IMPRESSORA A CORES
XEROX® VERSALINK®
Cor profissional, flexibilidade dos suportes de impressão
e fiabilidade de referência

C9000

ConnectKey®
Technology

Impressora a Cores Xerox® VersaLink ® C9000
Impressão de cores consistentemente vivas afinadas com
ferramentas profissionais de gestão de cor. Excecional
flexibilidade de suportes. Desempenho e fiabilidade
incomparáveis. Ligação à rede, à nuvem e à mobilidade.
Personalização do workflow baseado em app. Estas são as
capacidades que tornam a VersaLink C9000 a impressora
de eleição para profissionais de artes gráficas e grupos de
design internos. Empresas como agências de publicidade,
lojas de design gráfico, empresas de comunicação
e marketing e estúdios fotográficos, podem usar a VersaLink
C9000 para dar vida ao seu trabalho e ideias com cores
vivas e qualidade sem rival.
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Uma impressora com que pode contar
Desenhada para os movimentados locais de trabalho que
necessitam de uma cor de qualidade profissional, a Xerox®
VersaLink ® C9000 ajuda a eliminar o hiato entre o conceito
e a realidade com melhorias em qualidade, desempenho
e produtividade.

SEM COMPLIC AÇÕES.
APENA S DESEMPENHO.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar
com a sua Impressora a Cores Xerox ®
VersaLink C9000 para realizar as tarefas de
forma consistente e sem falhas, tornando
o trabalho na sua empresa mais eficiente.
Desde auxiliares de instalação que não
necessitam de apoio informático, até
opções de configuração passo a passo,
ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Criada com uma fiabilidade superior,
a Impressora a Cores VersaLink C9000
possui um design de hardware com menos
peças móveis, componentes reforçados no
percurso do papel e um sistema do imagem
avançado.
Quando se trata de salvaguardar as
informações críticas, os dispositivos
VersaLink oferecem uma variedade de
funções rigorosas de segurança, incluindo
Impressão Segura e autenticação por cartão
para controlar o acesso.

T ECN O LO GI A X E ROX®
CO N N EC T K E Y® – O N E XO D O
S E U CO M P L E TO ECO SSIS T E M A
DE PRODUTIVIDADE
A Xerox – a empresa que criou o moderno
local de trabalho – apresenta a próxima
revolução na produtividade do local de
trabalho. Com uma consistente experiência
do utilizador numa grande variedade de
equipamentos, conectividade móvel e à
cloud e uma crescente biblioteca de apps
que oferece novas funcionalidades, irá
trabalhar mais rapidamente, melhor e de
forma mais inteligente.
Experiência Intuitiva do Utilizador
Uma forma inteiramente nova – e no
entanto familiar – de interação que inclui
uma operação semelhante a um tablet
com controlos em ecrã tátil e uma fácil
personalização.
Preparado para Dispositivos Móveis
e para a Cloud
Conectividade imediata com a cloud
e dispositivos móveis a partir do interface
de utilizador, com acesso a serviços
alojados na cloud que lhe permitem
trabalhar onde, quando e como quiser.
Segurança de referência
Total proteção em vários níveis dos
documentos e dados, com proteção
pronta contra ameaças emergentes
e a sua eliminação, satisfazendo ou
excedendo a conformidade regulamentar.
Permite serviços de geração futura
Trabalhe de forma mais eficiente e faça
uma gestão mais eficaz dos recursos.
Uma fácil integração dos Serviços de
Gestão de Impressão Xerox ® (MPS)
permite a monitorização remota da
entrega de consumíveis e da assistência.
Uma Entrada para Novas Possibilidades
Alargue de imediato as suas capacidades
com o acesso à Xerox App Gallery, que
inclui apps do mundo real criadas para
otimizar workflows digitais. Solicite aos
parceiros da nossa rede o desenho de
soluções inovadoras específicas para o
negócio.
Obtenha mais informações sobre como
trabalhar de forma inteligente em
www.connectkey.com.
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Aumente o potencial de lucro, realizando mais
trabalhos de impressão internamente.
Procura cor de qualidade profissional? A Impressora a Cores
Xerox® VersaLink® C9000 oferece uma tecnologia superior
de cor e ferramentas de gestão de cor que asseguram uma
consistente correspondência de cores impressão após
impressão A3. Conseguirá poupar tempo e dinheiro
produzindo internamente mais materiais destinados
aos seus clientes.

