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ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЗВАНЕ, ИНТЕЛИГЕНТЕН И 
ЗАЩИТЕН.

Веднага след изваждането от кутията можете 
да разчитате, че VersaLink B610 или B615 ще 
изпълняват своите задачи непрекъснато  
и безпроблемно, което ще увеличи 
ефективността на работата ви. От улеснения 
процес на инсталация без намесата на  
IT специалисти до обяснените стъпка по 
стъпка опции за конфигуриране – всичко 
проектирано с цел да започнете работа 
веднага, без да полагате усилия.

Напълно преработени с цел осигуряване на 
изключителна надеждност, VersaLink B610 и 
B615 разполагат с нов дизайн на хардуера  
с по-малко подвижни части, усилени 
компоненти по пътя на хартията и 
усъвършенствана Hi-Q LED печатаща глава.

Устройствата VersaLink са снабдени с функции 
и спестяващи време технологии на Xerox, 
проектирани с цел ускоряване на процеса  
за споделяне 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 
вградената OCR функция1.

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.

БАЗИРАНА НА ПРИЛОЖЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ  
ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ. 

С помощта на предлагащия възможности  
за персонализиране, капацитивен 7-инчов 
цветен сензорен екран (5-инчов на B610), 
можете да докосвате и плъзгате с пръсти, 
докато изпълнявате задачите и функциите  
си по начин, подобен на този при мобилно 
устройство.

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 
app1, позволяващо бърз превод на сканирани 
документи на множество езици. 

Изпълнявайте задачите си бързо, като 
запишете често използваните настройки  
като предварително зададени такива, с цел 
завършване на заданията с едно докосване. 
Функцията Simple ID позволява на 
индивидуалните потребители и групите 
потребители да въведат потребителско име  
и парола само веднъж и да се възползват от 
бърз, сигурен и лесен достъп до специфични 
за определени задания готови потребителски 
настройки и често използвани приложения на 
персонализиран начален екран.

ВРЪЗКА С ОБЛАКА И МОБИЛНОТО 
УСТРОЙСТВО.

Принтерът VersaLink B610 и 
мултифункционалното устройство VersaLink 
B615 ви дават свободата да работите където 
и както желаете – с директна връзка без 
допълнителни настройки към Google Drive™, 
Microsoft® OneDrive® и Dropbox™ и достъп до 
допълнителни опции чрез Xerox App Gallery.

Възможността за свързване и печат от 
няколко устройства е ключова за 
съвременния бизнес и устройствата VersaLink 
отговарят на това предизвикателство с 
помощта на Apple® AirPrint®, Google Cloud 
Print™, модула на Xerox® Print Service за 
Android™, Near Field Communication (NFC) 
Tap-to-Pair и Mopria®, плюс опционалните 
Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

За да научите повече, защо Xerox е 
единственият избор на съвременните 
мобилни служители, посетете  
www.xerox.com/mobile
1  Функцията за преглед при сканиране е налична във 

всички конфигурации на VersaLink B615; функцията  
за преглед на факсове е налична във всички 
мултифункционални устройства VersaLink,  
снабдени с функции за работа с факсове. 

Принтер Xerox® VersaLink® B610 и  
мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B615 

Бързият, снабден с всички необходими функции и подходящ  
за офиса, VersaLink B610/B615 със сигурност не може да се  
отнесе към обикновените черно-бели устройства. Всъщност 
VersaLink задава нов стандарт що се отнася за очакванията от 
Xerox по отношение на производителността на работните  
групи. В офиса или извън него този помощник на работното  
място с изключително богати възможности за конфигуриране  
и връзка към услуги в облака предоставя напълно нови  
хоризонти, задминаващи значително конкуренцията,  
на достъпна цена.

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® 
CONNECTKEY® Е В ЯДРОТО  
НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА 
РАБОТНА СРЕДА
Xerox – компанията, която създаде 
модерното работно място, представя 
следващата революция в продуктивността 
на работното място. Благодарение на 
уеднаквения потребителски интефейс в 
широк спектър от устройства, мобилната  
и облачна свързаност и нарастващата 
библиотека с приложения за разширяване 
на функционалността, ще работите 
по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин за използване от 
потребителите
Значително подобрен, но все пак изцяло 
познат начин на използване, който  
включва работа, подобна на тази с таблет, 
посредством базирано на жестове 
управление на сензорния екран и лесно 
персонализиране.

Готовност за работа с мобилни 
устройства и облака
Незабавна връзка към облачни и мобилни 
устройства директно от потребителския 
интерфейс с достъп до предварително 
конфигурирани, хоствани в облак услуги, 
които позволяват да работите където, 
когато и както желаете.

Стандарт 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 и управлявайте ресурсите си 
по-ефективно. Лесното интегриране на 
Xerox® Managed Print Services позволява 
отдалеченото проследяване на 
обслужването и консумативите.

Портал към нови възможности
Разширете моментално възможностите си  
с помощта на Xerox App Gallery, включваща 
приложения, разработени за оптимизиране 
на цифровите работни потоци. Свържете се 
с нашите партньори, които ще създадат 
иновативни и специфични за бизнеса ви 
решения. 

