XEROX ® VERSALINK ®
KLEURENPRINTER
Professionele kleur, Flexibel in media en toonaangevende
betrouwbaarheid

C9000

ConnectKey®
Technology

Xerox ® VersaLink ® C9000 kleurenprinter
De professionele kleurbeheermiddelen produceren consistent
levendige kleuren. Uitzonderlijke flexibiliteit in media.
Ongeëvenaarde prestatie en betrouwbaarheid. Verbinding
met netwerk, mobiele apparatuur en de cloud. Op apps
gebaseerde workflows aanpassingen. Dit zijn de capaciteiten
waardoor de VersaLink C9000 de gepreferreerde printer is
voor professionals in de grafische industrie en interne
vormgeving. Bedrijven zoals advertentiebureaus, grafische
vormgevingswinkels, marketingcommunicatiefirma's en
fotostudio's kunnen de VersaLink C9000 gebruiken om hun
werk en ideeën tot leven te brengen met prachtige kleuren
en ongeëvenaarde kwaliteit.
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Een printer waarop u kunt vertrouwen
De Xerox ® VersaLink ® C9000 is ontworpen voor drukke
werkplekken die een professionele kleurkwaliteit nodig
hebben om hun ideeën tot leven te brengen met betere
kwaliteit, prestaties en productiviteit.

GEEN PROBLEMEN,
W E L P R E S TAT I E S .

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop
vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink C9000
kleurenprinter zijn taken consistent en feilloos
uitvoert, zodat uw bedrijf efficiënter kan
werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards
en stapsgewijze configuratieopties kunt
u probleemloos aan de slag.

De VersaLink C9000 kleurenprinter is
ontwikkeld met het oog op superieure
betrouwbaarheid. De machine beschikt over
een nieuw hardwareontwerp met minder
bewegende onderdelen, robuustere
papierbaancomponenten en een
geavanceerd beeldverwerkingssysteem.
Als het gaat om het beveiligen van
bedrijfskritieke informatie, dan bieden
de VersaLink machines u een scala aan
beveiligingsmogelijkheden, inclusief
beveiligd printen en kaartverificatie
voor toegangscontrole.

XEROX® CONNECTKEY®
T E C H N O LO G I E – V E R B I N DT
UW COMPLETE PRODUCTIVITEITSECOSYSTEEM
Xerox – het bedrijf dat de moderne
werkomgeving heeft vormgegeven –
presenteert de volgende revolutie op het vlak
van werkplekproductiviteit. Met een
consistente gebruikerservaring op een breed
scala aan machines, mobiele en cloudconnectiviteit en een groeiende bibliotheek
met apps voor nieuwe functies om de
productiviteit te verhogen, werkt u sneller,
beter en slimmer.
Intuïtieve gebruikerservaring
Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde
wijze van interactie met een tablet-achtige
ervaring met interactief aanraakscherm en
de mogelijkheid van eenvoudig aanpassen.
Geschikt voor mobiele apparaten en de
cloud
Directe connectiviteit met de cloud en
mobiele apparaten via de
gebruikersinterface, met toegang tot in de
cloud gehoste diensten waarmee u overal en
altijd kunt werken zoals u dat wilt.
Toonaangevende veiligheid
Volledige beveiliging op meerdere niveaus
van zowel documenten als gegevens, om
bedreigingen te elimineren en daarbij
volledig te voldoen aan de wet- en
regelgeving of deze zelfs te overtreffen.
Geschikt voor de nieuwe generatie
diensten
Werk efficiënter en beheer middelen
effectiever. Dankzij de gemakkelijke
integratie van Xerox® Managed Print
Services kunnen diensten en
verbruiksartikelen op afstand bewaakt
worden.
De weg naar nieuwe mogelijkheden
Breid uw mogelijkheden direct uit met
toegang tot de Xerox App Gallery, met
praktische apps ontwikkeld om digitale
workflows te optimaliseren. Geef ons
partnernetwerk opdracht om innovatieve,
bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwikkelen.
Lees meer over hoe u slimmer kunt werken
op www.connectkey.com.
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389 C

