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-VÄRITULOSTIN JA 
-VÄRIMONITOIMITULOSTIN
Suorituskykyistä tuottavuutta – yksilöidysti.



TEHOKAS, LUOTETTAVA, TURVALLINEN. 

Voit luottaa siihen, että VersaLink C500 ja  
C505 toimivat heti asennuksesta lähtien 
tasaisen varmasti ja virheettömästi tehostaen 
liiketoimintaa. Kun asennus ja määritykset 
sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden 
avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite  
on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Ensiluokkaisen luotettavuuden ehdoilla 
uudistetuissa VersaLink C500- ja C505 
-malleissa on uusi tulostinkoneisto, jossa on 
vähemmän liikkuvia osia, sekä edistyksellinen 
Hi-Q LED -tulostuspää.

VersaLink-laitteissa on runsaasti toimintoja  
ja aikaa säästävää Xerox-teknologiaa, joiden 
tarkoituksena on nopeuttaa tiedon jakamista  
ja vähentää tehottomia työnkulkuja. Tietojen 
oikeellisuus on varmistettavissa skannausten ja 
faksien esikatselulla1. Skannattujen asiakirjojen 
käyttöä on monipuolistettu sisäänrakennetulla 
optisella tekstintunnistuksella2.

Tärkeiden tietojen suojaamiseen  
VersaLink-laitteet käyttävät erittäin tiukkoja 
suojaustoimintoja, mukaan lukien suojattu 
tulostus ja korttitodennukseen perustuva 
käytönvalvonta.

Ensiluokkaisen tulostuslaadun ansiosta myös 
työsi ulkoasu on paras mahdollinen. Jopa 1200 
x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävän 
tekstin, tarkat ääriviivat ja poikkeuksellisen 
värikylläisyyden. 

HELPPO, TEHOKAS JA AIVAN UUSI 

Mukautettavissa oleva, kapasitiivinen seitsemän 
tuuman värikosketusnäyttö (viisituumainen 
C500-mallissa) mahdollistaa toimintojen 
valinnan mobiililaitteista tutulla helppoudella.

Teet enemmän nopeammin luomalla 
mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia2 
monivaiheisten työnkulkujen automati-
soimiseksi. Suoritat työn nopeasti vain 
napauttamalla uutta sovellustasi. Simple ID 
-toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien 
tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain 
kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset 
esiasetukset, yksilölliset suosikit ja yleiset 
sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisesta 
aloitusnäytöstä nopeasti ja turvallisesti.

SOVELLUSPOHJAISTA JOUSTAVUUTTA  

JA MOBIILIA VAPAUTTA.

VersaLink C500 -väritulostin ja VersaLink  
C505 -värimonitoimitulostin mahdollistavat 
vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, 
sillä laitteissa on vakiona yhteys Google Drive™-, 
Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™-
pilvipalveluihin ja pääsy lisäsovelluksiin  
Xerox App Galleryn kautta.

Tämän päivän työntekijöille on avainasemassa 
mahdollisuus olla yhteydessä ja tulostaa monista 
eri laitteista. Versalink-tuotesarja vastaa tähän 
tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® 
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print 
Service Plug-in for Android™, Near Field 
Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® 
sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue sivulta www.xerox.com/mobile, miksi 
Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville 
ammattilaisille.

1  Vain VersaLink C505 (faksin esikatselu saatavilla 
faksausominaisuuksilla varustettuihin VersaLink-
monitoimitulostimiin) 

2 Saatavilla vain VersaLink C505:lle.

Xerox® VersaLink® C500 -väritulostin ja  
Xerox® VersaLink® C505 -värimonitoimitulostin 

Nopeatempoisiin työympäristöihin suunnitellut VersaLink C500 
-väritulostin ja Versalink C505 -värimonitoimitulostin tarjoavat 
suorituskykyä entistä suuremmalla luotettavuudella. Modernin 
toimiston korvaamattomat apuvälineet C500 ja C505 tukevat 
pilviyhteyttä, mobiililaitteita ja sovelluksia – ne pitävät yllä 
ensiluokkaista suorituskykyäsi ja ovat valmiina tulevaisuuteen.

