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Xerox ® AltaLink ®
színes, többfunkciós nyomtató
Az ideális digitális munkahelyi asszisztens a magas elvárásokat
támasztó csapatoknak

ConnectKey®
Technology

Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
színes, többfunkciós nyomtató
Szeretné jól végezni a munkáját? Az AltaLink a nyomtatásnál sokkal
többre képes. Automatizálhatja dokumentum-munkafolyamatait,
és zökkenőmentesen kapcsolódhat azokhoz a rendszerekhez, amelyek
üzletvitelét előreviszik. Az átfogó biztonsági funkciókkal védett
készülékek valódi munkahelyi asszisztensek, amelyek időt szabadítanak
fel, hogy Ön azzal foglalkozhasson, ami tényleg számít.
T E R M E L É K E N Y M U N K AV É G Z É S
MINDENKINEK

Az AltaLinkkel azonnal otthon érzi majd
magát.
Az intuitív, személyre szabott táblagépszerű
felület kitűnő egyensúlyt teremt az
egyszerűség és a hatékonyság között,
miközben csökkenti a lépések számát, hogy
a feladatokat egyetlen érintéssel lehessen
elvégezni.
Az opcionális Wi-Fi Direct, és más hasonló
beépített mobilitási funkciók lehetővé teszik
a dolgozóknak, hogy mobileszközeikről
nyomtassanak, illetve hozzáférjenek a fejlett
AltaLink funkciókhoz, mint a Xerox®
@PrintByXerox App, a Google Cloud Print™,
a Xerox® Print Service Plug-in Android™
vagy az AirPrint®.
Az AltaLink készülékek hidat alkotnak a fizikai
és a digitális világ között, fejlett szkennelési
funkcióik pedig lehetővé teszikhogy az
információkat pillanatok alatt digitalizálja,
továbbítsa és feldolgozza. A fárasztó
feladatok automatizálásával időt takaríthat
meg és és csökkentheti a hibák számát.
A Xerox® Translate and Print alkalmazással
több mint 50 nyelvre fordíthatja le
dokumentumait. A Xerox® Audio Documents
alkalmazással nyomtatott dokumentumait
hangformátumúvá alakíthatja, és menet
közben is meghallgathatja. A Xerox® Note
Converter alkalmazással pedig a kézi
jegyzeteit ültetheti át a digitális világba.
MINDEN IGÉNYRE MEGFELELŐ
VÁ L A S Z

Nagyobb és kisebb munkák, és a kettő között
bármi – az AltaLink testre szabható, hogy
minden feladattal megbirkózzon. Az
utómunkálati opciók és a kiegészítők közül
választva készülékét bármilyen típusú
dokumentumhoz testre szabhatja.
Az üzleti élet sosem mozgott még ilyen
sebességgel, de az AltaLink segít
lépésttartani.
A Xerox® App Gallery révén Ön mindig a belső
sávban maradhat. A galériában hozzáférhet
az alkalmazások egyre bővülő készletéhez,

amelyekkel cégének növekedésével lépést
tartva egyszerűsítheti az időigényes,
ismétlődő vagy komplex folyamatokat.
Egyszerűsítse a folyamatosan bővülő
géppark IT-támogatását. A Fleet Orchestrator
segítségével az összes készüléken egyszerre
módosíthatja a beállításokat és a
konfigurációkat. A Remote Control Panel
jóvoltából közvetlenül nyújthat interaktív
képzést a felhasználóknak és
támogathatja őket.
ÁT F O G Ó B I Z T O N S Á G

A biztonságot leginkább szem előtt tartó
vállalatok és kormányok által is használt
átfogó védelmi funkcióval a fenyegetéseket
még a keletkezésük pillanatában
megállíthatja.
Az AltaLink Trusted Boot és más hasonló
beépített biztonsági funkciók megvédik
a készülék indítási folyamatát a rosszindulatú
támadásoktól, a McAfee ® engedélyezőlistája,
valamint a McAfee ePO és a Cisco ISE közötti
integráció pedig azonnal, már a készüléknél
semlegesítik a fenyegetéseket és védik
a hálózatot. A konfigurációfigyelő figyeli
és automatikusan kezeli az IT által
meghatározott, kritikus biztonsági beállításokat.
A beépített biztonságinformációs és
eseménykezelési (SIEM) funkció egyszerűsíti
a jelentéskészítést és a biztonsági események
kezelését. A Xerox® Intelligent Workplace
Services részeként elérhető Xerox® Printer
Security Audit Service-integráció pedig segít
maximalizálni a géppark, a dokumentumok
és a tartalom biztonságát.
S Z Í N E S N Y O M TATÁ S , A H O L S Z Á M Í T

A nagy felbontású, 1200 x 2400 dpi-s kimenet
és a kategóriájában vezető HD szuperfinom
EA-festék plusz kiemelkedő színmegjelenítése
és egységessége révén dokumentumai tiszták
és hatásosak lesznek. Az AltaLink® C8100
sorozatú készülékeket emellett a Xerox®
EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®
kiszolgálóval is bővítheti, ha további
lehetőségekre van szüksége a professzionális
megjelenésű dokumentumok készítéséhez.