Bouw winstmogelijkheden op door zelf meer van
het drukwerk te kunnen doen.
Wilt u professionele kleurenkwaliteit? De Xerox® VersaLink®
C9000 kleurenprinter levert de superieure
kleurbeeldtechnologie en professionele kleur management
die voor consistent exacte kleuren zorgen t/m A3 formaat.
U kunt tijd en geld besparen door meer van het drukwerk
voor klanten zelf te doen.
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• Echte 1200 x 2400 dpi. Met de hoge
printresolutie van de Xerox® VersaLink
C9000 kleurenprinter kunt u realische
foto's, afbeeldingen van
presentatiekwaliteit en fijne details
produceren waardoor zelfs kleine letters
scherp worden weergegeven.
•K
 leuren die altijd aan uw verwachtingen
voldoen. PANTONE ® gekalibreerde solide
kleursimulaties werken in combinatie met
de Xerox ® kleurcorrectietechnologie en
echte Adobe ® PostScript® 3™ om resultaten
te leveren die altijd aan uw verwachtingen
voldoen.
• Zien is geloven. U bereikt de beoogde
kleuren met levendige afbeeldingen, met
vol en diep zwart en een soepele
kleurovergang zonder strepen, vlekken en
randen. Zowel bestaande als toekomstige
cliënten zullen verrast zijn van het
materiaal dat even professioneel is als van
een drukkerij.
• Beslist exacte kleuren. Het preciese
kleurbeheersysteem van Xerox ® combineert
ongelooflijk krachtige software met de
nauwkeurige kleurmeter van Xerox®
mogelijk gemaakt door X-Rite en voegt een
professionele kleurcontrole toe, en helpt de
nauwkeurigheid van de kleuren van al het
drukwerk constant te houden, op alle
machines.

Bereik nieuw niveaus van nauwkeurigheid met
het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox ®.
Voor grafici en kleurenprofessionals zijn exacte kleuren
cruciaal. Het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox ®
voegt een kritische kleurbeheercapaciteit toe via de
combinatie van krachtige software en de nauwkeurige
kleurmeter van Xerox ®, mogelijk gemaakt door X-Rite.

• Houd de kleuren perfect. Door variabelen
als temperatuur en vochtigheid heeft de
omgeving invloed op het vermogen van
de printer om consistent nauwkeurige
kleuren te produceren. Het nauwkeurige
kleurbeheersysteem van Xerox® zet de printer
weer snel op de nieuwe fabrieksinstellingen.
• Nabootsen van andere machines. Gebruik
het nauwkeurige kleurbeheersysteem van
Xerox ® om speciale kleursets te maken die de
grotere drukmachines nabootsen, zodat u zelf
de kleurenproeven kunt doen voordat het naar
de drukkerij gaat. Met ons systeem kunt
u snel opgeslagen kleurprofielen instellen
en oproepen om uw workflow efficiënt
te houden.
• Meet kleuren nauwkeurig. Aangedreven
door de sectorleider X-Rite kalibreert de
nauwkeurige kleurmeter van Xerox®
uw monitor en de VersaLink C9000 voor
een exacte reproductie van staaltjes en
kleurtabellen zodat de kleuren op het scherm
exact in het drukwerk worden gereproduceerd.
(Inbegrepen bij het nauwkeurige
kleurbeheersysteem van Xerox®.)
• Maak uw steunkleuren perfect. Met het
kleurbeheersysteem van Xerox ® kunt u niet
alleen de bestaande steunkleuren afstemmen
maar ook kunnen nieuwe, unieke steunkleuren
worden gemaakt voor uw kleurenproeven.
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De geavanceerde afwerkingsopties en uitgebreide flexibiliteit
in media zetten de digitale droom om in een fysieke realiteit.
Met de Xerox ® VersaLink ® C9000 kleurenprinter kunt u op een groot
assortiment media afgewerkte stukken maken, zoals de ontwerper het
bedoeld.
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Groter formaat voor A3-afwerking
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V-vouwen

Nieten op meerdere posities

2-4 gaats perforeren

UW GRAFISCHE ASSISTENT

Uw grafisch team wil meer doen dan alleen printen. Het wil elegante uitnodigingen,
aandachttrekkende posters, indrukwekkende boekjes en doeltreffende direct mail produceren.
U kunt erop rekenen dat de Xerox® VersaLink C9000 kleurenprinter daarbij zal helpen. Er
kunnen media met een gewicht van 75 tot 350 g/m² en formaten van 89 x 99 mm tot
320 x 1.321 mm worden gekozen. En met een aantal geavanceerde afwerkingsmogelijkheden
is de geautomatiseerde productie van o.a. boekjes, brochures, voorstellen, nieuwsbrieven,
handleidingen, rapporten, visitekaartjes, verpakkingen, borden, raamstickers en
verkoopmaterialen mogelijk.

