Xerox VersaLink C400 kleuren printer
en Xerox VersaLink C405 kleuren
multifunctionele printer
®
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Revolutionair. Toekomstbestendig. Waar voor uw geld.

Xerox VersaLink C400 kleuren printer en
Xerox VersaLink C405 kleuren multifunctionele printer
®

®

®

®

De VersaLink C400 en C405 zorgen voor een ware revolutie qua productiviteit
op de werkplek dankzij volgende generatie eigenschappen en makkelijke directe
cloud en mobiele connectiviteit. Gebouwd, volledig gericht op de wijze waarop
u nu wilt werken en voorbereid op uw groei – met alle flexibliteit en veelzijdigheid
die uw onderneming nodig heeft om beter te kunnen werken met minimale
IT-ondersteuning en maximale veiligheid.
Krachtige performance
en gemoedsrust.

Makkelijk, efficiënt en
volledig nieuw.

Vrijheid en op apps
gebaseerde functionaliteit.

Al direct uit de doos kunt u ervan op aan dat
uw VersaLink C400 resp. C405 consistent en
probleemloos de taken verricht die uw werk
efficiënter maken. Via IT-vrije installatiewizards en stap-voor-stap configuratie-opties
kunt u probleemloos aan de slag.

Met het aanpasbare, capacitieve 5-inch kleuren
aanraakscherm kunt u zich al aantippend,
swipend en aantikkend een weg banen door
taken en functies met het gemak van een
mobieltje.

De VersaLink C400 kleuren printer en de
Versalink C405 kleuren multifunctionele printer
geven u de vrijheid om te werken waar en hoe
u maar wilt, met directe, out-of-the-box directe
connectiviteit met Google Drive™, Microsoft®
OneDrive® en DropBox™ en toegang tot
aanvullende opties via de Xerox® App Gallery.

VersaLink machines bieden veel functionaliteit
en tijdbesparende Xerox technologieën
ontwikkeld om het delen van informatie te
versnellen en inefficiënte workflows te beperken.
Zorg voor informatienauwkeurigheid met de
Scan and Fax preview functie1 en doe meer met
gescande documenten met de geïntegreerde
optical character recognition (OCR)1.
Als het gaat om beveiliging van bedrijfskritieke
documenten en gegevens, dan bieden
VersaLink machines u een scala aan
beveiligingsmogelijkheden, inclusief
beveiligd afdrukken en kaartverificatie voor
toegangscontrole.
Met de VersaLink C400 en C405 kunt u er zeker
van zijn dat uw documenten er goed uitzien en
u zich van uw beste zijde laat zien als
u presentaties moet geven bij uw klanten.

Voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey®
apps helpen u om de kantoorefficiency te
optimaliseren en on-screen toegang tot de
uitgebreide Xerox® App Gallery voor nog meer
functionaliteit, zoals de Xerox® Easy Translator
Service app1, die gescande documenten snel
vertaalt in vele talen.
Snelheid tijdens het werk door veelgebruikte
instellingen op te slaan als pre-sets in de
vorm van eenvoudige, ‘één druk op de knop’
instellingen. Met Simple ID kunnen individuele
gebruikers en groepen een gebruiker-ID
en wachtwoord eenmalig invoeren en zich
vervolgens snelle, veilige en makkelijke toegang
verschaffen tot taakspecifieke pre-sets en
veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde
startpagina.

De mogelijkheid om verbinding te maken
en te printen vanaf de meest uiteenlopende
apparaten is enorm van belang voor een
medewerker van nu en VersaLink machines
kunnen die uitdaging aan dankzij optionele
Wi-Fi en Wi-Fi Direct, plus Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in
for Android™, Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair en Mopria®.
Ga voor meer informatie over waarom Xerox de
enige keuze van de mobiele professionals van
nu is, naar www.xerox.com/mobile.

