IMPRESSORA A CORES E
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
A CORES XEROX® VERSALINK®
Potente desempenho. Produtividade multifuncional.

C600/C605

ConnectKey®
Technology

Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C600 e
Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C605
A Impressora a Cores VersaLink C600 e a Impressora
Multifuncional a cores VersaLink C605 representam a nova
definição de um desempenho excecional e uma fiabilidade
imbatível. Ligadas à nuvem, preparadas para dispositivos móveis
e apps e fáceis de personalizar, a C600 e a C605 são modernas
assistentes do local de trabalho que transformam a forma como
o trabalho é realizado nos nossos dias, ao mesmo tempo que
asseguram que se mantém na vanguarda amanhã.
PRODUTIVIDADE FIÁVEL E TRANQUILIDADE.

FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVO.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar
com a VersaLink C600 ou com a C605 para
realizar as tarefas de forma consistente e sem
falhas, tornando o trabalho na sua empresa
mais eficiente. A partir de auxiliares de
instalação que não necessitam de apoio
informático, até opções de configuração
passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem
complicações.

Com o ecrã tátil a cores capacitivo de
7 polegadas e personalizável (5 polegadas
na C600), pode tocar, arrastar e abrir caminho
através de tarefas e funções com a mesma
facilidade com que utiliza um telemóvel.

Criadas com uma fiabilidade superior, a
VersaLink C600 e a C605 possuem um novo
design de hardware com menos peças móveis
e uma cabeça de impressão Hi-Q LED mais
avançada.
Os equipamentos VersaLink vêm repletos
de funcionalidades e tecnologias Xerox que
permitem poupar tempo e que são criadas
para acelerar a partilha de informação e reduzir
os workflows ineficientes. Assegure a precisão
da informação com a pré-visualização em
Digitalização e em Fax1, e tire mais partido
dos documentos digitalizados com o
reconhecimento ótico de caracteres
(OCR) integrado.1.
Quando se trata de salvaguardar os
documentos e as informações críticas, os
equipamentos VersaLink oferecem uma
variedade de funções rigorosas de segurança,
incluindo Impressão Segura e autenticação
por cartão para controlar o acesso.
Conte com uma qualidade de impressão
superior para que o seu trabalho tenha o
melhor aspeto. Resolução de impressão até
1200 x 2400 dpi para imagens com texto
nítido e detalhes de linhas finas para além
de excecionais cores vivas.

Realize mais trabalho em menos tempo criando
Apps1 personalizadas de 1 Só Toque para
automatizar workflows de vários passos
destinados a indivíduos ou grupos. Basta
escolher a sua nova app para realizar
rapidamente o trabalho que configurou. Para
além disso, com o Simple ID, os utilizadores
individuais e os grupos introduzem um ID de
utilizador e palavra passe uma vez, desfrutando
depois de um acesso seguro, rápido e fácil a
predefinições específicas da tarefa, contactos
favoritos individualizados e a apps usadas
habitualmente, tudo isto num ecrã inicial
personalizado.
LIBERDADE MÓVEL E FLEXIBILIDADE
BASEADA EM APPS.

Com a Impressora a Cores VersaLink C600
e com a Impressora Multifuncional a Cores
VersaLink C605 tem a liberdade para trabalhar
onde e como quiser – com ligação direta a
Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e
Dropbox™, e acesso a opções adicionais
através da Galeria de Apps da Xerox.
A capacidade de se ligar e imprimir a partir
de vários dispositivos é essencial para os
trabalhadores dos nossos dias, sendo que
os equipamentos VersaLink satisfazem esse
desafio com Apple® AirPrint®, Google Cloud
Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™,
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e
Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcional.
Descubra porque é que a Xerox é a única opção
para os atuais profissionais em mobilidade,
visitando www.xerox.com/mobile
1

apenas VersaLink C605

Para obter mais informações sobre as
características do equipamento VersaLink,
visite www.xerox.com/VersalinkEG