XEROX® CONNECTKEY®  

-TEKNOLOGIA – TUOTTAVUUTESI 

KOVA YDIN

Xerox loi aikoinaan modernin työympäristön ja 
esittelemme nyt uuden mullistuksen työpaikan 
tuottavuuteen. Laaja tuotevalikoima tarjoaa 
yhdenmukaisen käyttökokemuksen kaikilla 
laitteilla, joilla on myös mobiili- ja pilviyhteydet 
sekä jatkuvasti kasvava valikoima sovelluksia, 
jotka tuovat laitteille lisätoimintoja sekä lisää 
nopeutta ja älykkyyttä.

Intuitiivinen käyttökokemus
Laitteen käyttötapa on täysin uusi, mutta  
silti tutulta tuntuva, koska käyttökokemus 
muistuttaa tablettia kosketusnäyttöineen. 
Lisäksi käyttöliittymä on helposti 
muokattavissa.

Mobiili- ja pilviyhteydet
Laitteen käyttöliittymästä voi luoda heti 
yhteydet pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin. 
Pilvipalveluista voi käyttää ennalta ladattuja 
palveluita, joiden avulla voi tehdä töitä missä 
ja milloin tahansa.

Huippuluokan tietoturvaa
Monitasoinen tietoturva suojaa sekä 
asiakirjoja että tietoja. Se on valmiina 
suojaamaan erilaisilta uhilta ja auttaa 
yritystä varmistamaan 
vaatimustenmukaisuuden.

Mahdollistaa seuraavan  
sukupolven palvelut
Voit hallita resursseja ja työskennellä 
tehokkaammin. Xerox®:in hallinnoitujen 
tulostuspalvelujen integrointi mahdollistaa 
palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Portti uusiin mahdollisuuksiin
Laitteen käyttömahdollisuuksia voi laajentaa 
lataamalla Xerox App Galleryn kautta 
sovelluksia, jotka on suunniteltu tosielämän 
tarpeisiin ja optimaalisiin digitaalisiin 
työnkulkuihin. Yhteistyökumppanimme voivat 
myös auttaa suunnittelemaan innovatiivisia 
ratkaisuja yrityksesi omiin tarpeisiin. 

Lisätietoja älykkäämmistä 
työskentelytavoista: www.connectkey.com

Lisätietoja VersaLink-laitteiden 
toiminnoista on osoitteessa  
www.xerox.com/VersaLinkEG



1  500 arkin luovutusalusta, jossa jossa alustan 
täyttymistä seuraava sensori (400 arkin kapasiteetti 
mallissa C605X).

2  Kortinlukulaitteen paikka sisäiselle kortinlukulaitteelle 
(C500-mallissa sisäisen kortinlukulaitteen paikka 
sijaitsee kosketusnäytön takana.

3  Valinnainen 320 Gt:n kiintolevy (vakiona C505/X-
mallissa), joka laajentaa monien sovelluspohjaisten 
toimintojen ominaisuuksia.

4  Tulostimen etupuolella oleva USB-portti2 
mahdollistaa nopean tulostuksen3 suoraan USB-
muistitikulta sekä skannauksen muistitikulle.

5  150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, 
jonka koko on 76,2 x 127 – 216 x 356 mm.

6  Pääalusta jopa 550 arkin kapasiteetilla ja monipuolisilla 
76 x 190 mm:n – 216 x 356 mm:n 
paperikokovaihtoehdoilla.

7    100:n originaalin automaattinen yhden lukukerran 
kaksipuoleinen syöttölaite skannaa kaksipuoliset 
originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.

8    Valinnaisessa jalustassa (sisältää pyöräalustan)  
on säilytystilaa värikaseteille ja muille tarvikkeille.

9    Iso paperialusta (sisältää pyöräalustan) lisää jopa 
2 000 arkin kapasiteetin vakiopaperikokovaihtoehdoille 
216 x 356 mm – 210 x 297 mm.

10  Valittavana on jopa neljä 550 arkin 
lisäpaperialustaa, joilla voidaan käyttää paperia, 
jonka koko on 76 x 190 – 216 x 356 mm (enintään 
kaksi lisäpaperialustaa valinnaisella jalustalla ja 
enintään yksi suurikokolisäpaperialusta).

2 USB-portit voi poistaa käytöstä
3 Vain VersaLink C505

YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Tutustu alan kehittyneimpään värilliseen kosketuskäyttöliittymään. Olipa kyseessä 
seitsemäntuumainen (C505) tai viisituumainen (C500) kapasitiivisen värikosketusnäyttömme, 
se tarjoaa käyttökokemuksen, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden 
standardit uusiksi. 

