ΕΚΤΥΠΩΤΉΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΕΚΤΥΠΩΤΉΣ
XEROX® VERSALINK®
Ο γρήγορος, φιλικός και συνδεδεμένος «βοηθός εργασίας».

B610/B615

ConnectKey®
Technology

Εκτυπωτής Xerox® VersaLink ® Β610 και
πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink ® Β615
Οι γρήγοροι, φιλικοί για το γραφείο εκτυπωτές VersaLink B610/
B615 με πλήρεις δυνατότητες είναι πολλά περισσότερα από
μια βασική ασπρόμαυρη συσκευή. Στην πραγματικότητα, οι
εκτυπωτές VersaLink θέτουν νέα πρότυπα στο τι μπορείτε να
περιμένετε από τη Xerox σχετικά με την παραγωγικότητα
ομάδας εργασίας. Στο σπίτι ή αλλού, αυτός ο «βοηθός εργασίας»
με υψηλές δυνατότητες διαμόρφωσης και σε σύνδεση με το
cloud παραδίδει εντελώς νέες δυνατότητες που ξεπερνούν κατά
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες
πολύ τον ανταγωνισμό – σε ανταγωνιστική τιμή.
σχετικά με τις δυνατότητες των συσκευών
VersaLink, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/VersalinkEG

ΕΎΚΟΛΟΣ, ΈΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΉΣ

Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή
VersaLink Β610 ή Β615, που είναι έτοιμοι με
την παράδοση, για να εκτελείτε με συνέπεια
και αψεγάδιαστα τις εργασίες που κάνουν την
επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά.
Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν
χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές
διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι
για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.
Πλήρως επανασχεδιασμένοι για άριστη
αξιοπιστία, οι εκτυπωτές VersaLink Β610
και Β615 διαθέτουν νέα σχεδίαση υλικού με
λιγότερα μετακινούμενα μέρη, ενισχυμένα
μέρη στη διαδρομή χαρτιού και πιο
προηγμένη κεφαλή εκτύπωσης LED Hi-Q.
Οι συσκευές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος
δυνατοτήτων και τεχνολογιών Xerox που
εξοικονομούν χρόνο και έχουν σχεδιαστεί για
να επιταχύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών
και να μειώνουν τις μη αποδοτικές ροές
εργασίας. Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών
με την προεπισκόπηση σάρωσης και φαξ1
και εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τα
σαρωμένα έγγραφα χάρις στην ενσωματωμένη
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)1.
Όσον αφορά τη διασφάλιση κρίσιμων
πληροφοριών, οι συσκευές VersaLink παρέχουν
ένα φάσμα από τις πλέον αυστηρές λειτουργίες
ασφάλειας, μεταξύ των οποίων Ασφαλή
εκτύπωση και έλεγχο ταυτότητας μέσω
κάρτας για τον έλεγχο της πρόσβασης.
ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΒΆΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ.

Με την προσαρμόσιμη, γεμάτη δυνατότητες,
έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (5 ιντσών στον
εκτυπωτή Β610), μπορείτε να κάνετε τις
επιμέρους εργασίες και λειτουργίες όπως
ακριβώς και στο κινητό σας.

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές Xerox®
ConnectKey® βοηθούν στη βελτιστοποίηση
της αποδοτικότητας του γραφείου σας ενώ η
πρόσβαση από την οθόνη στο εκτεταμένο Xerox
App Gallery παρέχει διευρυμένη λειτουργικότητα
– όπως η εφαρμογή Xerox® Easy Translator
Service1, η οποία μεταφράζει γρήγορα τα
σαρωμένα έγγραφα σε πολλές γλώσσες.
Επιταχύνετε τις διάφορες εργασίες
αποθηκεύοντας κοινές ρυθμίσεις ως
προκαθορισμένες επιλογές για απλή ρύθμιση
εργασιών με ένα πάτημα. Με τη λειτουργία
Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι
ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη
και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη
συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή
και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένες
ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες και
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως
σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