Mogelijkheid mediagewicht

350
g/m²

Hoe u het gewicht
van het papier ook
bepaalt, de
VersaLink ® C9000
print er op.

Mediaformaat mogelijkheden (in mm)

Enkelzijdig printen
89 X 99

Automatisch dubbelzijdig printen

140 X 182

75 g/m²

220 g/m²

256 g/m²

300 g/m²

350 g/m²
216 X 279
320 X 1.321
216 X 356
279 X 432
320 X 483
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Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter
Printen. Mobiele connectiviteit.

1 Kaartlezerslot en intern kaartlezervak.

8 Hogecapaciteitslade verwerkt maximaal 2.000 vel in
standaard formaten A4, B5 (64 to 300 g/m²).

2 USB-poort aan de voorzijde1 biedt gebruikers de
mogelijkheid om snel te printen uit alle standaard
USB-geheugens.

9 Tandemlademodule verwerkt maximaal 2.000 vel;
A4, B5 (64 tot 300 g/m²).

3 Handmatige invoer 100 vel verwerkt
mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6
mm en banners van 320 x 1.320,8 mm (64 tot
350 g/m²).

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET
A F W E R KO P T I E S
10 Dubbele opvangbak (standaard wanneer geen
finishers zijn gemonteerd): 250 vel per opvangbak.

4 lade 1 verwerkt maximaal 520 vel in afwijkende
formaten van 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm
(64 tot 300 g/m²).

11 BR Booklet Maker Finisher (optioneel) met
de mogelijkheid om in de rug geniete en gevouwen
boekjes van 64 pagina's te maken (2 tot 16 vel).

5 lade 2 verwerkt maximaal 520 vel in afwijkende
formaten van 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm
(64 tot 300 g/m²).

12 Office Finisher (optioneel) voor geavanceerde
afwerkingsfuncties die zeer waardevol zijn. Biedt
optionele vouw/ril en het maken van geniete
boekjes van 60 pagina's (2 tot 15 vel).

M E E R D E R E PA P I E R L A D E - O P T I E S
VOOR ELKE BEHOEFTE
6 Optionele enveloppenkit (in plaats van lade 1) voor
probleemloze doorvoer van maximaal 50 enveloppen.

1

USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

7 Dubbele lademodule verwerkt maximaal 1.040 vel
in afwijkende formaten van 100 x 148 mm tot 320 x
457,2 mm (64 tot 300 g/m²).

NIEUW SUPERIEUR
AANRAAKSCHERM
Maak kennis met ons nieuwe 5-inch
kleurenaanraakscherm – de
gebruikersinterface die de nieuwe norm
is voor maatwerk, personalisatie en
veelzijdigheid.
Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring
te bieden, met ondersteuning van een
aanraakgevoelige gebruikersinterface en
taakgerichte apps die alle eenzelfde
uiterlijk hebben, zijn er minder stappen
nodig voor zelfs de meest complexe
opdrachten.
De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van
begin tot eind door elke taak, met een
natuurlijke hiërarchie die kritische functies
bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig
gebruikte opties gecentreerd in het
midden. Bent u niet tevreden met de
plaats van een functie of app? Verander
dan gewoon even de lay-out.
Met deze ongeëvenaarde balans tussen
hardwaretechnologie en
softwarefunctionaliteit kan iedereen met
de VersaLink® C9000 kleurenprinter meer
werk in minder tijd gedaan krijgen.
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Xerox ® VersaLink ® C9000

ConnectKey®
Technology

De VersaLink C9000 kleurenprinter is gebouwd op Xerox ® ConnectKey ® technologie.
Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com.
M A C H I N E S P E C I F I C AT I E S

Snelheid
Maandelijkse Duty Cycle1
Harde schijf/processor/geheugen
Aansluitingen
Controllerfuncties
Print resolutie
Eerste print binnen
Printertalen
Kleur management