• Verdadeiro 1200 x 2400 dpi. A elevada
resolução de impressão da Impressora
a Cores Xerox ® VersaLink C9000 permite
a produção de fotos com aspeto realista,
imagens com qualidade para
apresentações e gráficos e detalhes de
linhas finas que geram texto nítido mesmo
quando usa fontes pequenas.
•A
 s cores que espera, com um rigor fiável.
As simulações de cores sólidas PANTONE®
calibradas, trabalham em conjunto com a
tecnologia Xerox ® Colour Correction e com
o verdadeiro Adobe ® PostScript ® 3™ para
oferecer resultados que correspondem
sempre às suas expectativas,
• Ver para crer. Irá conseguir cores finais
com imagens vivas, pretos ricos e
profundos e transições suaves de cor sem
riscas, bandas ou faixas. Os clientes e
potenciais clientes ficarão impressionados
com os resultados que coincidem com
o que obteriam de um fornecedor
profissional de impressão.
• Correspondência de cor sem compromisso.
Combinando um software incrivelmente
potente com o Xerox ® Precise Colour Meter
potenciado por X-Rite, o Xerox ® Precise
Colour Management System acrescenta
um controlo de cor de nível profissional
e ajuda a manter a exatidão da cor
impressão após impressão e através de
todos os equipamentos.
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Atinja novos níveis de precisão com o Xerox®
Precise Colour Management System.
Para os profissionais de artes gráficas e de cores, a
combinação de cores é uma tarefa fundamental. O Xerox®
Precise Colour Management System acrescenta uma
capacidade fundamental de controlo de cor através da
combinação de um software potente e do Xerox® Precise
Colour Meter potenciado por X-Rite.

• M anter as cores perfeitas. As condições
ambientais, tais como a temperatura
e a humidade, afetam a capacidade da
impressora produzir uma cor exata de
forma consistente. O Xerox ® Precise Colour
Management System coloca rapidamente
a impressora nas configurações de fábrica.
• E mular outros equipamentos. Utilize
o Xerox ® Precise Colour Management
System para criar conjuntos de cores
personalizados que emulam grandes
equipamentos de impressão, permitindo
a criação de provas de prepress
internamente. Com o nosso sistema pode
configurar/redefinir rapidamente perfis
de cor gravados para manter os seus
workflows eficientes.
• M edir cores com precisão. Potenciado
pelo líder do mercado X-Rite, o dispositivo
de medida Xerox ® Precise Colour Meter
calibra o seu monitor e a VersaLink C9000
para que as cores correspondam a livros
de amostras ou a tabelas de cores,
assegurando cores que coincidem com
exatidão quando passam do ecrã para
a impressão. (Incluído com o Xerox ®
Precise Colour Management System.)
• A s suas cores spot perfeitas. O Xerox ®
Precise Colour Mangement System não só
permite ajustar ao máximo as cores spot
existentes, como também permite criar
novas e exclusivas cores spot para as suas
provas de cor.
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Opções avançadas de finalização e uma flexibilidade em grande variedade
de suportes, transformam os sonhos digitais numa realidade física.
Com a Impressora a Cores Xerox® VersaLink ® C9000 pode criar peças finalizadas
num vasto leque de suportes para satisfazer as intenções do designer.
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Saída de grandes formatos para A3 em mancha integral

Booklet
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Dobragem em V

Agrafos em várias posições

Furação de 2/4 furos

O SEU A SSISTENTE DE DESIGN

A sua equipa de design quer fazer mais do que apenas imprimir. Quer produzir convites
elegantes, posters que chamem a atenção, booklets memoráveis e correio direto de elevado
desempenho. Pode contar com a Impressora a Cores Xerox ® VersaLink C9000 para os ajudar
a criar estas e outras peças impressas de elevado valor. Eles podem escolher suportes em
gramagens entre 75 e 350 g/m2 e formatos entre 89 x 99 mm a 320 x 1 321 mm. E uma
gama de dispositivos de finalização avançada permite a produção automática de booklets,
brochuras, propostas, newsletters, manuais, relatórios, cartões de visita, embalagens,
sinalética, decalques de janela, materiais de ponto de venda e outros.