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät 
sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen 
vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta 
loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot 
eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia 
tarpeitasi vastaavaksi.

Laiteteknologian ja ohjelmiston vertaansa vailla olevan tasapainon ansiosta VersaLink C500 
-väritulostimen ja VersaLink C505 -värimonitoimitulostimen käyttäjät saavat entistä enemmän 
aikaan entistä nopeammin.
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Xerox® VersaLink® C500 -väritulostin
Tulostus.

Xerox® VersaLink® C505 -värimonitoimitulostin
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.
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Xerox® VersaLink® C500/C505
VersaLink C500 -väritulostin ja C505 -värimonitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.  
Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com
LAITETIEDOT VersaLink C500/N VersaLink C500/DN VersaLink C505/S VersaLink C505/X
Nopeus Jopa 43 sivua minuutissa
Enimmäiskäyttömäärä1 Jopa 120 000 sivua kuukaudessa1

Suoritin/muisti/kiintolevy 1,05 GHz / 2 Gt / valinnainen 320 Gt:n kiintolevy 1,05 GHz / 4 Gt / valinnainen  
320 Gt:n kiintolevy

1,05 GHz / 4 Gt / 320 Gt:n kiintolevy

Liitettävyys Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct valinnaisella Wi-Fi-optiolla (samanaikaista langallista ja langatonta 
yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair

Ohjaimen toiminnot Yhtenäistetty osoitteisto (C505), määritysten kloonaus, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox®-tilikirjaus
Paperin käsittely
Paperialustat Vakio –

Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 100 arkkia; 
koot: 140 x 140 – 216 x 356 mm

Ohisyöttöalusta: Enint. 150 arkkia; koot: 76 x 127 – 216 x 356 mm
Alusta 1: Enint. 550 arkkia; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm

Valinnaisena Jopa neljä lisäalustaa: Enint. 550 arkkia; koot: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm  
Iso paperialusta: Tukee jopa 2 000 arkkia; 216 x 356 – 210 x 297 mm

Paperin luovutus Vakiona 500 arkkia 400 arkkia
Automaattinen 
kaksipuolistulostus

Ei mielipidettä Vakiona

Tulostus- ja  
kopiointi Tarkkuus Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi. Kopiointi: Jopa 600 x 400 dpi
Ensimmäinen sivu valmis  
(nopeimmillaan)

Tulostus: Jopa 10 sekunnissa värillisenä / 8,5 sekunnissa mustavalkoisena Tulostus: Jopa 9 sekunnissa värillisenä / 9 sekunnissa mustavalkoisena 
Kopiointi: Jopa 7 sekunnissa värillisenä / 5 sekunnissa mustavalkoisena

Sivunkuvauskielet PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS
Mukauta ja yksilöi Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnon tai 

Xerox App Gallery -sovelluskirjaston ja Xerox® App Studio -ohjelmiston avulla luoduilla työnkuluilla
Tulostinajurit Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, Mobile Express Driver®

Sisäinen Xerox®-web-palvelin Tietokoneelta tai mobiililaitteelta – statustiedot, mukautuva toiminta, asetukset, laitteiden hallinta, kloonaus
Esikatselu – Skannauksen esikatselu 

zoomauksella, kierrolla ja sivun 
lisäyksellä

Skannauksen/faksin esikatselu 
zoomauksella, kierrolla ja sivun 
lisäyksellä

Tulostustoiminnot Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, työn tallennus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, 
tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten 
oletusasetukset, tyhjien sivujen ohitus

Skannaus – Optinen merkintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/
verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, 
TIFF. Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus käyttäjän 
kotihakemistoon, hakukelpoinen PDF, yksi-/monisivuinen PDF/XPS/TIFF, 
salasanalla suojattu PDF

Faksi2 – Faksitoiminnot (vain C505/X): Lähikäyttöfaksi (sisältää lähiverkkofaksin, 
suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET
Mobiilitulostus Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ -valmius, Xerox® Print Service ja Mopria ® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox
Liikkuvuusominaisuudet Xerox® Mobile Print Solution5 ja Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Wi-Fi Direct -tulostus5, Xerox® Mobile Link App (C505)6.  