Voor meer informatie over de
VersaLink machine, kijk op
www.xerox.com/VersalinkEG
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Alleen VersaLink C405

Xerox® VersaLink® C400 Feiten op een rij

Xerox® VersaLink® C405 Feiten op een rij

• Printen tot 35 ppm
• NFC Tap-to-Pair en optioneel Wi-Fi en Wi-Fi Direct
• Standaard 700 vel papiercapaciteit / Maximum
1.250 vel
• Lade voor handmatige invoer voor 150 vel
• Tot 600 x 600 x 8 dpi

• Printen tot 35 ppm
• 50 vel Single Pass dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer
• NFC Tap-to-Pair en optioneel Wi-Fi en Wi-Fi Direct
• Standaard 700 vel papiercapaciteit / Maximum 1.250 vel
• Lade voor handmatige invoer voor 150 vel
• Tot 600 x 600 x 8 dpi

B x D x H:
491 x 488 x 399 mm
Gewicht:
26 kg

B x D x H:
432 x 540 x 599 mm
Gewicht:
33 kg

Kies alleen het beste voor uw onderneming:
1 De
 Single-pass dubbelzijdige automatische

Nu met de voordelen van een
aanraakscherm!

2 Kaartlezerslot
met geïntegreerde USB-poort.²


Maak kennis met ons kantelbaar, 5 inch
capacitieve kleuren aanraakscherm,
de gebruikerinterface die meer mogelijk
maakt op het gebied van aanpassing,
personalisatie en veelzijdigheid.

originelendoorvoer (DADF) voor 50 vel scant
dubbelzijdige originelen voor kopieer-, scan- en
faxopdrachten.

3 Via een USB-poort² aan de voorzijde kunnen

1

gebruikers snel printen vanaf of scannen naar³
een standaard USB-geheugen.

4 Uitvoerlade
voor 250 vel met ‘lade vol’-sensor.


2

5 Lade voor handmatige invoer voor 150 vel

accepteert afwijkende mediaformaten van
76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

6 In
 combinatie met de 550 vel lade wordt de

standaard papiercapaciteit in totaal 700 vel
(inclusief de lade voor handmatige invoer).

4
3

7 Een optionele papierlade voor 550 vel verhoogt

de totale papiercapaciteit tot 1.250 vel.

8 Optionele console biedt opslagruimte voor

tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.

² USB poorten kunnen worden gedeactiveerd;
³ Alleen VersaLink C405
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Xerox® VersaLink® C400 kleuren printer
Printen

Xerox® VersaLink® C405 kleuren multifunctionele printer
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

Door een bekende ‘mobiele’ ervaring te
bieden, met ondersteuning voor symboolinvoer
en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk
hebben, zijn minder stappen nodig voor zelfs
de meest complexe opdrachten.
Een uiterst intuïtieve lay-out leidt u door elke
taak, van begin tot einde, met een natuurlijke
hiërarchie waarbij belangrijke functies
bovenaan het scherm en veelgebruikte opties
vooraan en in het midden staan. Bevalt het
u niet waar een functie of app staat?
Verander dan gewoon even de lay-out.
De ongeëvenaarde balans
tussen hardwaretechnologie en
softwaremogelijkheden helpt iedereen die gaat
werken met de VersaLink C400 kleuren printer
en de VersaLink C405 kleuren multifunctionele
printer om het werk sneller te doen.

Xerox® VersaLink® C400 kleuren printer en
Xerox® VersaLink® C405 kleuren multifunctionele printer
Machinespecificaties

VersaLink C400/N

Snelheid
Afdrukvolume1
Processor / geheugen

Tot 35 ppm in kleur en zwart-wit
Maximaal 80.000 pagina’s / maand1
1,05 GHz Dual-Core / 2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair

Aansluitingen

Standaard
Optioneel

Controllerfuncties

Mediadoorvoer
Papierinvoer
Standaard
Optioneel
Papieruitvoer
Automatisch dubbelzijdig printen

