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Лесна, оптимизирана 
производителност.
Веднага щом ги извадите от кутията, можете да 
разчитате, че вашият принтер Xerox® VersaLink® 
B400 или вашето мултифункционално устройство 
VersaLink B405 ще изпълнява своите задачи 
непрекъснато и безпроблемно, което ще увеличи 
ефективността на вашата работа. От съветниците 
за инсталация, без нужда от консултиране с ИТ 
специалист, до обяснените стъпка по стъпка 
опции за конфигурации – вие сте готови за 
работа, без да полагате усилия.

Благодарение на нашата високонадеждна 
технология за път на хартията, можете да 
разчитате на устройството си всеки ден.

Устройствата VersaLink са снабдени с функции и 
спестяващи време технологии на Xerox, проектирани 
с цел ускоряване на споделянето на информация 
и намаляване на неефективните работни потоци. 
Уверете се в точността на информацията с 
предварителния преглед при сканиране и факс1 
и се възползвайте от възможностите за работа 
със сканирани документи чрез вграденото 
оптично разпознаване на знаци (OCR)1.

Печатайте напълно спокойно, с мисълта, 
че устройствата VersaLink притежават редица 
строги защитни функции, включително Защитено 
отпечатване и автентификация с карта за контрол 
на достъпа.

Един изцяло нов начин на работа.
С адаптивния 5-инчов цветен сензорен екран, 
можете да докосвате, плъзгате и да изпълнявате 
задачите и активностите с лекота.

Включените приложения Xerox® ConnectKey® 
помагат за оптимизиране на офис ефективността, 
а екранният достъп до богатата Xerox® App 
Gallery осигурява голяма функционалност – като 
приложението Xerox® Easy Translator Service app1, 
което превежда бързо сканирани документи на 
множество езици.

Извършвайте задачите бързо, като 
предварително зададете общите настройки, 
с цел задаване на работата с едно докосване. 
Функцията Simple ID позволява на потребителите 
и групите потребители да въведат потребителско 
име и парола само веднъж и след това да 
се насладят на бърз, сигурен и лесен достъп 
до предварително зададени, специфични 
за определените задачи и често използвани 
приложения на персонализиран начален екран.

Подобрена мобилност 
за всеки стил на работа.
Принтерът VersaLink B400 и мултифункционалното 
устройство VersaLink B405 ви дават свободата да 
работите от където и както желаете – с директна 
връзка към Google Drive™, Microsoft® OneDrive® 
и DropBox™, както и с достъп до допълнителни 
опции чрез Xerox® App Gallery.

Възможността за връзка и отпечатване от 
множество устройства е от изключително 
значение за работещите днес и устройствата 
VersaLink отговарят на това предизвикателство 
чрез Wi-Fi и Wi-Fi Direct по избор, Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in 
за Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-
to-Pair и Mopria®.

За повече подробности защо Xerox е единственият 
избор на съвременните мобилни специалисти 
посетете www.xerox.com/mobile

1 Само VersaLink B405
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Независимо дали ги използвате самостоятелно или като част от по-богато оборудване, 
принтерът Xerox® VersaLink B400 и мултифункционалното устройство VersaLink B405 – 
снабдени с технология Xerox® ConnectKey® – дават възможност на екипа ви да достигне 
по-високи нива на производителност. Работете по начина, по който желаете, от всяко 
устройство, с максимална сигурност и лесно свързване към и от места в мрежата или 
в облака.

За да научите повече за функциите 
на устройството VersaLink, посетете  
www.xerox.com/VersalinkEG

Технологията Xerox® ConnectKey® – 
връзката към цялостната ви 
екосистема на производителност.
Ние от Xerox – компанията, която създаде 
модерното работно място – представяме следващата 
революционна стъпка към производителността на 
работното място. Благодарение на последователния 
потребителски опит в широк спектър от устройства, 
мобилната и облачна свързаност и нарастващата 
библиотека с приложения за разширяване на 
функционалността, вие можете да работите по-
бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен потребителски опит
Значително подобрен, но все пак изцяло познат 
начин на взаимодействие, който включва работа, 
подобна на тази с таблет, посредством базиран 
на жестовете контрол на сензорния екран 
и лесно персонализиране.