Ο εκτυπωτής VersaLink Β610 και ο
πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink Β615
σας χαρίζουν την ελευθερία να εργάζεστε
όπου και όπως θέλετε – με έτοιμη δυνατότητα
άμεσης σύνδεσης στα Google Drive™,
Microsoft® OneDrive® και Dropbox™ και
πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω
του Xerox App Gallery.
Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από
πολλές συσκευές είναι σημαντική για το
σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές VersaLink
αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τις
λειτουργίες Apple® AirPrint®, Google Cloud
Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox®
για Android™, Ζευγοποίηση με πάτημα Near
Field Communication (NFC) και Mopria® και
επιπλέον με τις προαιρετικές λειτουργίες
Wi-Fi και Wi-Fi Direct.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους
που η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους
σύγχρονους μετακινούμενους επαγγελματίες,
στην τοποθεσία www.xerox.com/mobile
1

 λειτουργία Προεπισκόπηση σάρωσης είναι διαθέσιμη
Η
σε όλα τα μοντέλα VersaLink B615. Η λειτουργία
Προεπισκόπηση φαξ είναι διαθέσιμη στους
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές VersaLink με
δυνατότητες αποστολής φαξ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ XEROX® CONNECTKEY® –
Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΆΣ ΣΑΣ
Η Xerox – η εταιρεία που δημιούργησε το
σύγχρονο χώρο εργασίας – σας παρουσιάζει την
επόμενη επανάσταση στην παραγωγικότητα του
χώρου εργασίας. Με μια ομοιόμορφη εμπειρία
χρήστη σε μια μεγάλη γκάμα συσκευών,
δυνατότητα σύνδεσης στο cloud και σε κινητές
συσκευές και μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη
εφαρμογών για επέκταση της λειτουργικότητας,
θα εργάζεστε ταχύτερα, καλύτερα και
εξυπνότερα.
Εύκολη εμπειρία χρήστη
Ένας εξ ολοκλήρου νέος – και παρόλα αυτά
απόλυτα οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που
περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet,
με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται
σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη
προσαρμογή.
Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το cloud
Άμεση συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές και
το cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας
χρήστη, με πρόσβαση σε προεγκατεστημένες
υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud οι οποίες
σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όποτε και
όπως θέλετε.
Ασφάλεια ορόσημο
Ολοκληρωμένη προστασία πολλαπλών
επιπέδων για έγγραφα και δεδομένα, έτοιμη να
ανταπεξέλθει σε και να εξαλείψει απειλές που
εμφανίζονται και η οποία πληρεί ή υπερβαίνει τις
απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.
Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς
Εργαστείτε πιο αποδοτικά και διαχειριστείτε
τους διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά.
Η εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών Xerox®
Managed Print Services επιτρέπει την
απομακρυσμένη παρακολούθηση της
παράδοσης υπηρεσιών και των αναλωσίμων και
επιπλέον την απομακρυσμένη διαμόρφωση για
ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση χρόνου.
Πύλη για νέες δυνατότητες
Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με
πρόσβαση στο Xerox App Gallery, το οποίο
διαθέτει εφαρμογές ρεαλιστικών προδιαγραφών
που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των
ψηφιακών ροών εργασίας. Εκμεταλλευθείτε το
δίκτυο των συνεργατών μας για τη σχεδίαση
πρωτοποριακών λύσεων συγκεκριμένα για την
επιχείρησή σας.
Μάθετε περισσότερα για το πώς θα μπορείτε
να εργάζεστε εξυπνότερα, στη διεύθυνση
www.connectkey.com.
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Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® Β610
Εκτύπωση.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® Β615
Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση. Φαξ. Email.

1 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων στον εκτυπωτή VersaLink
B610 και δίσκος εξόδου 400 φύλλων στον εκτυπωτή
VersaLink B615, με αισθητήρες γεμάτου δίσκου και στους
δύο δίσκους.
2 Η εσωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών βρίσκεται
δίπλα στην οθόνη αφής στον εκτυπωτή VersaLink B615
και η Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών / το
εσωτερικό τμήμα συσκευής ανάγνωσης καρτών
βρίσκεται πίσω από την οθόνη αφής στον εκτυπωτή
VersaLink B610 (Απαιτείται εξωτερική συσκευή
ανάγνωσης καρτών/Κιτ RFID όταν περιλαμβάνεται
Τελικός επεξεργαστής/Θυρίδα αλληλογραφίας).
3 Η μπροστινή θύρα USB2 επιτρέπει στους χρήστες
να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε3
οποιαδήποτε τυπική συσκευή μνήμης USB.