Научете повече за начина, по който  
можете да работите по-интелигентно,  
на www.connectkey.com

За да научите повече за функциите на 
устройствата VersaLink, посетете www.xerox.
com/VersaLinkEG



ОТКРИЙТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН.
Запознайте се с най-усъвършенствания интерфейс на цветен сензорен екран в отрасъла. 
Независимо дали е 7-инчов (B615) или 5-инчов (B610), този сензорен екран осигурява на 
потребителите по-висок стандарт за настройки, персонализиране и гъвкавост. 

Чрез представянето на едно познато „мобилно“ преживяване, с 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 оформлението според своите желания.

Този ненадминат баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности помага на 
всеки, който работи с принтера VersaLink B610 и мултифункционалното устройство VersaLink 
B615, да свърши повече работа за по-малко време.

1  500-листова изходна тава в VersaLink B610 и 
400-листова тава в VersaLink B615. И двете са 
снабдени със сензори за запълване.

2  Вграденият четец на карти се намира до сензорния 
екран на VersaLink B615 и отделението за четец на 
карти / вътрешен четец на карти се намира зад 
сензорния екран на VersaLink B610 (ако е включен 
финишър/пощенска кутия, е задължително наличието 
на комплект за външен четец на карти/RFID).

3  Преден USB порт2 позволява на потребителите бързо 
да отпечатват от или сканират към3 всяко стандартно 
устройство с USB памет.

4  150-листовата тава за пряко подаване (байпас) 
работи с носители с размери от 3 x 5 инча до 8,5 x 
14 инча/от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

5  Тава 1 работи с до 550 листа с персонализирани 
размери от 2,5 x 8,5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 127 мм 
до 216 x 356 мм.

6  100-листово автоматично еднопасово подаващо 
устройство с двустранно сканиране (DADF) сканира 
двустранни оригинали за копиране, сканиране и 
изпращане по факс.

7  Опционалният шкаф (включващ основа с колелца) 
предоставя възможност за съхранение на тонер касети 
и други консумативи.

8  Висококапацитетно подаващо устройство 
(включващо основа с колелца) добавя до 2 000 листа 
със стандартни размери 8,5 x 11 инча/A4.

9  Добавете до 4 допълнителни 550-листови тави за 
хартия, работещи с размери от 2,5 x 8,5 инча до 8,5 x 
14 инча/от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм (максимум 2 
допълнителни тави с опционален шкаф, максимум 1 
допълнителна тава с висококапацитетно подаващо 
устройство).

10  Опционалният финишър комплектува и подшива с 
телчета до 50 листа навъднъж и включва 500-листова 
изходна тава.

11  Опционалната пощенска кутия включва 4 
отделения и всяка тава може да работи с до  
100 листа.

2 USB портовете могат да бъдат деактивирани
3 само с VersaLink B615
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Принтер Xerox® VersaLink® B610
Печат. 

Многофункционално устройство Xerox® VersaLink® B615
Печат. Копиране. Сканиране. Факс. Имейл. 
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Xerox® VersaLink® B610/B615
Принтерът VersaLink B610 и мултифункционално устройство B615, базирани на технологията Xerox® ConnectKey®.  
За повече информация посетете www.connectkey.com

Сертификации
За да видите най-актуалния списък на сертификациите, 
посетете www.xerox.com/OfficeCertifications.
Консумативи
Тонер касета със стандартен капацитет: 
Черно: 10 300 страници7 106R03941
Висококапацитетна тонер касета: 
Черно: 25 900 страници7 106R03943
Тонер касета с много висок капацитет: 
Черно: 46 700 страници7 106R03945
Касета с барабан: 60 000 страници8  101R00582

Опции
Подаващо устройство за 550 листа 097S04949
Висококапацитетно подаващо устройство  
(2000 листа) 097S04948
Основа/Шкаф  097S04955
Основа с колелца  097S04954
Финишър  
(500 листа, подшиване на 50-листа с телбод) 097S04952
Пощенска кутия с 4 отделения  
(100 листа на отделение)  097S04953
Адаптер за безжична мрежа (Wi-Fi комплект) 497K16750
Комплект за производителност 
с твърд диск 320 ГБ  497K18360

7  Страндартни страници (средно). Декларирана 
производителност в съответствие с ISO/IEC 19752. 
Производителността ще се различава според  
изображенията, покриващата област и режима на печат.

8  Страници (приблизително). Заявената производителност  
ще се различава според дължината на изпълнението на 
заданието, размера/ориентацията на носителя и скоростта  
на машината. 

Конфигурациите варират според географския регион.

