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הגדרה מחדש של הפרודוקטיביות במשרד.

®ConnectKey

®

מדפסת Xerox VersaLink B400
ומדפסת רב-תכליתית Xerox VersaLink B405
®

®

®

®

בין שמדובר במדפסת עצמאית או במדפסת המהווה חלק מצי המדפסות המורחב שלך,
המדפסת  Xerox® VersaLink B400והמדפסת הרב-תכליתית  - VersaLink B405הכוללות
את טכנולוגיית – Xerox® ConnectKey®מביאות את הצוות שלך לרמות חדשות של
פרודוקטיביות .עבוד בדרך שלך – מכל התקן – עם אבטחה מרבית וקישוריות קלה הן אל
הענן וממנו ,והן אל מיקומים מבוססי רשת ומהם.
פרודוקטיביות קלה וממוטבת.

צורת עבודה חדשה לגמרי.

ניידות משופרת לכל סגנון עבודה.

ישירות מהאריזה ,תוכל לסמוך על הביצועים
העקביים והמושלמים של המדפסת ®Xerox
 VersaLink® B400או המדפסת הרב-תכליתית
 VersaLink B405בביצוע המשימות אשר מייעלות
את העבודה בעסק שלך .החל באשפי התקנה
המונעים את הצורך בקבלת סיוע מ ,IT-וכלה
באפשרויות תצורה מפורטות בשלבים ,אתה מוכן
להתחיל בעבודה  -בפשטות וללא טרחה.

הודות למסך המגע הצבעוני בגודל  5אינץ' ,הניתן
להתאמה אישית ,תוכל להקיש ,להחליק ולקדם
את דרכך במשימות ופונקציות בקלות האופיינית
להתקנים ניידים.

המדפסת  VersaLink B400והמדפסת הרב-
תכליתית  VersaLink B405מעניקות לך את החופש
לעבוד במקום ובאופן הרצויים לך – עם קישוריות
ישירה ל,Google Drive™-Microsoft® OneDrive®
ו DropBox™-וגישה לאפשרויות נוספות באמצעות
גלריית האפליקציות .Xerox® App Gallery

והודות לטכנולוגיית נתיב הנייר האמינה שלנו ,תוכל
לסמוך על מהימנות עקבית ויומיומית.
התקני  VersaLinkעשירים במאפיינים ובטכנולוגיות
 Xeroxחוסכי זמן ,שנועדו להאיץ את שיתוף המידע
ולצמצם את זרימות העבודה הלא יעילות .הקפד על
דיוק המידע עם תצוגה מקדימה של 'סריקה ופקס',1
והפק תועלת רבה יותר ממסמכים סרוקים הודות
לזיהוי תווים אופטי ( )OCRמוכלל.1
הדפס בביטחון מלא בידיעה שהתקני VersaLink
מספקים מגוון מאפייני אבטחה קפדניים ,כולל
'הדפסה מאובטחת' ואימות כרטיס לשליטה בגישה.

אפליקציות Xerox® ConnectKey®טעונות מראש
עוזרות במיטוב היעילות במשרד ,וגישה על-גבי
המסך לגלריית האפליקציות המקיפה ®Xerox
 App Galleryמספקת פונקציונליות מורחבת – כגון
האפליקציה Xerox® Easy Translator Service,1
שמתרגמת במהירות מסמכים סרוקים לשפות
מרובות.
בצע במהירות משימות על-ידי שמירת הגדרות
נפוצות כקביעות מוגדרות מראש להגדרת משימות
פשוטה ,במגע יחיד .בעזרת מזהה פשוט ,קבוצות
ומשתמשים בודדים מזינים שם משתמש וסיסמה
פעם אחת בלבד ,ונהנים מגישה מהירה ,מאובטחת
וקלה לקביעות מוגדרות מראש ספציפיות למשימה
ולאפליקציות נפוצות בשימוש במסך בית מותאם
אישית.