5 Ο Δίσκος 1 χειρίζεται έως και 550 φύλλα με ειδικά
μεγέθη 2,5 x 8,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm
έως 216 x 356 mm.
6 Ο Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
μονού περάσματος (DADF) 100 φύλλων σαρώνει
πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής,
σάρωσης και φαξ.
7 Το προαιρετικό ντουλάπι (περιλαμβάνει Βάση με
ροδάκια) παρέχει χώρο αποθήκευσης για κασέτες
γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.
8 Ο Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (περιλαμβάνει
Βάση με ροδάκια) προσθέτει έως και 2.000 φύλλα με
τυπικά μεγέθη 8,5 x 11 ίντσες/A4.

4 Ο Δίσκος Bypass 150 φύλλων χειρίζεται μέσα
εκτύπωσης μεγέθους από 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x
14 ίντσες/76 x 127 mm έως 216 x 356 mm.

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΗ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ.
Γνωρίστε το πιο εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής της αγοράς. Είτε
7 ιντσών (B615) είτε 5 ιντσών (B610), προσφέρει μια εμπειρία χρήστη που θέτει υψηλότερες
προδιαγραφές για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.
Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου» – με υποστήριξη για είσοδο με
κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και
χρήση – απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.
Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια
φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις
επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας
λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.
Αυτή η απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά
όλους όσους χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή VersaLink Β610 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή
VersaLink Β615 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.

9 Προσθέστε έως και 4 πρόσθετους δίσκους χαρτιού
550 φύλλων που μπορούν να χειριστούν μεγέθη από
2,5 x 8,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm έως
216 x 356 mm (μέγιστο 2 πρόσθετοι δίσκοι με το
προαιρετικό ντουλάπι, μέγιστο 1 πρόσθετος δίσκος
με τον Τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας).
10 Ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής ταξινομεί και
συρράπτει σετ έως και 50 φύλλων και περιλαμβάνει ένα
δίσκο εξόδου 500 φύλλων.
11 Η προαιρετική θυρίδα αλληλογραφίας περιλαμβάνει
4 κάδους και κάθε δίσκος μπορεί να χειριστεί έως και
100 φύλλα.
2
3

Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν
Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink B615

Xerox® VersaLink ® Β610/Β615

ConnectKey®

Ο εκτυπωτής VersaLink Β610 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Β615 έχουν κατασκευαστεί με βάση την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Εκτυπωτής VersaLink B610 DN

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink B615 S, X

Ταχύτητα
Κύκλος εργασιών1
Επεξεργαστής/Μνήμη/
Σκληρός δίσκος
Συνδεσιμότητα

Έως και 65 σελ./λεπτό letter/Έως και 63 σελ./λεπτό A4
Μέχρι 275.000 σελίδες/μήνα1
1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Προαιρετικός HDD 250 GB

1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/250 GB HDD

Λειτουργίες ελεγκτή
Χειρισμός χαρτιού
Είσοδος χαρτιού


Στάνταρ

Προαιρετικά
Έξοδος χαρτιού

Στάνταρ
Προαιρετικά

Αυτόματη έξοδος διπλής όψης
Ανάλυση εκτύπωσης και
αντιγραφής
Χρόνος εμφάνισης πρώτης
σελίδας
Γλώσσες περιγραφής σελίδας
(PDL)

Technology

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες
ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις), Ζευγοποίηση με πάτημα NFC
Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων (Β615), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (Β615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox®
App Gallery, Βασικές αναφορές Xerox®, Online υποστήριξη (με πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης)
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος
(DADF): 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 5,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/
Δ/Δ
140 x 140 mm έως 216 x 356 mm
Δίσκος Βypass: Μέχρι 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm έως 216 x 356 mm
Δίσκος 1: Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 mm έως 216 x 356 mm
Μέχρι και 4 πρόσθετοι δίσκοι: Μέχρι 550 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 mm έως 216 x 356 mm
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας: Μέχρι 2.000 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4
500 φύλλα
400 φύλλα
Τελικός επεξεργαστής: Δίσκος 500 φύλλων, Συρραφή 50 φύλλων
Θυρίδα αλληλογραφίας: Τέσσερις κάδοι 100 φύλλων
Στάνταρ
Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi
Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi, Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi
Εκτύπωση: Μόλις 7,1 δευτερόλεπτα

Εκτύπωση: Μόλις 6,6 δευτερόλεπτα, Αντιγραφή: Μόλις 5,4 δευτερόλεπτα
από την Επιφάνεια σάρωσης