PapierinvoerStandaard

Optioneel
Papieruitvoer/
Afwerking

Standaard
Optioneel

Automatisch 2-zijdig printen

VersaLink C9000DT
VersaLink C9000GX
Tot 55 ppm A4
270.000
320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair
Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde gebruikersrechten,
geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, online ondersteuning
Tot 1200 x 2400 dpi
10,5 seconden in kleur / 10 seconden in zwart-wit
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Geïntegreerde steunkleurentabel met de mogelijkheid van omschakeling Geïntegreerde steunkleurentabel met de mogelijkheid van omschakeling
op door PANTONE goedgekeurde kleurentabel, aangepaste
op door PANTONE® goedgekeurde kleurentabel, aangepaste
steunkleuropmaak, optionele Xerox® Precise Colour Management System steunkleuropmaak, optionele Xerox® Precise
software
Colour Management System software
Handmatige invoer: Max. 100 vel; Afwijkende formaten: 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm; Banners: 320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 g/m²)
lade 1: Max. 520 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m²)
lade 2: Max. 520 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²)
Optioneel
Dubbele lademodule: Maximaal 1.040 vel; Afwijkende formaten:
100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²)
Tandemlademodule Maximaal 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 300 g/m²).)
Hogecapaciteitslade: Maximaal 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 216 g/m²)
Enveloppenlade (vervangt lade 1): Tot 50 enveloppen: DL, C4, C6 (106 tot 300 g/m²)
Dubbele opvangbak (standaard wanneer geen finishers zijn gemonteerd): elk 250 vel
Office Finisher 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, hechten in de rug)
BR Booklet Maker Finisher: 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/4-gaats perforeren plus in de
rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
Standaard

I N T U Ï T I E V E G E B R U I K E R S E R VA R I N G

Aanpassen en personaliseren
Printerdrivers
Embedded webserver
Printfuncties

Walkup op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow
met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio
Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver® en Mobile Express Driver®
PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie,
boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig
printen, blanco pagina's overslaan, conceptmodus

G E S C H I K T V O O R M O B I E L E A P PA R AT E N E N D E C L O U D

Mobiel printen
Mobiliteitsopties
Cloud Connectors4

Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud3, verbinden via NFC/printen via Wi-Fi Direct Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor beschikbare apps.
Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 en meer

TO O N A A N G E V E N D E V E I L I G H E I D

Netwerkbeveiliging
Toegang tot machine
Gegevensbescherming
Documentbeveiliging

IPsec, HTTPS, Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, Self-signed Certificates al geïnstalleerd
Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card
enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot
Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en
beeldoverschrijving, versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Beveiligd printen

G E S C H I K T V O O R D E N I E U W E G E N E R AT I E D I E N S T E N

Printbeheer
Beheerd printen
Duurzaamheid

Xerox® Workplace Suite en Xerox® Workplace Cloud3, configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 en meer
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery

Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps voor meer functionaliteit.

Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd; 2 Kijk op www.apple.com voor overzicht van AirPrint certificaaten; 3 Aangeschafte optie; 4 Gratis
optionele download uit Xerox App Gallery naar de Printer – www.xerox.com/xeroxappgallery.
1

Certificeringen
Het meest recente overzicht van de certificeringen is te
vinden op www.xerox.com/OfficeCertifications.
Verbruiksartikelen
Standaard tonercartridges:
Zwart: 18.900 pagina's5 
Cyaan: 12.300 pagina's5 
Magenta: 12.300 pagina's5 
Geel: 12.300 pagina's5 

106R04069
106R04066
106R04067
106R04068

Hogecapaciteit tonercartridges:
Zwart: 31.400 pagina's6 
Cyaan: 26.500 pagina's6 
Magenta: 26.500 pagina's6 
Geel: 26.500 pagina's6 

106R04081
106R04078
106R04079
106R04080

Andere te vervangen onderdelen:
Drumcartridge: 190.000 pagina's elke kleur6, 7/
101R00602
190.000 pagina's zwart6 
108R01504
Afvalcartridge: Tot 47.000 pagina's6	
Nietjespakketten voor finischers 
008R12941

Opties
Dubbele lademodule
097S04969
Tandemlademodule 
097S04970
Hogecapaciteitslade097S04845
Enveloppenlade (vervangt lade 1)
497K17880
Office Finisher 
097S04848
2/4 gaats perforator voor Office Finisher 
497K03870
Booklet Maker voor Office Finisher 
497K03852
BR Booklet Maker Finisher met 2/4
2-4 gaats perforeren
097S04982
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit) 
497K16750

 emiddeld aantal standaardpagina's. Aantal pagina’s bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement hangt af van
G
afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.
Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en snelheid van de
machine. Ga voor meer informatie naar http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
Vervanging normaal niet nodig tijdens levensduur van product.
5

6

Configuraties variëren per geografisch gebied.

www.xerox.com
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