Готов за мобилна и облачна връзка
Незабавна връзка към мобилни и облак устройства 
директно от потребителския интерфейс, с достъп до 
предварително заредени, хоствани в облак услуги, 
които ви позволяват да работите където, когато 
и както желаете.

Еталон за сигурност
Пълна многостепенна защита за вашите документи и 
информация, готова да ви предпази и да елиминира 
възникващи заплахи, както и да отговаря и следи за 
спазването на регулаторните изисквания.

Позволява използването 
на услуги от следващо поколение
Работете по-ефективно и управлявайте ресурсите 
чрез пълен контрол на вашата среда за печат 
посредством дистанционно наблюдение на 
сервизно обслужване и консумативи, дистанционно 
конфигуриране и лесна интеграция на Xerox® 
Managed Print Services.

Портал към нови възможности
Базирана на приложения функционалност, 
с възможност за незабавно увеличаване на вашите 
способности с достъп до Xerox® App Gallery, която 
разполага с реални приложения, предназначени за 
оптимизиране на цифровите работни потоци – така 
предоставяме иновативни, специфични за бизнеса 
решения на нашите партньори.

Научете повече за начина, по който можете да 
работите по-интелигентно, на www.connectkey.com
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Принтер Xerox® VersaLink® B400
Печат.
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Мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B405
Печат. Копиране. Сканиране. Факс. Електронна поща.

Представяме ви превъзходството 
на сензорния екран.

Запознайте се с нашия гъвкав, 5-инчов, 
цветен сензорен екран – потребителският 
интерфейс, който задава по-висок стандарт 
за персонализиране и функционалност.

Чрез внедряването на едно познато „мобилно“ 
преживяване – улеснено въвеждане чрез жестове 
и фокусирани върху задачи приложения, които 
имат обща визия и усещане – са необходими 
по-малко стъпки за завършване дори и на най-
сложните операции.

Изключително интуитивното разположение ви 
води през всяка задача, от началото до края, чрез 
естествена йерархия, поставяща важните функции 
в горната част на екрана, а често използваните 
опции – отпред и в центъра. Не ви харесва къде 
се намира дадена функция или приложение? 
Персонализирайте разположението според 
своите желания.

Този ненадминат баланс между хардуерна 
технология и софтуерни възможности помага на 
всеки, който работи с принтера VersaLink B400 или 
мултифункционалното устройство VersaLink B405, 
да свърши повече работа за по-малко време.

Изберете конфигурацията, 
която отговаря на вашите нужди:

1   60-листовото реверсивно автоматично подаващо 
устройство (RADF) сканира двустранни оригинали 
за копиране, сканиране и изпращане по факс.

2   Четец на карти с вграден USB порт.2

3   Леснодостъпният USB порт2 позволява бързо да 
отпечатвате от или да сканирате към3 произволна 
стандартна USB външна памет.

4   250-листова изходна тава със сензор за запълване.

5   150-листовия байпас работи с носители с размери 
от 3 x 5 in. до 8,5 x 14 in. / от 76 x 127 mm до  
216 x 356 mm.

6   В комбинация с 550-листовата тава за хартия 
стандартният капацитет достига общо 700 листа 
(включително байпас).

7   Добавянето на до 3 броя 550-листови тави за хартия 
(по избор) увеличава капацитета до 2 350 листа.

8   В опционалната основа има място за съхранение 
на тонер касети, хартия и други консумативи.

2 USB портовете могат да бъдат деактивирани; 3 само при VersaLink B405.

3
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Принтер Xerox® VersaLink® B400 и 
мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B405 

Технически характеристики VersaLink B400N VersaLink B400DN VersaLink B405DN

Скорост До 47 стр./мин Letter/до 45 стр./мин. A4

Работно натоварване1 До 110 000 стр./месец1

Процесор/памет Двуядрен процесор 1,05 GHz/2 GB

Възможности за свързване Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с Wi-Fi Kit по избор (поддържат се едновременни кабелни и безжични връзки), 
NFC Tap-to-Pair

Функции на контролера Унифицирана адресна книга (B405), Клониране на конфигурации, Предварителен преглед при сканиране (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, 
Xerox® App Gallery, Стандартна отчетност на Xerox®, Онлайн поддръжка (достъпна от потребителския интерфейс и драйвера за печат)