X E R OX® CO N N E C T K E Y®
TECHNOLÓGIA
Intuitív felhasználói élmény
Élvezze a táblagépszerű élményt
kézmozdulatokkal történő érintőképernyős
vezérléssel, könnyű személyre szabhatósággal,
egyszerű munkafolyamatokkal és funkciókkal.
Mobil- és felhőtámogatás
Még nagyobb mobilitás a felhőalapú
szolgáltatásokkal és a felhőhöz és
a mobileszközökhöz való azonnali
kapcsolódással közvetlenül a felhasználói
kezelőfelületről.
Átfogó biztonsági funkciók
A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal
megelőzheti az illetéktelen hozzáférést,
észlelheti a fenyegetéseket, és megóvhatja
adatait és dokumentumait.
Az intelligens munkahelyi szolgáltatások
engedélyezése
Zökkenőmentes integráció a Xerox® Intelligent
Workplace Services szolgáltatásokkal, amivel
a munkahelyi hatékonyság, a munkatársak
termelékenysége és a biztonság új szintre
emelhető.
Új lehetőségek kapujában
Alakítsa át munkamódszereit a Xerox App
Gallery alkalmazásaival. Vagy kérje meg
valamelyik partnerünket, hogy fejlesszen
ki egy egyéni megoldást az Önök számára.
Az intelligensebb munkavégzésről
további információkat a www.xerox.com/
hu-hu/connectkey címen talál.

Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
színes, többfunkciós nyomtató

 z egyutas, kétoldalas,
A
automatikus dokuadagolóval
(DADF) időt takaríthat meg,
hiszen a gép a kétoldalas
dokumentumok mindkét oldalát
egyszerre szkenneli akár 270 kép/
perc sebességgel.

FELHA SZNÁLÓI FELÜLE T
Az intuitív, táblagépszerű, 10,1
hüvelykes színes érintőképernyő
testreszabható, és segítségével
a feladatokat néhány koppintással
elintézheti. Próbálja ki itt:
xerox.com/AltaLink8100UI.

I N N O VAT Í V T E C H N O L Ó G I Á K
Xerox ® Integrált RFID
kártyaolvasó (opcionális), amely
lehetővé teszi a kártyaalapú
hitelesítést több mint 90
belépőkártya támogatásával.

PA PÍ R B E M E N E T 1
 ét 520 lapos állítható tálca (minden
K
konfiguráción alapfelszereltség). Az 1. tálca
akár A3-as méretet is képes kezelni,
a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig is
helyezhetők lapok.

Érintéses párosítás (Near Field
Communication (NFC))
technológia, amely lehetővé teszi,
hogy a felhasználók
mobileszközeiket az AltaLink C8100
készülék kezelőpaneljéhez érintve
gyorsan kapcsolódhassanak az
MFP-hez.
Intelligens közelségérzékelő
figyeli, ha a felhasználó készülék
közelében tartózkodik. Energiát
takarít meg az inaktív időszakok
során és automatikusan aktiválja
a készüléket, ha a felhasználó
a géphez közelít.

A borítékadagolóból (opcionális, az 1. tálca
helyére illeszthető) 60 borítékot adagolhat.

A nagy kapacitású tandemtálcás
kiépítéssel akár 3140 lapot is kezelhet.

P A P Í R K I M E N E T / U T Ó M U N K Á L AT O K 1

A négytálcás modult tartalmazó
konfigurációba
(a C8130/C8135 készülékekhez érhető el)
összesen 2180 lap helyezhető.
A kézitálca maximum
100 darab lapot tud
kezelni. Egyedi méretek:
89 x 98 mm – 320
x 1320 mm
 nagy kapacitású
A
adagoló
(opcionális) 3000 db
A4-es papír
befogadására alkalmas,
ami a maximális
kapacitást 6140 lapra
növeli.

H O S S Z Ú L A P O K N Y O M TATÁ S A

I rodai finiser
(opcionális), amely
nagyszerű áron kínál
speciális utómunkálati
funkciókat, és az
opcionális élhajtás/
bevágás és
gerinctűzéses
füzetkészítés
lehetőségekkel
60-oldalas füzetek
készíthetők
(2–15 lapból).

A Business Ready
(BR) üzleti finiser
(opcionális) kedvező áron
speciális utómunkafunkciókkal bővíti
a gépét.