TECNOLOGIA XEROX®
CONNECTKEY® – O NEXO DO
SEU COMPLETO ECOSSISTEMA
DE PRODUTIVIDADE
A Xerox – a empresa que criou o modelo local
de trabalho–apresenta a revolução seguinte na
produtividade do local de trabalho. Com uma
consistente experiência do utilizador numa
grande variedade de equipamentos,
conectividade móvel e na nuvem e uma
crescente biblioteca de apps que aumentam a
funcionalidade, irá trabalhar mais rapidamente,
melhor e de forma mais inteligente.
Experiência do Utilizador Intuitiva
Uma forma inteiramente nova – e no
entanto familiar – de interação que inclui
uma operação semelhante a tablet com
controlos em ecrã tátil e uma fácil
personalização.
Pronto para a mobilidade e para a nuvem
Conectividade imediata com a nuvem e
dispositivos móveis a partir da interface de
utilizador, com acesso a serviços previamente
carregados e alojados na nuvem 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 sua
eliminação, satisfazendo ou excedendo a
conformidade regulamentar.
Possibilita Serviços de Geração Futura
Trabalhe de forma mais eficiente e faça
uma gestão mais eficaz dos recursos. A fácil
integração com os Serviços de Gestão de
Impressão Xerox® permite monitorizar
remotamente a prestação de assistência
e os consumíveis.
Uma porta aberta a novas possibilidades
Alargue de imediato as suas capacidades com
o acesso à Galeria de Apps Xerox, 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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Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C600 Impressora Multifuncional a Cores Xerox® VersaLink® C605
Impressão. Conectividade com dispositivos
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail. Conectividade com
móveis.
dispositivos móveis.
1 Bandeja de saída para 500 folhas com sensor de
bandeja cheia (capacidade para 400 folhas na C605X).
2 Leitor de Cartões para o Leitor de Cartões interno (a
C600 inclui um compartimento interno para leitura de
cartões que se encontra por detrás do ecrã tátil. É
necessário um Leitor de Cartões Externo quando está
incluído o Finalizador/Caixa de Correio).
3 Disco rígido de 320 GB standard (opcional na C600)
aumenta as capacidades de várias funções baseadas
em app.
4 Uma porta USB2 na frente do equipamento permite
aos utilizadores imprimirem com rapidez ou
digitalizarem para3 qualquer dispositivo comum de
memória USB.

3

3

2

4

4

8 O armário opcional (inclui base com rodízios)
proporciona espaço para armazenar cartuchos de
toner e outros consumíveis.
9 O Alimentador de Alta Capacidade (inclui base com
rodízios) adiciona até 2000 folhas de formato standard
entre 216 x 356 mm e 210 x 297 mm.
10 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para
550 folhas para formatos entre 76 x 190 mm e 216 x
356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com
armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com
Alimentador de Alta Capacidade).
11 O finalizador opcional separa e agrafa conjuntos
até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída para
500 folhas.

5 Bandeja Bypass para 150 folhas aceita suportes de
impressão entre 76,2 x 127 mm e 216 x 356 mm.

12 A caixa de correio opcional inclui 4 cacifos e cada
bandeja aceita até 100 folhas.

6 Bandeja 1 aceita até 550 folhas de formatos
personalizados de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

2
3

As portas USB podem ser desativadas
Apenas VersaLink C605.

7 Um Alimentador Automático Duplex (DADF) de
passagem única para 100 folhas digitaliza originais de
duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL SUPERIOR.
Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (C605)
ou 5 polegadas (C600), é uma experiência de utilizador que define um padrão mais elevado de
personalização 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 app?
Personalize o layout à sua maneira.
Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software, ajuda
todos os que interagem com a Impressora a Cores VersaLink C600 ou com a Impressora
Multifuncional a Cores VersaLink C605 a concluírem mais trabalho, mais rapidamente.

10

Xerox® VersaLink® C600/C605

ConnectKey®

A Impressora a Cores VersaLink C600 e a Impressora Multifuncional a Cores C605 assentam na Tecnologia
Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite www.connectkey.com
ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO

Velocidade
Ciclo de Trabalho1
Processador/Memória/
Disco rígido
Conectividade
Funções do Controlador
Alimentação de Papel
Standard
Entrada de Papel
Opcional
Saída de Papel

Standard
Opcional

Saída automática frente e
verso
Cópia e
Resolução
impressão
Tempo de saída da primeira
página (apenas)
Linguagens de Descrição
de Página

Technology

Impressora a Cores N, DN VersaLink C600

Impressora Multifuncional a Cores X, XL Xerox® VersaLink® C605

Até 53 ppm
Até 120.000 páginas/mês1
1,05 GHz/2 GB/320 GB HDD opcional

1,05 GHz/4 GB/ 320 GB HDD standard

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em
simultâneo), NFC Tap-to-Pair
Unified Address Book (C605), Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting
Alimentador Automático Duplex de Passagem Única (DADF):
ND
100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Bandeja Bypass: Até 150 folhas; formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: Até 550 folhas; formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Até 4 Bandejas Adicionais: Até 550 folhas; formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidade: Até 2000 folhas; 216 x 356 mm a 210 x 297 mm
500 folhas
400 folhas
Finalizador: Bandeja para 500 folhas, 50 folhas agrafadas (Não disponível na C605/X)
Caixa de correio: Quatro cacifos para 100 folhas (não disponível na C605/X)
Standard (não disponível na configuração N)
Impressão: Até 1200 x 2400 dpi
Impressão: Apenas 8 segundos a cores e a preto e branco