Работа с хартия 
Подаване на хартия Стандартно няма

Реверсивно автоматично подаващо устройство (RADF): 
60 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 5,5 in. (140 x 140 mm) 
до 8,5 x 14 in. (216 x 356 mm)

Байпас: До 150 листа; Нестандартни размери: от 3 x 5 in. до 8,5 x 14 in. / от 76 x 127 mm до 216 x 356 mm

Тава 1: До 550 листа; Нестандартни размери: от 5,8 x 8,3 in. до 8,5 x 14 in. / от 148 x 210 mm до 216 x 356 mm

Опции 3 допълнителни тави: До 550 листа всяка; Нестандартни размери: от 5,8 x 8,3 in. до 8,5 x 14 in. / от 148 x 210 mm до 216 x 356 mm

Общ капацитет (станд. /макс.) 700 листа / 2 350 листа

Изход на хартията 250 листа

Автоматичен двустранен печат няма Стандартни

Разделителна способност  
при копиране и печат Печат: До 1200 x 1200 dpi (подобрен)

Печат: До 1200 x 1200 dpi (подобрен) 
Копиране: До 600 x 600 dpi 

Извеждане на първа страница  
(най-бързо за)

Печат: 8 секунди Печат: 8 секунди 
Копиране: 6 секунди

Езици за описание на страница PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™

Функции за печат Печат от USB, Защитено отпечатване, Мострен комплект, Печат за лични нужди, Запазено задание, Earth Smart настройки на драйвера на Xerox®, Идентифициране 
на задания, Създаване на брошури, Запазване и възстановяване на настройките на драйвера, Двупосочно състояние в реално време, Мащабиране, Мониторинг 
на задание, Настройки по подразбиране на приложения, Двустранен печат (по подразбиране), Пропускане на празните страници, Режим на чернова

Мобилен печат Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, добавка Xerox® Print Service за устройства, работещи под Android™,  
добавка Mopria® Print Service за устройства, работещи под Android™
Посетете www.xerox.com/officemobileapps за списък с приложения, които можете да изтеглите и които са достъпни за смартфони и мобилни устройства.

Опции @PrintByXerox2, Wi-Fi Direct Printing3, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Приложение Xerox® Mobile Link (B405)2

Конектори за работа в облак за принтери/
мултифункционални устройства2

Печат от/Сканиране в4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Облачни услуги няма Xerox® Easy Translator Service, мултифункционално устройство 
Xerox® Healthcare

Достъпни допълнителни приложения и облачни услуги за принтера/мултифункционалното устройство. Посетете www.xerox.com/appgallery за увеличаващия 
се избор от приложения.

Сканиране Дестинации за сканиране

няма

Сканиране към USB памет, Сканиране към имейл, Мрежово 
сканиране (FTP или Browse SMB)

Функции за сканиране Файлови формати: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Характеристики 
на удобство: Сканиране към начална дестинация, PDF с 
поддръжка на търсене на текст, Едно- и многостраничен PDF / 
XPS / TIFF / Защитен с парола PDF, Линеаризиран PDF / PDF/A

Факс Факс функции5 Walk-up факс (опция с една и три линии, включва LAN факс, 
директен факс, препращане на факс към електронна поща), 
набиране на факс чрез унифицираната адресна книга  
(до 2 000 контакта)

Сигурност Стандартно Проверка на фърмуера, Сертификати за сигурност, Автоматично създаване на самоподписан сертификат, Валидиране на пътя към сертификат, Настройки 
за анулиране на сертификат, Възможност за работа със смарт карти (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Филтриране по портове, Филтриране по IP адрес, 
Филтриране по домейн, Интеграция с Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256-битово криптиране, Защитено отпечатване, Защитен факс (B405), Защитено 
сканиране, (B405) Защитена електронна поща (B405), Мрежова автентификация, SNMPv3, Одитен журнал, Контрол на достъпа, Разрешения въз основа на 
ролята, Удобна автентификация

Опции Софтуер Xerox® PrintSafe

Отчетност  Стандартно Стандартна отчетност на Xerox® (Печат), Възможност за мрежова отчетност, Интерфейс за 
устройства на други производители