C-hajtást/Z-hajtást
végző egység:
(opcionális) segítségével
C-hajtogatást,
Z-hajtogatás, Z-félhajtást
végezhet a BR finiserrel
vagy a BR füzetkészítő
finiserrel.

BR füzetkészítő finiser
64 lapos gerinctűzéses
füzetek készítéséhez
(2–16 lapból).

A hosszú lapok nyomtatása (opcionális)
funkcióval max. 320 x 1320 mm-es
másolóanyagokra nyomtathat.
Kettős eltoló gyűjtőtálca
(csak akkor, ha a finiser nincs
felszerelve; a finiserrel az
egyszeres eltoló gyűjtőtálca
érhető el).
1

Az integrált irodai finiser
(a C8130/C8135/C8145/C8155
modellekhez opcionális) 500
lapos kötegelést és 50 lapos,
kétpozíciós tűzést tesz lehetővé.

A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m2 felülettömegű papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felülettömegétől

A kézi tűző (opcionális) akár
50 lap 75 g/m2 felülettömegű
másolóanyag tűzésére
is alkalmas.

Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
színes, többfunkciós nyomtató
A KÉSZÜLÉK ADATAI

ALTALINK® C8130

Sebesség (színes/fekete-fehér)
Havi terhelhetőség1
Merevlemez/processzor/memória
Hálózati kapcsolat
Opcionális vezérlő
Másolás és nyomtatás
Első másolat elkészítési ideje
(leggyorsabb) (dokuüvegről/
felmelegedett állapotból)
Első nyomat elkészítésének ideje
(legrövidebb idő)
Oldalleíró nyelvek
Papírbemenet2Szabványos

Egy választható

Külön beszerezhető

Papírkimenet/
Utómunkálatok2

Alap
Opcionális

ALTALINK® C8135

ALTALINK® C8145

ConnectKey®
Technology
ALTALINK® C8155

ALTALINK® C8170

Max. 30/30 oldal/perc
Max. 35/35 oldal/perc
Max. 45/45 oldal/perc
Max. 55/55 oldal/perc
Max. 70/70 oldal/perc
Max. 90 000 oldal
Max. 110 000 oldal
Max. 200 000 oldal
Max. 300 000 oldal
Max. 300 000 oldal
Minimum 128 GB SSD; Opcionális: 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB rendszermemória (8 GB rendszermemória AltaLink C8170)
®
10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, WiFi/WiFi Direct opcionális Xerox Dual Band vezeték nélküli készlettel, NFC, Bluetooth (iBeacon)
Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®
Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; nyomtatási felbontás: Max. 1200 x 2400 dpi
6,1 másodperc színes / 4,5 másodperc fekete-fehér
5,5 másodperc színes /
4,7 másodperc színes /
4 másodperc színes /
4,4 másodperc fekete-fehér
3,7 másodperc fekete-fehér
3,2 másodperc fekete-fehér
5,7 másodperc színes / 4,2 másodperc fekete-fehér

4,9 másodperc színes /
3,8 másodperc fekete-fehér

4,5 másodperc színes /
3,2 másodperc fekete-fehér

3,8 másodperc színes /
3 másodperc fekete-fehér

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6
Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): Max. 82 lap/perc egyoldalasan/ 141 oldal/perc kétoldalasan (200 dpi). 130 lapos kapacitás AltaLink C8130/
C8135/C8145/C8155 esetén. Papírméret: 85 x 125 mm-től 297 x 432 mm-ig. Max. 135 lap/perc egyoldalasan/ 270 oldal/perc kétoldalasan (200 dpi). 250 lapos
kapacitás az AltaLink C8170 esetén. Papírméret: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm
Kézitálca: 100 lap; Egyedi méretek: 89 x 98 mm és 320 x 1320 mm (SEF) között
1. tálca: 520 lap; Egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF)
2. tálca: 520 lap; Egyedi méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF)
Négytálcás modul: (3. és 4. tálca – elérhető az AltaLink C8130/C8135 készülékekhez): 1040 lap; egyenként 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF).
Teljes alap papírkapacitás: 2180 lap.
Nagy kapacitású tandemtálcamodul: 2000 lap; méretek: A4. Teljes alap papírkapacitás: 3140 lap.
Nagy kapacitású adagoló (HCF): Max. 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva.. Maximális papírkapacitás HCF-el: 6140 lap.
Borítéktálca (az 1. tálca helyén): Maximum 60 boríték zökkenőmentes adagolását biztosítja bizonyos méretekhez automatikus méretérzékeléssel
Hosszú éllel adagoló készlet (hosszú lap nyomtatása): 320 x 1320 mm
Kettős eltoló gyűjtőtálca (a finiserrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap; Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca: 100 lap
Integrált irodai finiser: Elérhető az AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155 készülékekkel, tűzéspozíció: elül és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző,
két helyen történő tűzés.
Irodai finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális füzetkészítő (élhajtás, gerinctűzés 2–15 lap: 60 oldal)
BR finiser: 3000 lapos kötegelőtálca és 500 lapos felső tálca, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás
BR füzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelőtálca és 500 lapos felső tálca, 50 lapos, többpozíciós tűző és 2/3 lyukas lyukasztás és gerinctűzés
füzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás
C-/Z-hajtást végző egység: Z-hajtással, és a Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR füzetkészítő finisert
Kézi tűző: 50 lapos tűzőgép (munkafelülettel 5