היכולת להתחבר להתקנים מרובים ולהדפיס מהם
היא המפתח לעובד של ימינו ,והתקני VersaLink
עומדים באתגר בעזרת  Wi-FiוWi-Fi Direct-
אופציונלי ,בנוסף ל,Apple® AirPrint®- Google
,Cloud Print™ תוסף שירות ההדפסה שלXerox®
עבור ,Android™טכנולוגיית השיוך בהקשה Near
Field Communication ( )NFCו.Mopria®-
למד עוד על הסיבות שבגללן  Xeroxהיא הבחירה
היחידה המתאימה לאנשי מקצוע ניידים בכתובת
.www.xerox.com/mobile
כדי לקבל מידע נוסף על מאפייני ההתקן ,VersaLink
עבור אל www.xerox.com/VersalinkEG

 VersaLink B405 1בלבד

טכנולוגיית– Xerox® ConnectKey®
המרכז של המערכת האקולוגית המלאה
לפרודוקטיביות.
מתוך  – Xeroxהחברה שיצרה את סביבת העבודה
המודרנית – אנו מציגים בפניכם את המהפכה החדשה
בפרודוקטיביות במקום העבודה .עם חוויית משתמש
עקבית במגוון רחב של התקנים ,קישוריות ניידת
וקישוריות בענן וספריית אפליקציות הולכת וגדלה
להרחבת הפונקציונליות  -תעבוד בצורה מהירה ,טובה
וחכמה יותר.
חוויית משתמש אינטואיטיבית
דרך משופרת לקיום אינטראקציה ,ועם זאת מוכרת
היטב ,הכוללת חוויה דמויית טאבלט ,עם פקדי מסך
מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך
ממשק המשתמש ,עם גישה לשירותים טעונים מראש
המתארחים בענן ,המאפשרים לך לעבוד במקום ,בזמן
ובאופן הרצויים לך.
אבטחה חסרת תקדים
הגנה מלאה מרובת רמות הן למסמכים והן לנתונים,
מוכנה לספק הגנה מפני איומים אפשריים ולמנוע אותם
וכן לציית לדרישות תאימות לתקנות ואף לעלות עליהן.
אפשרות לשירותים של הדור הבא
עבוד ביתר יעילות ונהל משאבים על-ידי השגת שליטה
מלאה בסביבת ההדפסה שלך בעזרת ניטור מרחוק
של אספקת שירותים וחומרים מתכלים ,קביעת תצורה
מרחוק ושילוב קל של שירותי Xerox® Managed Print
.Services

פתח לאפשרויות חדשות
פונקציונליות מבוססת אפליקציות ,עם יכולת הרחבה
מיידית של היכולות שלך בעזרת גישה לגלריית
האפליקציות  ,Xerox® App Galleryהכוללת אפליקציות
אמיתיות למיטוב זרימות עבודה דיגיטליות  -או פניה
לשותפים שלנו לפתרונות חדשניים ספציפיים לעסקים.
גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
www.connectkey.com

בחר את התצורה שעונה על הצרכים שלך:

הצגת המאפיינים הנפלאים
של מסך המגע.

 1מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי ( )RADFשל  60גיליונות
סורק מסמכי מקור דו-צדדיים עבור משימות העתקה,
סריקה ופקס.

הכר את מסך המגע הצבעוני שלנו ,בגודל
 5אינץ' ,הניתן להטיה  -ממשק המשתמש שקובע
קנה מידה גבוה להתאמה אישית ולרבגוניות.

 2מפרץ לקורא כרטיסים עם יציאת  USBמוטבעת.

2

 3יציאת  USBנגישה מאוד 2מאפשרת למשתמשים להדפיס
מכל התקן זיכרון  USBסטנדרטי או לבצע סריקה לכל
התקן מסוג זה 3במהירות.
 4מגש פלט של  250גליונות עם חיישן מגש מלא.
 5מגש עקיפה של  150גיליונות מתמודד עם מדיה החל
מגודל  3 x 5אינץ' ועד  8.5 x 14אינץ'  76 x 127 /מ"מ
עד  216 x 356מ"מ.

הודות לחוויית "ניידות" מוכרת  -עם תמיכה בקלט
המושג באמצעות מחוות ואפליקציות ממוקדות
במשימה ,בעלות מראה ותחושה דומים  -אתה
נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את
המשימות המורכבות ביותר.

1

2

4
3

 6עם מגש הנייר של  550גיליונות ,קיבולת הנייר
הסטנדרטית מגיעה ל 700-גיליונות (כולל מגש עקיפה).
 7עד שלושה מגשים אופציונליים של  550גיליונות מגדילים
את קיבולת הנייר המרבית ל 2,350-גיליונות.

