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Надеждно. Свързано. Готово за бизнеса.



БЕЗУПРЕЧНА НАДЕЖДНОСТ.  
ОТЛИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.

Веднага щом го извадите от кутията, можете да 
разчитате, че вашето цветно мултифункционално 
устройство Xerox® VersaLink C7000 ще изпълнява 
своите задачи непрекъснато и безпроблемно, 
което ще увеличи ефективността на работата  
ви. 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.

Проектирано за изключителна надеждност, 
VersaLink C7000 има нов хардуерен дизайн  
с по-малко движещи се части, подобрен път  
на хартията и усъвършенствана система за 
изображения.

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, че информацията е 
точна, като използвате предварителния преглед 
при сканиране и изпращане по факс, лесното 
архивиране, организиране и търсене със 
сканираните документи, с вградената  
OCR функция.

Когато става дума за сигурността на  
важна информация, устройствата VersaLink 
предоставят редица строги функции за защита, 
включително защитен печат и идентификация  
с карта с цел управление на достъпа.

Можете да разчитате на изключително качество 
на печат, за да може работата ви да изглежда 
по най-добрия начин. Разделителната 
способност при отпечатване от до 1200 x 
2400 dpi дава възможност за ясен текст и  
фини детайли на линиите, плюс изключителна 
жизненост на цветовете, плътно запълване  
и улавяне на цветовете на кожата.

ВРЪЗКА С ОБЛАКА.  
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЕФЕКТИВНОСТ.

С персонализирания 7-инчов цветен сензорен 
екран на цветното мултифункционално 
устройство VersaLink C7000 вие можете  
да докосвате и плъзгате с пръсти, за да 
изпълнявате задачите си и да работите с лекота, 
така както работите с мобилни устройства.

Вградените приложения на Xerox® ConnectKey® 
помагат за оптимизиране на ефективността  
в офиса, а достъпът от екрана до богатата  
Xerox App Gallery осигурява разширена 
функционалност – като приложението Xerox® 
Easy Translator Service, позволяващо бърз превод 
на сканирани документи на голям брой езици.

Изпълнявайте задачите си по-бързо, като 
запишете често използваните настройки като 
предварително зададени такива за лесен 
достъп с едно докосване. С опростения процес 
на персонална идентификация отделните 
потребители и групи потребители въвеждат 
собствен ID и парола веднъж и след това се 
възползват от бърз, сигурен и лесен достъп  
до предварително зададени, специфични  
за определените задачи и често използвани 
приложения на персонализиран начален екран.

ГОТОВИ ЗА ВАШИЯ НАЧИН НА РАБОТА.

VersaLink C7000 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 Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® 
Print Service Plug-in за Android™, Near Field 
Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®,  
плюс Wi-Fi и Wi-Fi Direct по избор.

Научете повече подробности защо Xerox  
е единственият избор на съвременните  
мобилни специалисти като посетите  
www.xerox.com/mobile

Цветно мултифункционално устройство  
Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030 

Цветното мултифункционално устройство VersaLink C7000, 
поддържащо технологията Xerox® ConnectKey®, предлага 
безупречна надеждност, цялостна интеграциия и 
производителност. С връзка в облака, готово за работа  
с мобилното ви устройство, поддържащо приложения и 
лесно за персонализиране, C7000 е вашият съвременен 
помощник на работното място – помага ви да бъдете  
на върха днес и да сте подготвени за бъдещето утре.

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® 
CONNECTKEY® – ЯДРОТО  
НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА  
РАБОТНА СРЕДА
Xerox (компанията, създала модерното 
работно място) представя следващата 
революция в продуктивността на работното 
място. Благодарение на еднаквия  
начин на използване от потребителите  
в рамките на широката гама от устройства, 
мобилната и облачна свързаност и 
непрекъснато разрастващата се галерия  
от приложения за разширяване на 
функционалността, вие работите по-бързо, 
по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин на използване  
от потребителите
Напълно нов, но въпреки това изцяло 
познат начин на използване. Подобният  
на таблет сензорен екран е лесен за 
управление и персонализиране.