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY
Testreszabás

Testre szabható felhasználói kezelőfelület, funkciók elrejtése és megjelenítése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses
alkalmazásokkal, az intelligens közelségérzékelővel automatikus ébresztéssel.
Nyomtató-illesztőprogramok
Munka azonosítása, kétirányú állapot, munkafigyelés, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver
®
Xerox Embedded Web Server
PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, készülékkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog konfigurációfigyelő, távoli vezérlőpanel
Nyomtatási funkciók
USB-ről nyomtatás, nyomtatás felhőtárhelyről (Dropbox, One Drive és Google Drive), mintaszett, mentett munka, füzetkészítés, illesztőprogram beállításainak
tárolása és előhívása, méretezés, munkafigyelés, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlatmód, hosszú lapok (Banner) nyomtatása
Szkennelés és faxolás
Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelés felhőtárhelyekre (Dropbox, OneDrive és Google Drive)3, szkennelési
formátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú
fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Fax a készülékről (egy- és kétvonalas opciók elérhetők, beleértve LAN-faxot, a közvetlen faxot, és az e-mailbe történő
faxtovábbítást), faxtárcsázás, egységes címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax, TWAIN illesztőprogram (szkennelés)
M O BI L- É S F E L H Ő F U N KC IÓ K TÁ M O G ATÁ S A
Mobil elérhetőség
Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC);Opcionális: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) beleértve az iBeacont (Bluetooth)
Mobilnyomtatás
AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobilszkennelés
AirPrint; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhőtámogatás
Távoli szolgáltatások engedélyezve, natív „Nyomtatás innen” és „Szkennelés ide”3 felhőtárhelyek (Dropbox, OneDrive és Google Drive), közvetlen kapcsolat a
felhőben kezelt szolgáltatásokhoz választható alkalmazásokkal (elérhető a Xerox® App Gallery alkalmazásban vagy itt: www.xerox.com/AppGallery).
ÁT F O G Ó BI Z TO N S ÁGI F U N KC IÓ K
Hálózatbiztonság
802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM3, hálózati
hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonatalapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású
tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskezelés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integráció útján, helyi hitelesítés (belső
adatbázissal), FIPS 140-2
Készülékelérés
Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, TPM;
Opcionális: Intelligenskártya-engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)4, Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox®
Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információ itt: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasimenedzsment-megoldasoks).
Adatvédelem
McAfee Embedded Control engedélyezőlisták, firmware-ellenőrzés, Trusted Boot megbízható betöltés, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok
segítségével, titkosított tároló (AES 256-bit, FIPS 140-2), titkosított és aláírt e-mail; opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított
merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) képfelülírással, McAfee Integrity Control
Dokumentumbiztonság
A Common Criteria tanúsítvány elbírálás alatt (ISO 15408), teljes rendszer a HCP PP-alapján, titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosított adatok
nyomtató-illesztőprogramokkal
E N G E D É LY E Z I A Z I N T E L L I G E N S M U N K A H E LY I S Z O L G Á LTATÁ S O K AT
Nyomtatáskezelés
Xerox® Standard Accounting; opcionális: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatásmenedzsment, további információkat itt talál:
www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-szoftverek#printmanagement
Géppark-/készülékfelügyelet
Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatizált mérőleolvasó, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator,
konfigurációklónozás, Intelligent Workplace Services-eszközkészlet
Biztonság
Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus kezelés), digitális
tanúsítványkezelés, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések
ÚJ LEHETŐSÉGEK K APUJÁBAN
Xerox App Gallery
A mindennapi folyamatokat különféle alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek fordítanak, elektronikusan aláírnak, személyre szabnak, nyomtatnak,
konvertálnak, továbbítanak, együttműködnek és kommunikálnak. Látogassa meg a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok webhelyet,
ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet alkalmazásokat. Szoftverek és szolgáltatások: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/hu-hu/services/
enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyreszabott-kommunikacios-szoftver), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok).
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m2 felülettömegű papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felülettömegétől
A bevezetés után szoftverfrissítéssel érhető majd el
4
Nem érhető el minden régióban
5
Bizonyos régiókban külön kapható
1
2
3

Tanúsítványok: www.xerox.com/OfficeCertifications

A további információkért keresse fel a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalink.
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