Стандартна отчетност на Xerox®(Копиране, печат, сканиране, 
факс, електронна поща), Възможност за мрежова отчетност, 
Интерфейс за устройства на други производители

Опции Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® и други решения за мрежова отчетност, предлагани от различни партньори от Xerox Alliance
1 Максимално очаквано месечно натоварване (за отделни месеци). Не се очаква да се достига редовно; 2 Безплатно (изтеглете от Xerox® App Gallery на вашия принтер/мултифункционално устройство); 3 Опция за 
закупуване; 4 Scan to, налично само за B405; 5 необходима е аналогова линия.

Управление на устройството
Вграден уеб сървър на Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Имейл 
уведомления, Apple® Bonjour®

Драйвери за печат
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® версия 10.9 и по-нова, 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®

Шрифтове
87 PostScript шрифта; 88 PCL шрифта

Работа с носители
Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране: 
едностранно: от 13 до 32 lb. копирна / от 50 до 125 gsm; 
двустранно: от 16 до 32 lb. копирна / от 60 до 125 gsm; байпас: от 
16 lb. копирна до 80 lb. корици / от 60 до 220 gsm; Тава 1: от 16 lb. 
копирна до 80 lb. корици / от 60 до 220 gsm; 3 допълнителни тави 
(опция): от 16 lb. копирна до 80 lb. корици / от 60 до 220 gsm

Работна среда
Температура: от 50 до 90°F / от 10 до 32°C; влажност: от 10% до 
85%; звукова мощност: печат: 7.5 B(A); готовност: 5.3 B(A); звуково 
налягане: печат: 56 dB(A), готовност: 30 dB(A); време за стартиране 
(от изключен до готовност на интерфейса): 60 секунди, време на 
загряване (от спящ режим до готовност на интерфейса): 5 секунди

Електрически данни
Захранване: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 11A или 220–240 VAC, 
50/60 Hz, 6A; B400: непрекъснат печат: 565 вата; в готовност 
(изчакване): 46 вата; енергоспестяващ режим (спящ режим): 
4 вата или по-малко; B405: непрекъснат печат: 620 вата; 
в готовност (изчакване): 60 вата; енергоспестяващ режим 
(спящ режим): 4 вата или по-малко

Размери (Ш x Д x В)
B400: 18,1 x 16,8 x 13,3 in. / 459 x 426 x 339 mm, тегло:  
30 lb. / 14 kg; B405: 19,5 x 19,5 x 21,7 in. / 495 x 495 x 551 mm, 
тегло: 48 lb. / 22 kg

Сертификации
За да видите най-актуалния списък на сертификациите, посетете  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Консумативи
Тонер касета със стандартен капацитет:  
5 900 страници1  106R03581
Тонер касета с висок капацитет: 13 900 страници1  106R03583
Тонер касета с особено висок капацитет:  
24 600 страници1 106R03585
Касета с барабан: 65 000 страници2  101R00554

Опции
550-листово подаващо устройство (B400 ) 497K13620
550-листово подаващо устройство (B405) 497K13630
Комплект за повишаване на производителността  
с SSD диск 16 GB 097S04913
Основа 497K13660
Адаптер за безжична мрежа (Wi-Fi комплект) 497K16750
Интерфейс за устройства на други производители 497K17830
1  Средностатистически стандартни страници. Посочената производителност 

е съгласно ISO/IEC 19752. Производителността ще се различава според 
изображенията, покриващата област и режима на печат.

2  Приблизителен брой страници. Посочена производителност на база 
на размери на страницата 3 A4-/letter. Производителността ще се 
различава според дължината на изпълнението на заданието 
и размера на носителя и ориентацията.

За по-подробни спецификации отидете на www.xerox.com/VersalinkB400Specs или www.xerox.com/VersalinkB405Specs
За подробности посетете сайта ни на адрес www.xerox.com/office

Конфигурациите варират според географския регион.

ConnectKey®

Принтерът VersaLink B400 и мултифункционалното устройство VersaLink B405 са създадени на 
базата на технологията Xerox

®
 ConnectKey

®
. За повече информация посетете www.connectkey.com