5

 8מעמד אופציונלי מספק מקום לאחסון של מחסניות טונר,
נייר וחומרים מתכלים אחרים.

6

 2ניתן להשבית את יציאות ה;USB- 3VersaLink B405בלבד.
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מדפסת Xerox® VersaLink® B400
הדפסה.

מדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® B405
הדפסה .העתקה .סריקה .פקס .דואר אלקטרוני.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל
משימה מן ההתחלה ועד הסוף ,עם הירארכיה
טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש
המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית
ובמרכז .אינך אוהב את המיקום של פונקציה או
אפליקציה מסוימת? התאם אישית את הפריסה
כרצונך.
איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה
ויכולות תוכנה מסייע לכל מי שמקיים
אינטראקציה עם המדפסת  VersaLink B400או
המדפסת הרב-תכליתית  VersaLink B405לבצע
משימות רבות יותר ,במהירות רבה יותר.

מדפסת Xerox® VersaLink® B400
ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® B405

®ConnectKey

המדפסת  VersaLink B400והמדפסת הרב-תכליתית  VersaLink B405מבוססות על טכנולוגיית
®
®
 .Xerox ConnectKey Technologyלקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.connectkey.com
מפרטי התקן

מהירות
מחזור פעילות
מעבד/זיכרון
קישוריות

VersaLink B400N

1

מאפייני בקר

טיפול בנייר
הזנת נייר

סטנדרטי

אופציונלי
קיבולת כוללת (סטנדרטי  /מרבית)
פלט נייר
פלט דו-צדדי אוטומטי

רזולוציית

העתקה והדפסה
זמן להדפסת דף ראשון
(תוך)
שפות תיאור עמוד
מאפייני הדפסה

הדפסה ניידת
אופציונלי
מחברים לענן עבור מדפסת/מדפסת
2
רב-תכליתית ()MFP
שירותי ענן

סריקה

יעדי סריקה
מאפייני סריקה

פקס
אבטחה 

מאפייני פקס

5

כלול כסטנדרט
אופציונלי

ניהול חשבונות

רגיל
אופציונלי

VersaLink B405DN

VersaLink B400DN

עד  47עמודים בגודל  Letterבדקה /עד  45עמודים בגודל  A4בדקה
1
עד  110,000עמודים לחודש
מעבד ליבה כפול 1.05 GHz 2 GB /
,Ethernet 10/100/1000 Base-T ,High-speed USB 3.0  Wi-Fi 802.11nו Wi-Fi Direct-עם ערכת  Wi-Fiאופציונלית (חיבורים חוטיים ואלחוטיים נתמכים בו-זמנית) ,טכנולוגיית
שיוך בהקשה NFC
יומן כתובות מאוחד ( ,)B405שכפול הגדרות תצורה ,תצוגה מקדימה של סריקה ( ,)B405פלטפורמת ,Xerox Extensible Interface Platform® גלריית האפליקציות Xerox® App
,Gallery ניהול חשבונות רגיל של ,Xerox® תמיכה מקוונת (ניתן לגשת אליה מממשק המשתמש וממנהל התקן ההדפסה)
מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי ( :)RADF
 60גיליונות; גדלים מותאמים אישית:
לא זמין
 8אינץ'
 5אינץ' ( 140 x 140מ"מ) עד  .5 x 14
 .5 x 5.5
( 216 x 356מ"מ)
 2מ"מ
מגש עקיפה :עד  150גיליונות; גדלים מותאמים אישית 3 x 5 :אינץ' עד  8.5 x 14אינץ' 76 x 127/מ"מ עד  16 x 356
 2מ"מ
מגש  :1עד  550גיליונות; גדלים מותאמים אישית 5.8 x 8.3 :אינץ' עד  8.5 x 14אינץ'  148 x 210 /מ"מ עד  16 x 356
 2מ"מ
 8אינץ'  148 x 210 /מ"מ עד  16 x 356
 3מגשים נוספים :עד  550גיליונות בכל אחד; גדלים מותאמים אישית 5.8 x 8.3 :אינץ' עד  .5 x 14
 700גיליונות  2,350 /גיליונות
 250גיליונות
כלול כסטנדרט