Готовност за работа с мобилни 
устройства и облака
Незабавна свързаност към мобилни  
и облак устройства директно от 
потребителския интерфейс с достъп  
до предварително заредени, хоствани  
в облака услуги, позволяващи ви да 
работите където, когато и както искате.

Стандарт за сигурност
Многостепенна защита както на документи, 
така и на данни, с готовност за защита и 
елиминиране на появяващите се заплахи.

Поддръжка на услуги от  
следващо поколение
Работете по-ефективно и управлявайте 
ресурсите си по-рационално. Лесното 
интегриране на Xerox® Managed Print 
Services позволява отдалеченото 
проследяване на обслужването и 
консумативите.

Врата към нови възможности
Разширете възможностите си чрез достъп 
до Xerox App Gallery, в която ще намерите 
приложения, проектирани за оптимизиране 
на цифровите работни потоци. Свържете се 
с нашите партньори, които ще проектират 
новаторски, специфични за бизнеса  
ви решения. 

Научете повече как да работите 
по-интелигентно на www.connectkey.com



1  110-листовото двустранно автоматично 
подаващо устройство сканира двустранни 
черно-бели или цветни оригинали за копиране, 
сканиране и изпращане по факс.

2  Работна повърхност по избор (показано с обикновен 
телбод) ви осигурява достатъчно място за сортиране 
на документи.

3  Отделение за четец на карти с вграден USB порт.1

4  Лесно достъпен USB порт1 позволява бързо да 
отпечатвате от или да сканирате към произволна 
стандартна USB външна памет.

5  100-листовата байпасна тава работи с носители  
с размери от 3,5 x 3,87 инча до 11,69 x 17 инча/от  
88,9 x 98,4 мм до 297 x 431,8 мм.

6  520-листова байпасна тава работи с носители  
с размери от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/от 
139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм.

1 USB портовете могат да бъдат деактивирани.

ИЗБЕРЕТЕ 1 ОТ 5-ТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ (7, 8, 9, 10, 11) ЗА 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ХАРТИЯ:
7  Добавете модула на единичната тава към модела 

Desktop за увеличаване на общия капацитет за 
хартия до 1 140 листа (включва байпасна тава). 

8  Изберете модула на единичната тава със станд 
за увеличаване на общия капацитет за хартия до  
1 140 листа (включва байпасна тава) и осигуряване 
място за съхранение на тонер касети и други 
консумативи.

9  Изберете модула на трите тави за увеличаване на 
общия капацитет за хартия до 2 180 листа (включва 
байпасна тава). 

10  Модулът на висококапацитетната тандемна 
тава дава възможност за общ капацитет за хартия 
до 3 140 листа (включва байпасна тава).

11  Висококапацитетното устройство за подаване 
на документи (опция) побира 2 000 листа хартия 
letter/A4, увеличавайки максималния капацитет за 
хартия до 5 140 листа.

ДОБАВЕТЕ ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ С ОПЦИИТЕ 
ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ:
12  Двойните изходни тави побират до 250 листа 

всяка, долната тава може да се измества.

13  Офис финишърът LX (опция) ви осигурява мощни 
довършителни функции на изгодна цена и предлага 
опционално създаване на брошури (прегъване, 
подшиване).

14  Вграденият офис финишър (опция) включва 
500-листов стакер и 50-листов единичен телбод.6
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ 
СЕНЗОРЕН ЕКРАН
Представяме ви нашия изцяло нов, 7-инчов 
цветен сензорен екран – потребителският 
интерфейс, определящ по-висок стандарт 
на персонализиране и гъвкавост. 

Предоставя познат начин на използване 
като при мобилни устройства – с улеснено 
въвеждане чрез жестове и фокусирани 
върху задачи приложения, споделящи  
общ изглед и усещане – по-малко стъпки 
са необходими за завършване дори на 
сложните задачи.