Tutustu sovelluksiin osoitteessa www.xerox.com/officemobileapps
Pilvipalveluyhteydet4 Tulostus ja skannaus7: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform5 ja muut ympäristöt.
HUIPPULUOKAN TIETOTURVAA
Verkon tietoturva IPsec, HTTPS, salattu sähköposti. Verkkotunnistus, SNMPv3, SSL/TLS, tietoturvavarmenteet, esiasennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity 

Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö Käyttöjärjestelmän tarkistus, käyttöoikeudet ja sisäinen palomuuri, portti-/IP-/toimialuesuodatus, tarkastusloki, käyttöoikeudet, käyttövaltuudet, 

Smart Card -tuki (CAC/PIV/.NET), yhdysrakenteinen kortinlukulaitteen paikka
Tietosuoja Ohjatut asennus-/tietoturvatoiminnot, yksittäisten töiden suojaus HTTPS/IPPS-lähetyksellä, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2) ja 

tiedostojen ylikirjoitus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) (arvioitavana), salatut sovellukset, joissa sisäinen varmennetuki
Asiakirjojen suojaus Suojattu tulostus, suojattu faksi (C505/X), suojattu sähköposti (C505), salasanasuojattu PDF (C505)
MAHDOLLISTAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT
Tulostuksenhallinta Xerox® Print Management and Mobility Suite5, konfiguraation kloonaus, Xerox®-tilikirjaus, Equitrac5, Y Soft5 jne.
Tulostimen hallinta Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automaattinen mittareiden luku ja lukemien välitys, Managed Print Services -työkalut
Kestävä kehitys Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostusasetukset, käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin
PORTTI UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN
Pilvipalvelut Xerox® Easy Translator (C505)5, useita lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery Valittavana useita sovelluksia ja pilvipalveluita. Osoitteessa www.xerox.com/appgallery on tietoja saatavana olevista Xerox®-sovelluksista.
1 Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta ylläpidettävän säännöllisesti. 2 Edellyttää analogista puhelinlinjaa. 3 AirPrint-sertifiointiluettelo saatavilla osoitteessa www.apple.com. 4 Ilmainen valinnainen 
lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen/monitoimilaitteeseen. 5 Maksullinen valinnainen. 6 Lataa maksutta Google Play- tai Apple Store -kaupasta. 7 Skannaus C505:ssä.

Sertifioinnit
Viimeisin sertifikaattiluettelo on luettavissa osoitteessa  
www.xerox.com/OfficeCertifications
tarvikkeiden
Normaalikokoiset värikasetit:
Musta: 5 000 sivua8  106R03862
Syaani: 2 400 sivua8  106R03859
Magenta: 2 400 sivua8  106R03860
Keltainen: 2 400 sivua8  106R03861
Riittoisat värikasetit:
Musta: 12 100 sivua8  106R03876
Syaani: 5 200 sivua8  106R03870
Magenta: 5 200 sivua8  106R03871
Keltainen: 5 200 sivua8  106R03872

Erittäin riittoisat värikasetit:
Syaani: 9 000 sivua8  106R03873
Magenta: 9 000 sivua8  106R03874
Keltainen: 9 000 sivua8  106R03875
Rumpukasetti, syaani: 40 000 sivua9  108R01481
Rumpukasetti, magenta: 40 000 sivua9  108R01482
Rumpukasetti, keltainen: 40 000 sivua9  108R01483
Rumpukasetti, musta: 40 000 sivua9  108R01484
Hukkavärisäiliö: 30 000 sivua9  108R01416
Lisäominaisuudet
1x550-arkin alusta 097S04949
2 000 arkin paperialusta (sisältää pyörillä  
varustetun pohjarungon) 097S04948
Jalusta (sisältää pyörillä varustetun  
pohjarungon) 097S04994

Pyörillä varustettu pohjarunko 097S04954
Langaton liitäntäpaketti 497K16750
Tuottavuuspaketti 497K18360
Takuu
Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu10

8  Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 
-standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja 
tulostustilan mukaan.

9  Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja 
suunnan sekö laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on 
osoitteessa www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

10  Tuotteen PagePack-/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun. 
Näet Page Pack/e-Click-sopimuksen tarkat ehdot 
huoltosopimuksestasi.

Mallit vaihtelevat alueittain.
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