לא זמין
הדפסה :עד  200 x 1200 dpi
1 (משופר)
העתקה :עד 600 x 600 dpi
הדפסה :עד ( 1200 x 1200 dpiמשופר)
הדפסה :תוך  8שניות
הדפסה :תוך  8שניות
העתקה :תוך  6שניות
PCL® 5e / PCL 6 / / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GLAdobe® PostScript® 3™
הדפסה מ ,USB-הדפסה מאובטחת ,ערכה לדוגמה ,הדפסה אישית ,משימה שמורה ,הגדרות מנהל התקן  ,Xerox® Earth Smartזיהוי משימה ,יצירת חוברות ,הגדרות מנהל התקן של
אחסון ושחזור ,עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת ,התאמת קנה מידה ,ניטור משימה ,ברירות מחדל של יישומים ,הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל) ,דילוג על עמודים ריקים ,מצב טיוטה
,Apple® AirPrint®,Google Cloud Print™ תוסף שירות ההדפסה של  Xerox®עבור,Android™ תוסף שירות ההדפסה של  Mopria®עבורAndroid™
בקר בכתובת  www.xerox.com/officemobileappsלקבלת רשימת אפליקציות הניתנות להורדה עבור טלפונים חכמים והתקנים ניידים.
2
@PrintByXerox,2 Wi-Fi Direct Printing,3 Xerox® Mobile Print Solution,3 Xerox® Mobile Print Cloud,3  Xerox® Mobile Link App()B405
הדפסה מ/סריקה אל,Google Drive 4 ,One Drive ,DropBox ,Microsoft 365 ,Box DocuShare
,Xerox® Easy Translator Service Xerox® Healthcare
לא זמין
MFP
אפליקציות מדפסת/מדפסת רב-תכליתית ( )MFPושירותי ענן נוספים זמינים .בקר בכתובת  www.xerox.com/appgalleryלמבחר הולך וגדל של אפליקציות.
סריקה ל ,USB-סריקה לדואר אלקטרוני ,סריקה לרשת
( FTPאו )Browse SMB
תבניות קבצים,PDF:  ,PDF/A,XPS ,JPEG TIFF; מאפייני
נוחות :סריקה לבית ,מסמכי  PDFהניתנים לחיפוש ,מסמכי
 PDF / XPS / TIFFבאורך עמוד אחד  /עמודים מרובים /
מסמכי  PDFמוגנים באמצעות סיסמה ,מסמכי PDF PDF/A /
לא זמין
שהפכו לליניארים
פקס מהמכשיר (אפשרות לקו אחד או שלושה קווים ,כולל
פקס ,LAN פקס ישיר ,העברת פקס לדואר אלקטרוני),
חיוג פקס באמצעות יומן כתובות מאוחד (עד  2,000אנשי
קשר)
אימות קושחה ,אישורי אבטחה ,הפקה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית ,אימות נתיב אישור ,הגדרות ביטול אישור ,הפעלת כרטיס חכם (,)CAC/PIV/.NET ,FIPS 140-2 SSL/
 ,TLSסינון יציאות ,סינון כתובות  ,IPסינון תחומים,Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration , הצפנה של  256סיביות ,הדפסה מאובטחת ,פקס מאובטח
( ,)B405סריקה מאובטחת ( ,)B405דואר אלקטרוני מאובטח ( ,)B405אימות רשת ,SNMPv3 ,יומן ביקורת ,פקדי גישה ,הרשאות מבוססות תפקיד ,נוחות באימות
התוכנה Xerox® PrintSafe
ניהול חשבונות רגיל של ( Xerox®העתקה ,הדפסה,
ניהול חשבונות רגיל של ( Xerox®הדפסה) ,הפעלת ניהול חשבונות ברשת ,ממשק התקן זר
סריקה ,פקס ,דואר אלקטרוני) ,הפעלת ניהול חשבונות
ברשת ,ממשק התקן זר
,Equitrac Express® ,Equitrac Office®  ,YSoft® SafeQ®פתרונות אחרים של ניהול חשבונות ברשת הזמינים דרך שותפי  Xerox Alliance Partnersשונים

 1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת;  2אפשרות שאינה כרוכה בתשלום (הורד מגלריית האפליקציות  Xerox® App Galleryלמדפסת ;)MFP/ 3אפשרות הניתנת לרכישה;
 4האפשרות 'סריקה אל' זמינה עבור  B405בלבד;  5דרוש קו טלפון אנלוגי.