Интуитивното оформление ви води от 
началото до края при всяка задача чрез 
естествена йерархия, при която функциите 
с ключово значение се намират близо  
до горната част на екрана, а често 
използваните опции – в предната и 
централната част. Не харесвате къде се 
намира дадена функция или приложение? 
Персонализирайте оформлението според 
вашите нужди.

Този ненадминат баланс между хардуерна 
технология и софтуерни възможности 
помага на всеки, който работи с цветното 
мултифункционалното устройство 
VersaLink® C7000, да свърши повече 
работа за по-малко време.
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Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ VersaLink C7020 VersaLink C7025 VersaLink C7030
Скорост До 20 стр./мин До 25 стр./мин До 30 стр./мин
Месечно работно натоварване1 До 87 000 страници До 107 000 страници До 129 000 страници 
Процесор/памет (станд.) 1,05 GHz двуядрен/4 GB памет
Твърд диск (опция) 320 GB
Свързаност Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0,Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® с Wi-Fi Kit (опция), NFC Tap-to-Pair
Функции на контролера Унифицирана адресна книга, клониране на конфигурация, предварителен преглед при сканиране, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App 

Gallery, инструмент за стандартно отчитане на Xerox®, разрешения, базирани на роля, активирана автентикация чрез карта, онлайн поддръжка
Резолюция при копиране и 
печат  Копиране: до 600 x 600 dpi; Печат: До 1200 x 2400 dpi
Време за извеждане на първото 
копие (най-бързо за)

За 9,0 секунди цветно/6,9 секунди черно-бяло За 7,2 секунди цветно/5,8 секунди черно-бяло

Време за извеждане на първата 
разпечатана страница

За 9,4 секунди цветно/7,2 секунди черно-бяло За 9,4 секунди цветно/7,1 секунди черно-бяло За 7,3 секунди цветно/5,6 секунди черно-бяло

Езици за описание на страница PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ (опция)
Подаване на хартия Станд. Автоматично подаващо устройство с двойно сканиране (DADF): 110 листа: Скорост: до 55 изобр./мин; Нестандартни размери (дуплекс): от  

4,92 x 4,33 инча до 11,69 x 17 инча/125 x 110 мм до 297 x 431,8 мм; Персонализ. размери (дуплекс): от 4,92 x 3,35 инча до 11,69 x 17 инча/125 x 85 мм 
до 297 x 431,8 мм
Байпасна тава: 100 листа; Персонализ. размери: от 3,5 x 3,87 инча до 11,69 x 17 инча/88,9 x 98,4 мм до 297 x 431,8 мм
Тава 1: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм

Изберете една от опциите Модул с една тава: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм
Една тава със станд.: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм
Модул на три тави със станд (1 560 листа): 520 листа всяка; Нестандартни размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до  
297 x 431,8 мм
Висококапацитетна тандемна тава със станд (2 520 листа): Тава 2: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/ 
139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм; тава 3: 870 листа; Станд. размери: от 8,5 x 11 инча и 7,25 x 10,5 инча/A4 до B5; тава 4: 1 130 листа; Станд. размери: 
от 8,5 x 11 инча и 7,25 x 10,5 инча/A4 до B5

Опции Печат на пощ. пликове: До 60 пощ. плика: №10 commercial, Monarch, DL, C5; Персонализ. размери: от 3,9 x 5,8 инча до 6,4 x 9,5 инча/98 x 148 мм до 
162 x 241 мм
Висококапацитетно подаващо устройство (HCF): 2 000 листа; Станд. размери: от 8,5 x 11 инча и 7,25 x 10,5 инча/A4 до B5

Изход на 
хартията/
довършителни 
операции

Стандартни

Опции

Централна тава с капацитет 500 листа
Двойна изходна тава2: всяка с 250 листа; долната тава е офсетна
Вграден офис финишър: 500-листов стакер, телбод до 50 листа, в една позиция  
Офис финишър LX: стакер до 2 000 листа, подшиване с телбод на до 50 листа, подшиване с до 3 телбода, опционален перфоратор, опционално 
устройство за брошури (биговане, брошурно подшиване)  
Обикновен телбод и работна повърхност: телбод до 50 листа