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

ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή και εξατομίκευση
Προγράμματα οδήγησης
εκτύπωσης
Ενσωματωμένος Διακομιστής
Web Xerox®
Προεπισκόπηση
Λειτουργίες εκτύπωσης

Σάρωση

Φαξ2

Προσαρμογή Walkup, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης από το χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία ή
Ροή εργασίας με το Xerox App Gallery και το Xerox® App Studio
Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών, Xerox® Global Print Driver® και Mobile Express Driver®
Υπολογιστής ή κινητή συσκευή – Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση
Δ/Δ
Προεπισκόπηση σάρωσης/Φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δείγμα σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth
Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση
πραγματικού χρόνου, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παράκαμψη
κενών σελίδων, Πρόχειρη λειτουργία
Δ/Δ
Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο
(FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF,
Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα
αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/ TIFF/PDF με προστασία
κωδικού πρόσβασης
Δ/Δ
Λειτουργίες φαξ (Μόνο στο μοντέλο X): Walk-up Φαξ (περιλαμβάνει LAN
Φαξ, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε email)

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD

Εκτύπωση εν κινήσει
Επιλογές φορητότητας
Cloud Connector3

Apple® AirPrint®5, Έτοιμοι για Google Cloud Print™, Υπηρεσία εκτύπωσης Xerox® και Πρόσθετα υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print και Mobile Print Cloud4, Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct4, Xerox® Mobile Link App (B615)3.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/officemobileapps για τις διαθέσιμες εφαρμογές.
Εκτύπωση από/Σάρωση σε6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® και πολλά άλλα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ

Ασφάλεια δικτύου
Πρόσβαση στη συσκευή
Προστασία δεδομένων
Ασφάλεια εγγράφων

IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email. Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο
πιστοποιητικό
Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Άρχείο καταγραφής ελέγχου,
Έλεγχοι πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένη υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών Xerox®
Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος
(AES 256-bit, FIPS 140-2) και Επεγγραφή ειδώλου, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408) (υπό αξιολόγηση)
Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ (Β615), Ασφαλής σάρωση (Β615), Ασφαλές email (Β615), PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης (Β615)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαχείριση εκτύπωσης
Διαχείριση εκτύπωσης
Βιωσιμότητα

Διαχείριση εκτύπωσης Xerox® και Mobility Suite4, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Τυπικές αναφορές Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 και πολλά άλλα
Διαχείριση συσκευών Xerox®, Βοήθεια υποστήριξης Xerox®, Αυτόματες ενδείξεις μετρητών, εργαλεία Managed Print Services
Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες cloud
Xerox App Gallery
1
4

Xerox® Easy Translator (Β615)4, πολλές πρόσθετες υπηρεσίες διαθέσιμες
Είναι διαθέσιμες πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για μια αυξανόμενη σειρά
επιλεγμένων εφαρμογών Xerox®που είναι διαθέσιμες για την προσθήκη λειτουργιών.

Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση 2 Απαιτεί αναλογική τηλεφωνική γραμμή 3 Δωρεάν προαιρετική λήψη
Επιλογή με αγορά 5 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com για τη λίστα πιστοποίησης AirPrint 6 Η λειτουργία «Σάρωση σε» είναι διαθέσιμη για τον εκτυπωτή B615.

Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα
πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Αναλώσιμα
Κασέτα γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:
Μαύρο: 10.300 σελίδες7106R03941
Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρο: 25.900 σελίδες7106R03943
Κασέτα γραφίτη πολύ υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρο: 46.700 σελίδες7106R03945
Φύσιγγα τυμπάνου: 60.000 σελίδες8 
101R00582

Βοηθητικός εξοπλισμός
Τροφοδότης 550 φύλλων
097S04949
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας
(2.000 φύλλα)
097S04948
Βάση/Ντουλάπι 
097S04955
Βάση με ροδάκια 
097S04954
Τελικός επεξεργαστής
(500 φύλλα, συρραφή 50 φύλλων)
097S04952
Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδων
(100 φύλλα ανά κάδο) 
097S04953
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Κιτ Wi-Fi) 497K16750
Κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 250 GB  497K18360
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 έσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση
Μ
σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με
το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

8

Σ ελίδες κατά προσέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το
τιράζ της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των
υλικών και την ταχύτητα του μηχανήματος.

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

Για πιο λεπτομερή χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/VersalinkB610Specs ή www.xerox.com/VersalinkB615Specs
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office
© 2017 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, DocuShare®,
Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
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