Impressão: Até 1200 x 2400 dpi; Cópia: Até 600 x 400 dpi
Impressão: Apenas 10 segundos a cores e a preto e branco
Cópia: Apenas 7 segundos a cores/5 segundos a preto e branco

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

EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO UTILIZADOR

Personalizar e Adaptar
Drivers de impressão
Xerox® Embedded Web Server
Pré-visualização
Funções de impressão
Digitalização

Fax2

Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou
workflow com a Galeria de Apps Xerox 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 do equipamento, clonagem
ND
Pré-visualização da digitalização/fax com zoom, rotação, adição de página
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, ignorar páginas em branco
ND
Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/email/
rede (FTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/
XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por password
ND
Fax casual (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email)

PREPARADO PARA MOBILIDADE E PARA A NUVEM

Mobile Printing
Opções de mobilidade
Ligações à nuvem4

Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing5, Xerox® Mobile Link App (C605)6.
Visite www.xerox.com/officemobileapps onde encontrará as apps disponíveis.
Imprimir de/digitalizar para7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform5 e outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

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

IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados auto-assinados previamente instalados
integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)
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 integrado
Assistentes de configuração/segurança, encriptação ao nível do trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES 256-bit,
FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco, certificação Common Criteria (ISO 15408) (em avaliação), Apps Encriptadas com Embedded
Certificate Support
Impressão segura, fax seguro (C605), email seguro (C605), PDF protegido por password (C605)

POSSIBILITA SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão
Gestão da Impressão
Sustentabilidade

Xerox® Print Management e Mobility Suite5, Clonagem da configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 entre 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

PORTA ABERTA A NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços na nuvem
Galeria de Apps Xerox

Xerox® Easy Translator (C605)5, vários serviços adicionais disponíveis
Várias apps e serviços na nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para funções adicionais

1
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Necessita de linha telefónica analógica; 3 Visite www.apple.com onde encontra uma lista de
Certificações AirPrint; 4 Download grátis opcional da Galeria de App Xerox para a Impressora/MFP; 5 Opção a comprar; 6 Download grátis a partir de Google Play ou Apple Store; 7 Digitalização disponível na C605.

Certificações
Para ver a lista atualizada de certificações, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumíveis e Opções
Cartuchos de toner de capacidade standard:
Preto: 6000 páginas8 
106R03899
Ciano: 6000 páginas8106R03896
8
Magenta: 6000 páginas 
106R03897
Amarelo: 6000 páginas8 
106R03898
Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:
Preto: 12 200 páginas8 
Ciano: 10 100 páginas8 
Magenta: 10 100 páginas8 
Amarelo: 10 100 páginas8 

106R03907
106R03904
106R03905
106R03906

Cartuchos de Toner de Capacidade Extra Elevada:
C600: Preto: 16 900 páginas8106R03923
C600: Ciano: 16 800 páginas8106R03920
C600: Magenta: 16 800 páginas8 
106R03921

106R03922
C600: Amarelo: 16 800 páginas8 
C605: Preto: 18 000 páginas8 
106R03935
8
C605: Ciano: 16 800 páginas 106R03932
C605: Magenta: 16 800 páginas8 
106R03933
C605: Amarelo: 16 800 páginas8 
106R03934
Cartucho ciano do tambor: 40 000 páginas9 
108R01485
Cartucho magenta do tambor: 40 000 páginas9 108R01486
9
Cartucho amarelo do tambor: 40 000 páginas  108R01487
Cartucho preto do tambor: 40 000 páginas9108R01488
Cartucho de resíduos: 30 000 páginas9 
108R01416
Opções
1 Bandeja para 550 folhas
097S04949
Alimentador de Alta Capacidade para 2000 folhas
(inclui Base com Rodízios)
097S04948
097S04994
Armário (inclui Base com Rodízios)
Base com Rodízios
097S04954
Finalizador (500 folhas, agrafa 50 folhas)
097S04952
Caixa de correio com 4 cacifos
(100 folhas por cacifo)
097S04953

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. 08/18 BR21341 
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Kit p/conectividade sem fios
Kit de Produtividade

497K16750
497K18360

Garantia
Um ano de garantia nas instalações10
 édia de páginas standard. Rendimento declarado em
M
conformidade com ISO/IEC19798. O rendimento varia de acordo
com a imagem, área coberta e modo de impressão.
9
Páginas 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
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
10
Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato
PagePack/eClick não beneficiam desta garantia de um ano nas
instalações. Para mais informações sobre o pacote de
assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de
assistência.
8

As configurações variam conforme a geografia.