ИНТУИТИВЕН НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Промяна според нуждите и 
персонализиране

Промяна според нуждите при устройството, персонализиране на началния екран от потребителя, множество начални екрани с опростен ИД, 
персонализиране по център, функция или работен поток с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio

Печатни драйвери Идентификация на задача, двупосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®

Вграден уеб сървър За компютър или мобилно устройство – информация за състоянието, адаптивен дизайн, настройки, управление на устройството, клониране
Предварителен преглед Предварителен преглед при сканиране/факс с мащабиране, завъртане, добавяне на страница
Функции за печат Печат от USB, защитен печат, примерен комплект, личен печат, записано задание, настройки на драйвера за спестяващ печат на Xerox®, идентификация 

на задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, двупосочен статус в реално време, мащабиране, наблюдение 
на задача, настройки по подразбиране на приложение, двустранен печат (по подразбиране), пропускане на празни страници, режим на чернова

Сканиране OCR функция, сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), файлови формати за сканиране: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции за удобство: 
Сканиране към начална дестинация, PDF с възможности за търсене на текст, PDF/XPS/TIFF/защитен с парола PDF с една/няколко страници

Факс Walk-up факс (опция) (предлагат се версии с една или три линии, включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл),  
Fax Over IP (опция)

ГОТОВНОСТ ЗА МОБИЛНА И ОБЛАЧНА ВРЪЗКА
Мобилен печат Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins за Android™
Опции за мобилност @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud4, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link App3. 

Посетете www.xerox.com/officemobileapps за достъпните приложения.
Конектори за облачни операции3 Печат от/сканиране към Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др.
СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ
Мрежова сигурност IPsec, HTTPS, криптиран имейл. Мрежова автентификация, SNMPv3, SSL/TLS, сертификати за сигурност, автоматичен самоподписан сертификат
Достъп до устройството Проверка на фърмуер, потребителски достъп и защитна стена за интернет, филтриране на порт/IP/домейн, регистър за одит, контроли за достъп, 

потребителски разрешения, активирана интелигентна карта (CAC/PIV/.NET), интегрирано отделение за четец за карти
Защита на данните Съветници за инсталиране/защита, криптиране на ниво задача чрез подаване по HTTPS/IPPS, криптиран твърд диск (AES 256 бита, FIPS 140-2) и 

презаписване на изображение, удостоверяване Common Criteria (ISO 15408) (подложено на оценка)
Защита на документите Защитен печат, защитен факс, защитено сканиране, защитен имейл, PDF, защитен с парола
ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
Управление на печата Xerox® Print Management и Mobility Suite4, клониране на конфигурация, инструмент за стандартно отчитане на Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 и др.
Управляване на печата Xerox® Device Manager, Support Assistance, Auto Meter Read, инструменти Managed Print Services
Екологична рационалност Cisco EnergyWise®, спестяващ печат, отпечатване на ID на потребителя в полетата
ВРАТА КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Услуги в облака Xerox® Easy Translator4, много налични допълнителни услуги
Xerox App Gallery Предлага множество приложения и услуги в облака. Посетете www.xerox.com/appgallery за нарастващ избор от приложения на Xerox® за добавяне 

на функции.
1 Максимално месечно натоварване, очаквано в рамките на всеки един месец. Не се очаква да се поддържа редовно; 2 HDD и двойната изходна глава се предлагат като опции за модела Desktop;  
3 Безплатно изтегляне по избор от Xerox App Gallery на устройството – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Опция за закупуване; 5 Посетете www.apple.com за списък за удостоверяване на AirPrint. 

Цветното мултифункционално устройство VersaLink C7020/C7025/C7030 е изградено на технологията  
Xerox® ConnectKey®. За повече информация посетете www.connectkey.com
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За по-подробни характеристики, отидете на www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs
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