Printen en kopiëren

Oplossing
Eerste afdruk verschijnt binnen
Eerste kopie binnen
Printertalen
Printfuncties
Mobiel
afdrukken
Optioneel
Printer/MFP Cloud Connectors²
Cloud-diensten
Kopieersnelheid

Scan

Scanbestemmingen



Scanvoorzieningen

Fax

Faxfunctionaliteit5

Beveiliging

Standaard

Accounting 

Standaard

Optioneel

Optioneel

Garantie

VersaLink C400/DN

VersaLink C405/N

VersaLink C405/DN

Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (gelijktijdig bedraad en draadloos wordt ondersteund)
Uniform adresboek (C405), configuratie klonen, scanvoorbeeld (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® standaard
administratie, Online Support (toegankelijk vanuit de gebruikerinterface en printerdriver)
Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF):
50 vel: Custom formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm
n.v.t.
Handmatige invoer: 150 vel; Custom formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Lade 1: 550 vel; Custom formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
Lade 2: 550 vel; Custom formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
250 vel
n.v.t.
Standaard
n.v.t.
Standaard
Print: Tot 600 x 600 x 8 dpi
Print: Tot 600 x 600 x 8 dpi
Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi
13 seconden in kleur / 12 seconden in zwart-wit
11 seconden in kleur / 8 seconden in zwart-wit
PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Afdrukken vanaf USB, beveiligde afdruk, proefafdruk, persoonlijke afdruk, opgeslagen opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie,
katern maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, dubbelzijdig
afdrukken (standaard), blanco pagina’s overslaan, conceptmodus
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™
Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor een overzicht van de te downloaden apps die beschikbaar zijn voor smartphones en mobiele apparaten.
@PrintByXerox², Wi-Fi direct afdrukken³, Xerox® Mobile Print Solution³, Xerox® Mobile Print Cloud³, Xerox® Mobile Link App (C405)²
Printen van/Scannen naar4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare
n.v.t.
Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
Aanvullende printer/MFP apps en cloud services beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor het continu groeiend aanbod aan apps.
n.v.t.
Copy snelheid per minuut: 11,8
Scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk
(FTP of Browse SMB)
Bestandformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen
n.v.t.
naar home, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF / met wachtwoord beveiligde
PDF met één of meer pagina’s, Linearised PDF / PDF/A
Walk-up Fax (inclusief LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), Fax dialing
via Unified Address Book (max. 2.000 contacten)
Firmware verificatie, veiligheidscertificaten, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation Settings,
Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, poort-filtering, IP-filtering, domain-filtering, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE)
Integration, harde schijf overwrite, 256-bit encryptie, beveiligd printen, beveiligd faxen (C405), beveiligd scannen (C405), beveiligd e-mailen (C405),
netwerkauthenticatie, SNMPv3, Audit Log, toegangscontrole, functiegerelateerde toestemming, makkelijke authenticatie
Xerox® PrintSafe Software
Xerox® standaard-boekhouden (kopiëren, afdrukken, scannen, faxen, e-mailen),
Xerox® standaard-boekkhouden (Print), inschakeling netwerkaccounting
inschakeling van netwerkaccounting
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, andere netwerkaccounting oplossingen beschikbaar via de diverse Xerox Alliance Partners
Eén jaar on-site garantie6

