanie i personalizowanie
Sterowniki druku
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®
Zdalna konsola
Funkcje drukowania

Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według
miejsca pracy, funkcje i przepływ pracy dzięki Xerox App Gallery i Xerox App Studio
Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®
Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie
Zdalny panel sterowania
Zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisana praca, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury,
zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy stan w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji,
drukowanie dwustronne, pomijanie pustych stron, tryb szkicu

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe
Dostęp do urządzeń
Ochrona danych
Bezpieczeństwo dokumentów

IPsec, HTTPS, uwierzytelnianie sieci, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty z podpisem własnym
Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zapora, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik inspekcji, kontrola dostępu,
uprawnienia użytkowników, zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, moduł Trusted Platform Module (TPM)
Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2)
i nadpisywanie obrazu3, szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów
Bezpieczne drukowanie

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI

Zarządzanie usługami drukowania

Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i o wiele więcej informacji pod adresem
www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement.

Zarządzanie drukiem

Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia usług Managed Print Services (Usługi zarządzania
drukiem)
Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT

Zrównoważony rozwój

BR AMA DO NOW YCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacja Xerox App Gallery
1
3

Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery, aby zapoznać się z rosnącą kolekcją aplikacji Xerox®
i poszerzyć możliwości urządzenia.

Prędkość drukowania zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24734. 2 Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie oczekuje się, że wielkość ta będzie uzyskiwana regularnie;
Do nadpisywania obrazu jest wymagany dysk twardy.

Certyfikaty
Aby wyświetlić najnowszą listę
certyfikatów, odwiedź stronę internetową
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Materiały eksploatacyjne
Tonery o standardowej pojemności do C8000W:
Biały: 5000 stron4 
106R04646
Cyjanowy: 7600 stron5 
106R04042
5
Purpurowy: 7600 stron 
106R04043
Żółty: 7600 stron5 
106R04044
Tonery o wysokiej pojemności do C8000W:
Cyjanowy: 16 500 stron5 
106R04054
Purpurowy: 16 500 stron5 
106R04055
5
Żółty: 16 500 stron 
106R04056

4
5
6

Produkty do rutynowej konserwacji:
Wkład bębna: 210 000 stron w każdym kolorze6/
240 000 stron tylko w bieli 6 
101R00602
Wkład na odpady: Do 30 400 stron6 
108R01504
Narzędzie do czyszczenie IBT:
7
Do 160 000 stron 
104R00256
Rolka transferowa: Do 200 000 stron6 
116R00015
Opcje
Moduł z dwoma tacami 
097S04969
Moduł z podwójną tacą 
097S04970
Podajnik o dużej pojemności 
097S04845
Taca do kopert (zastępuje tacę 1) 
497K17880
Finisher biurowy
097S05019
Dziurkacz na 2/3 otwory
do finishera biurowego 
497K20600

Urządzenie wykonujące broszury
do finiszera biurowego 
Finisher z urządzeniem wykonującym
broszury z dziurkaczem na 2/3 otwory 
(z modułem transportu)
Dysk twardy (320 GB) 
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 
Wewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID 
Zestaw oprogramowania Bianco Digitale

5% pokrycia
Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.
Szacowana liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Konfiguracje różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.office.xerox.com/pl-pl/drukarki/versalink-c8000w.
© 2020 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® i
Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 10/20 TSK-1017 BR32076 VC8BR-02JB

497K20590
497K21000
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