3502
g/m

No entanto, seja qual
for a gramagem do seu
papel, a VersaLink®
C9000 está apta a
imprimir nele.

Capacidades do Formato do Suporte (em mm)

Capacidades de gramagens de suportes
Impressão de um só lado

89 X 99

Impressão automática frente
e verso

140 X 182

75 g/m²

220 g/m2

256 g/m 2

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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APLIC AÇÕES DE FINALIZ AÇ ÃO
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Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000
Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

1 L eitor de Cartões e compartimento interno do
leitor de cartões

7 O Módulo de Duas Bandejas aceita até 1.040
folhas com tamanhos personalizados de
100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2).

2 U ma porta USB na frente1 permite que os
utilizadores imprimam rapidamente de qualquer
dispositivo standard de memória USB.

8 O Alimentador de Alta Capacidade adiciona até
2.000 folhas de formato standard A4, B5
(64 a 300 g/m2).

3 A Bandeja Bypass para 100 folhas aceita
formatos entre 88,9 x 98,4 mm e 320 x 482,6 mm
e faixas desde 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m 2).

9 M ódulo de Bandeja Tandem acrescenta até
2.000 folhas; A4, B5 (64 a 300 g/m2).

4 A Bandeja 1 aceita até 520 folhas com tamanhos
personalizados de 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm
(64a 300 g/m 2).
5 A Bandeja 2 aceita até 520 folhas com tamanhos
personalizados de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
(64a 300 g/m 2).

ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE
COM OPÇÕES DE FINALIZ AÇ ÃO
10 B
 andeja Dupla de Receção Offset (standard
quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas
por bandeja.
11 O Finalizador BR Opcional com Booklet Maker
oferece a capacidade para criar booklets de
64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).

VÁ R I A S B A N D E JA S D E PA P E L
O P C IO N A I S PA R A C A DA N E C E S S I DA D E
6K
 it de Envelopes opcional (substitui a Bandeja 1)
permite alimentar sem problemas até 50 envelopes.

12 O Finalizador Office Opcional oferece-lhe
funções avançadas de finalização por um ótimo
valor e criação de booklets opcional com agrafo
na lombada, podendo agrafar booklets com
60 páginas (2 a 15 folhas).
1

As portas USB podem ser desativadas.

A P R E S E N TA M O S
A SUPERIORIDADE
D O E C R Ã TÁT I L
Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil
a cores de 5 polegadas – a interface de
utilizador que define um padrão mais
elevado em personalização, adaptação
e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência "móvel"
familiar – com suporte a entrada gestual
e apps focadas em tarefas que partilham
um aspeto e operação comuns – são
necessários menos passos para
completar até mesmo os trabalhos mais
complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta-o
através de cada tarefa desde o início até
ao fim, com uma hierarquia natural que
coloca as funções essenciais perto do
topo do ecrã e as opções usadas
habitualmente na frente e ao centro. Não
lhe agrada a posição de uma função ou
aplicação? Personalize o layout à sua
maneira.
Este equilíbrio sem igual entre tecnologia
de hardware e capacidades de software,
ajuda todos os que interagem com a
Impressora a Cores VersaLink ® C9000
a realizarem mais trabalho, mais
rapidamente.

1 2
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®
Technology

A Impressora a Cores VersaLink C9000 baseia-se na Tecnologia Xerox ® ConnectKey ®.
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com.
ESPECIFIC AÇÕES
D O EQ UIPA M E N TO

VersaLink C9000DT

Velocidade
Ciclo de trabalho mensal1
Disco rígido / Processador /
Memória

Até 55 ppm A4
270.000
Opcional 320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB

Conectividade
Funções do Controlador

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair
Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Permissões Baseadas na
Função, Autenticação Conveniente Ativada, Suporte Online
Até 1200 x 2400 dpi
Apenas 10,5 segundos a cores / 10 segundos a preto e branco