За по-подробни спецификации посетете www.xerox.com/VersalinkB610Specs или www.xerox.com/VersalinkB615Specs
За подробности посетете сайта ни на адрес: www.xerox.com/office

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принтер VersaLink B610 DN Многофункционално устройство VersaLink B615 S, X

Скорост до 65 стр. на минута за формат Letter/до 63 стр. на минута за формат A4
Работно натоварване1 до 275 000 стр./месец1

Процесор/памет/твърд диск 1,05 GHz ARM двуядрен/2 ГБ/опционален твърд диск 320 ГБ 1,05 GHz ARM двуядрен/2 ГБ/твърд диск 320 ГБ
Възможности за свързване Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опционален Wi-Fi комплект (поддържат се едновременно кабелна и 

безжична връзка), NFC Tap-to-Pair
Функции на контролера Унифицирана адресна книга (B615), Клониране на конфигурации, Предварителен преглед при сканиране (B615), 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

Автоматично еднопасово подаващо устройство с двустранно 
сканиране (DADF): 100 листа; нестандартни размери: от 5,5 x 5,5 инча до 
8,5 x 14 инча/от 140 x 140 мм до 216 x 356 мм

Тава за пряко подаване (байпас): до 150 листа; нестандартни размери: от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм 
Тава 1: до 550 листа; нестандартни размери: от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 190 мм до 216 x 356 мм

Опционално до 4 допълнителни тави: до 550 листа всяка; нестандартни размери: от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 190 мм до 216 x 356 мм
Висококапацитетно подаващо устройство: до 2 000 листа; нестандартни размери: 8,5 x 11 инча / A4

Извеждане  Стандартно 
на хартия

500 листа 400 листа

Опционално Финишър: 500-листова тава, 50-листово подшиване (телбод) 
Пощенска кутия: Четири отделения с капацитет 100 листа всяко

Автоматичен двустранен печат Стандартно
Разделителна способност при 
копиране и печат

Отпечатване: до 1200 x 1200 dpi Отпечатване: до 1200 x 1200 dpi; Копиране: до 600 x 600 dpi

Време за извеждане на 
първата страница 

Отпечатване: от 7,1 секунди Отпечатване: със скорост, достигаща 6,6 секунди; Копиране: със скорост, 
достигаща 5,4 секунди, от стъклото за документи

Езици за описание на 
страница

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

ИНТУИТИВЕН НАЧИН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Персонализиране Персонализиране спрямо нуждите, персонализиране на началния екран от потребителя, няколко начални екрана със Simple ID, персонализиране по 

сайт, функция или работен процес с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйвери за печат Разпознаване на задача, двупосочно състояние, проследяване на задача, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®

Вграден уеб сървър на Xerox® За компютър или мобилно устройство – информация за състоянието, адаптивен дизайн, настройки, управление на устройството, клониране
Преглед няма Преглед на сканиране/факс с мащабиране, въртене и добавяне на 

страница
Функции за печат Печат от USB, защитено отпечатване, мострен комплект, печат за лични нужди, запазена задача, Earth Smart настройки на драйвера на Xerox®, 

идентифициране на задачи, създаване на брошури, запазване и възстановяване на настройките на драйвера, двупосочно състояние в реално време, 
мащабиране, проследяване на задача, настройки по подразбиране на приложения, двустранен печат (по подразбиране), пропускане на празните 
страници, режим на чернова

Сканиране няма 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

Факс2 няма Функции за факс (само за X): Публичен факс (включва LAN факс, директен 
факс, препращане на факс към имейл)

ГОТОВНОСТ ЗА ВРЪЗКА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА
Мобилен печат Apple® AirPrint®5, поддръжка на Google Cloud Print™, Xerox® Print Service и модули на Mopria® Print Service за Android™
Опции за мобилност @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud4, свързване посредством NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link App (B615)3.  

Посетете www.xerox.com/officemobileapps, за да намерите наличните приложения.
Конектори за облачни услуги3 Отпечатване от/сканиране към6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и други
СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ
Мрежова защита IPsec, HTTPS, шифрован имейл. Удостоверяване на мрежа, SNMPv3, SSL/TLS, сертификати за защита, автоматичен самоподписан сертификат
Достъп до устройство Автентификация на фърмуера, Достъп на потребителите и вътрешна защитна стена, Филтриране по порт/IP/домейн, Одитен журнал, Контрол на достъпа, 

Потребителски разрешения, Поддръжка на смарт карти (CAC/PIV/.NET), Вградено отделение за картов четец на Xerox®

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 документи Защитен печат, Защитен факс (B615), Защитено сканиране (B615), Защитен имейл (B615), Защитен с парола PDF (B615)
ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
Управление на печата Xerox® Print Management и Mobility Suite4, Клониране на конфигурации, Стандартна отчетност на Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 и други
Управление на печата Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, инструменти Managed Print Services
Устойчивост Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, отпечатване на потребителски ID в полетата
ПОРТАЛ КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Услуги в облак Xerox® Easy Translator (B615)4, много други допълнителни услуги
Xerox App Gallery Налични са много приложения и облачни услуги. Посетете www.xerox.com/appgallery, където ще намерите нарастващ брой приложения на Xerox®  

за добавяне на нови функции.
1 Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно; 2 изисква наличие на аналогова телефонна линия; 3 безплатно изтегляне по желание;  
4 платена опция; 5 Посетете www.apple.com за списъка с AirPrint сертификации; 6 Функцията за сканиране към е налична в B615.
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