1
Maximum capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik.; ² Gratis optie (te downloaden via Xerox® App Gallery naar uw printer/MFP); ³ Koopoptie; 4 ‘Scannen naar’ alleen beschikbaar op
C405; 5 Analoge telefoonlijn vereist; 6 Producten aangeschaft via een PagePack / eClick overeenkomst vallen niet onder de garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web,
Email Alerts, Apple® Bonjour®
Printerdrivers
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versie 10.9 en hoger,
Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX®
11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Ondersteunde fonts
136 PostScript lettertypen, 82 PCL lettertypen
Mediadoorvoer
Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:
60 – 125 g/m²; Multi purpose invoer en lade 1 en 2: 60-250 g/m²
Omgevingscondities
Temperatuur: Opslag: 0 tot 35 ºC; In bedrijf: 10 tot 32 ºC;
Relatieve luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 85%; Geluidsdrukniveaus:
C400: Printen (kleur): 53,1 dB(A), Stand-by: 29,2 dB(A);
C405: Printen (kleur): 52,3 dB(A), Stand-by: 28,7 dB(A);
Geluidsdrukniveaus: C400: Printen (kleur) 6,88 B(A), Standby:
5,0 B(A); C405: Printen (kleur): 6,88 B(A); C405: 5,0 B(A);
Opstarttijd (van Uit naar gereed voor gebruik): in minder dan
60 seconden, Opwarmtijd (van Slaapstand naar gereed voor
gebruik): in minder dan 6 seconden

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Elektrisch vereisten
Vermogen: Netspanning: 220-240 VAC +/- 10%, Frequentie:
50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Opgenomen vermogen: C400:
Stand-by: 76 W of minder, Printen: 705 W of minder,
Slaapstand: 4 W of minder, C405: Stand-by: 82 W of minder,
Printen: 750 W of minder, Slaapstand: 4 W of minder;
voldoet aan ENERGY STAR®-richtlijn
Certificering
Het recente overzicht van de certificeringen is te vinden op
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Inhoud van de verpakking
• VersaLink C400 of VersaLink C405
• Starter Toner Cartridge (K: 3.000 pagina’s1;
CMY: 2.000 pagina’s1)
• Drum cartridge (30.000 pagina’s2)
• Software en documentatie-CD (met veiligheidsrichtlijnen,
wetgeving alsmede recycling- en afvoerrichtlijnen),
printerdrivers en garantieverklaring
• Installatiegids en Beknopte gebruikershandleidingen
• Netkabel en faxsnoer (alleen bij VersaLink C405)
Verbruiksartikelen
Extra High Capacity Toner Cartridges:
Zwart: 10.500 pagina’s standaardpagina’s1 
Cyaan: 8.000 pagina’s standaardpagina’s1 
Magenta: 8.000 pagina’s standaardpagina’s1 
Geel: 8.000 pagina’s standaardpagina’s1 

106R03528
106R03530
106R03531
106R03529

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office.
© 2017 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® en Xerox eConcierge® zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY
STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuraties). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken.
De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 2/17 BR20530 
VC4BR-01DA

Hoge capaciteit printcartridges:
Zwart: 5.000 pagina’s standaardpagina’s1 
Cyaan: 4.800 pagina’s standaardpagina’s1 
Magenta: 4.800 pagina’s standaardpagina’s1 
Geel: 4.800 pagina’s standaardpagina’s1 

106R03516
106R03518
106R03519
106R03517

Standaardprintcartridges:
Zwart: 2.500 pagina’s standaardpagina’s1 
Cyaan: 2.500 pagina’s standaardpagina’s1 
Magenta: 2.500 pagina’s standaardpagina’s1 
Geel: 2.500 pagina’s standaardpagina’s1 

106R03500
106R03502
106R03503
106R03501

Andere te vervangen onderdelen:
Beeldverwerkingsmodule
(bevat 4 beeldverwerkingsmodules):
60.000 standaardpagina’s elk² 
Afvalcontainer: 30.000 standaardpagina’s²

108R01121
108R01124

Opties
Lade-eenheid voor 550 vel
097S04400
Productiviteitkit met 320 GB HDD
097S04914
Console497K13660
Wireless Network Adapter (Wi-Fi kit)
497K16750
1

 emiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden
G
in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert
afhankelijk van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

² Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven opbrengst gebaseerd op een
gemiddelde opdrachtomvang van 3 A4-formaat pagina’s. Rendement
varieert afhankelijk van opdrachtlengte, type papier en oriëntatie.