ניהול התקנים
שרת האינטרנט המוטבע של ,Xerox® ,Xerox® CentreWare® Web
®
®
התראות בדואר אלקטרוני, Apple Bonjour
מנהלי התקן הדפסה
,Windows® 7 10,8,Server 2000Server 2003,Server 2008,,
Server 2008 R2 Server 2012Mac OS®, גרסה  10.9ואילךCitrix ,,
Redhat® EnterpriseLinux®,IBM® AIX® 5,HP-UX® 11iv2,,
,Oracle® Solaris 910,Fedora Core 12-15SUSE®,Xerox® Global ,
Print Driver®Xerox® Mobile Express Driver®,
תמיכה בגופנים
 87גופני ;PostScript  88גופני PCL
טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית :חד-צדדית :נייר דחוס
במשקל  13עד  32ליברות  50 /עד  125ג'/מ"ר; דו-צדדית :נייר דחוס
במשקל  16עד  32ליברות  60 /עד  125ג'/מ"ר; מגש עקיפה :נייר
דחוס במשקל  16ליברות עד  80ליברות לכריכה  60 /עד  220ג'/מ"ר;
מגש  :1נייר דחוס במשקל  16ליברות עד  80ליברות לכריכה 60 /
עד  220ג'/מ"ר;  3מגשים נוספים (אופציונלי) :נייר דחוס במשקל 16
ליברות עד  80ליברות לכריכה  60 /עד  220ג'/מ"ר

סביבת הפעלה
טמפרטורה 50 :עד  90°פרנהייט  10 /עד  32°צלזיוס; לחות10% :
עד  ;85%עוצמת קול :הדפסה ;7.5 B(A) :המתנה ;5.3 B(A) :לחץ קול:
הדפסה ,56 dB(A) :המתנה ;30 dB(A) :זמן אתחול (ממצב 'כבוי'
למצב 'ממשק משתמש מוכן'):תוך  60שניות ,זמן התחממות (ממצב
'שינה' למצב 'ממשק משתמש מוכן') :תוך  5שניות
הספק
חשמלי,110–127 VAC : ,50/60 Hz  11Aאו 220–240
,VAC,50/60 Hz  ;6A  :B400הדפסה רציפה 565 :ואט; מוכן (המתנה):
 46ואט; מצב חיסכון בחשמל (שינה) 4 :ואט ומטה;  :B405הדפסה
רציפה 620 :ואט; מוכן (המתנה) 60 :ואט; מצב חיסכון בחשמל (שינה):
 4ואט ומטה
ממדים (רוחב  xעומק  xגובה)
 B400: 18.1x  16.8 x 13.3אינץ' 459 / x x 426  339מ"מ ,משקל:
 30ליברות  14 /ק"ג;  B405: 19.5x  19.5 x 21.7אינץ' 495 / x x 495
 551מ"מ ,משקל 48 :ליברות  22 /ק"ג
אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת ,עבור אל
www.xerox.com/OfficeCertifications

חומרים מתכלים
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת סטנדרטית 5,900 :עמודים
106R03581

מחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה 13,900 :עמודים106R03583  1
1
מחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה במיוחד 24,600 :עמודים
106R03585

101R00554
מחסנית תוף 65,000 :עמודים 2
אפשרויות
497K13620
מזין  550גיליונות ()B400
497K13630
מזין  550גיליונות ()B405
097S04913
ערכת תפוקה עם כונן זיכרון מוצק בנפח 16 GB
497K13660
מעמד
497K16750
מתאם רשת אלחוטית (ערכת )Wi-Fi
497K17830
ערכת ממשק התקן זר
1

 1ממוצע עמודים סטנדרטיים .התפוקה שצוינה עומדת בתקן .ISO/IEC 19752

התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה ,לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

 2עמודים בקירוב .התפוקה שצוינה מבוססת על גודל משימה ממוצע של 3
עמודים בגודל  .A4/letterהתפוקה משתנה בהתאם למשך ההפעלה של
המשימה ובהתאם לגודל ולכיוון של חומרי ההדפסה.

התצורות משתנות לפי אזורים.

לקבלת מפרטים מפורטים יותר ,עבור אל  www.xerox.com/VersalinkB400Specsאו www.xerox.com/VersalinkB405Specs
למידע נוסף ,בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office
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