ImpressãoResolução
Tempo de saída da primeira
impressão

VersaLink C9000GX

Linguagens de Descrição de
Página

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

Gestão de Cor

Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem com Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem
com a tabela de cores aprovada pela PANTONE editor personalizado
a tabela de cores aprovada pela PANTONE® editor personalizado de cor
spot, software opcional Xerox® Precise Colour Management System
de cor spot, software Xerox® Precise Colour Management System
Bandeja Bypass: Até 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; Faixas: 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m2)
Bandeja 1: Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m2)
Bandeja 2: Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2)
Opcional
Módulo de duas bandejas: Até 1 040 folhas; Formatos
personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2)
2
Módulo de Bandeja Tandem: Até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 300 g/m )
Alimentador de Alta Capacidade: Até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 216 g/m2).
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 50 envelopes: DL, C4, C6 (106 a 300 g/m2)
Bandeja Dupla de Receção Offset (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada
Finalizador Office Empilhador para 2.000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional, booklet maker
opcional (vinco e agrafo no vinco)
Finalizador BR com Booklet Maker: bandeja de empilhamento para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias
posições para 50 folhas e perfuração de 2/4 furos mais booklets com agrafo no vinco (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Padrão

Entrada de PapelStandard

Opcional
Saída de
papel
Finalização

Padrão
Opcional

Impressão automática frente
e verso

E XPERIÊNCI A INT UI T IVA DO UT ILIZ ADOR

Personalizar e Adaptar
Drivers de Impressão
Servidor Web integrado
Funções de impressão

Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função
ou workflow com a Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho, Xerox® Global Print Driver ® e Mobile Express Driver ®
PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Impressão de USB, impressão segura, conjunto de provas, impressão pessoal, trabalho gravado, definições Xerox® Earth Smart Driver,
identificação do trabalho, criação de booklet, gravar e chamar definições do driver, estado bidirecional em tempo real, escalonamento,
monitorização do trabalho, predefinições da aplicação, impressão duas faces, ignorar páginas em branco, modo rascunho

PREPAR ADO PAR A DISPOSITIVOS MÓVEIS E PAR A A CLOUD

Mobile Printing
Opções de Mobilidade
Ligações à cloud4

Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud3, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing3
Visite www.xerox.com/officemobileapps para saber quais as apps disponíveis.
Imprimir de Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 e outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede
Acesso ao equipamento
Proteção de dados
Segurança dos Documentos

IPsec, HTTPS, autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados auto-assinados pré-instalados
Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do
utilizador, smart card ativado (CAC/PIV/.NET), leitor de cartões RFID integrado Xerox®
Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado
(AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco, Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Impressão segura

PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão
Gestão da Impressão
Sustentabilidade

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud3, Clonagem da Configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 e outros
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automática de Contadores, Serviços de Gestão da Impressão
Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do Utilizador que imprimiu nas margens

UM A ENT R ADA PAR A NOVA S POSSIBILIDADES

Xerox App Gallery
1
4

Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para
funções adicionais.

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Visite www.apple.com para ver uma lista de Certificação AirPrint ; 3 Opção comprada;
Download grátis opcional a partir da Xerox App Gallery para a Impressora– www.xerox.com/xeroxappgallery

.

Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consumíveis
Cartuchos de toner de capacidade standard:
Preto: 18 900 páginas5 
Ciano: 12 300 páginas5 
Magenta: 12 300 páginas5 
Amarelo: 12 300 páginas5 

106R04069
106R04066
106R04067
106R04068

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:
Preto: 31 400 páginas6 
106R04081
106R04078
Ciano: 26 500 páginas6 
6
106R04079
Magenta: 26 500 páginas 
6
Amarelo: 26 500 páginas 106R04080
Itens de manutenção de rotina:
Cartucho do Tambor: 190 000 páginas
por cada cor6,7/ 190 000 páginas preto6 
Cartucho de resíduos: Até 47 000 páginas6 
Recarga de Agrafos para Finalizadores

101R00602
108R01504
008R12941

 édia de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem,
M
área oberta e modo de impressão.
P áginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte
e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
N ormalmente não necessita de substituição durante o tempo de vida do produto.
5

6

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

www.xerox.com

©2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print
Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A.
e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 10/18 BR25179 
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Opções
Módulo de Duas Bandejas 
Módulo Bandeja Tandem 
Alimentador de alta capacidade
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)
Finalizador Office
Unidade de perfuração de 2/4 furos para
Finalizador Office
Booklet Maker para Finalizador Office
Criação de Booklets Finalizador
BR c/ Perfuração de 2/4 furos
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)

097S04969
097S04970
097S04845
497K17880
097S04848
497K03870
497K03852
097S04982
497K16750

