Xerox ® VersaLink ®
kleurenprinter
Professionele kleur, mediaflexibiliteit en betrouwbaarheid

C9000

ConnectKey®
Technology

Xerox® VersaLink ® C9000 kleurenprinter
Consistent levendige kleuren afdrukken, afgestemd op
professionele kleurbeheertools. Uitstekende mediaflexibiliteit.
Ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid. Netwerk-,
mobiel- en Cloud-verbonden. App-gebaseerde workflowaanpassing. Dit zijn de mogelijkheden die de VersaLink® C9000
de printer naar keuze voor grafische kunstenaars en interne
ontwerpgroepen maken. Bedrijven zoals advertentiebureaus,
grafische ontwerpstudio’s, marketingcommunicatiebedrijven en
fotostudio’s kunnen de VersaLink® C9000 gebruiken om hun
werk en ideeën tot leven te brengen met levendige kleur en
ongeëvenaarde kwaliteit.
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Een printer waarop u kunt rekenen
De Xerox® VersaLink ® C9000 is ontworpen voor snelwerkende
werkplekken die professionele kwaliteit nodig hebben en helpt
u de kloof tussen concept en werkelijkheid te dichten met
kwaliteit, prestaties en productiviteitsverbeteringen.

GEEN GEDOE,
H O G E P R E S TAT I E S .

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop
vertrouwen dat uw Xerox ® VersaLink® C9000
kleurenprinter zijn taken consistent en feilloos
uitvoert, zodat uw bedrijf efficiënter kan
werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards
en stapsgewijze configuratieopties kunt u
probleemloos aan de slag.
De VersaLink® C9000 kleurenprinter is
ontwikkeld met het oog op superieure
betrouwbaarheid. De machine beschikt over
een nieuw hardwareontwerp met minder

bewegende onderdelen, robuustere
papierbaancomponenten en een
geavanceerd beeldverwerkingssysteem.
Bedrijven en overheden die beveiliging
belangrijk vinden, kiezen voor Xerox: We
bieden een uitgebreide benadering voor
printbeveiliging met inbegrip van een
krachtige combinatie ingebouwde functies
en diensten die risico's beperken door
intensieve aandacht voor het voorkomen van
onbevoegde toegang, het detecteren van
verdacht of kwaadaardig gedrag en het
beschermen van gegevens en documenten.

X E ROX®
CO N N E C T K E Y® T E C H N O L O GI E
Intuïtieve gebruikerservaring
Een vertrouwde manier van werken met
een tabletachtige ervaring en interactief
aanraakscherm en de mogelijkheid tot
eenvoudig aanpassen.
Geschikt voor mobiele apparaten
en de cloud
Directe cloud- en mobiele connectiviteit,
gewoon via de gebruikersinterface, met
toegang tot in de cloud gehoste services
waarmee u overal en altijd kunt werken
zoals u dat wilt.
Benchmark Beveiliging
Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip
van een krachtige combinatie ingebouwde
functies en diensten die onbevoegde
toegang voorkomen, verdacht of
kwaadaardig gedrag detecteren en
gegevens en documenten beschermen.
Maakt de Next Generation Services
mogelijk
Eenvoudige integratie van Xerox ®
Intelligent Workplace Services. Maakt
externe bewaking van servicelevering en
verbruiksartikelen mogelijk.
Portaal naar nieuwe mogelijkheden
Breid uw mogelijkheden onmiddellijk uit
met realworld-apps uit de Xerox App
Gallery of praat met één van onze
partners om een oplossing te ontwerpen
en ontwikkelen die specifiek aan de
behoeften van uw bedrijf voldoet.
Lees meer over hoe u slimmer kunt werken
op www.connectkey.nl.
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389 C

Creëer winstpotentieel door ervoor te
zorgen dat u meer intern kunt printen.
Zoekt u professionele kwaliteit kleuren?
De Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter levert
de superieure kleurbeeldverwerkingstechnologie en
professionele kleurbeheertools die zorgen voor consistente
kleuraanpassing na tabloid-formaat afdrukken. U kunt tijd en
geld besparen door meer klantgerichte marketingmaterialen
intern te produceren.
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•E
 chte 1200 x 2400 dpi. Met de hoge print
resolutie van de Xerox ® VersaLink®
kleurenprinter kunt u realistische foto's,
beelden van presentatiekwaliteit en
grafische afbeeldingen en details over de
fijne lijn van een scherpe tekst, zelfs in
kleine fonts, produceren.
•Kleuren die altijd aan uw verwachtingen
voldoen. PANTONE® gekalibreerde
kleursimulaties functioneren in combinatie
met de Xerox® kleurcorrectietechnologie en
True Adobe ® PostScript® 3™ om resultaten
te leveren die altijd aan uw verwachtingen
voldoen.
• Zien is geloven. U kunt uw kleurdoelen
behalen met levendige beelden, uitgebreide
en diepe zwarttinten en vloeiende
kleurovergangen die geen strepen, banden
of striping hebben. Klanten en potentiële
klanten zijn onder de indruk van afdrukken
die overeenkomen met wat ze van een
professionele printshop verwachten.
• Compromisloze kleuraanpassing. Het
Xerox ® nauwkeurige kleurbeheersysteem
combineert uiterst krachtige software met
de Xerox ® Precise Color Meter van X-Rite en
voegt kleurcontrole op professioneel niveau
toe en helpt de kleurnauwkeurigheid te
behouden na het afdrukken en op alle
uitvoerapparaten.

Bereik ongekende nauwkeurigheidsniveaus
met Xerox® Precise Color Management
System.
Voor grafische artiesten en kleurenprofessionals is
kleuraanpassing een belangrijke taak. Het Xerox®
Precise Color Management System voegt essentiële
kleurbeheermogelijkheden toe via de combinatie van
krachtige software en Xerox® Precise Color Meter van
X-Rite.

•H
 oudt kleuren perfect.
Omgevingsfactoren, zoals temperatuur
en vochtigheid, zijn van invloed op
de mogelijkheid van een printer om
consistent nauwkeurige kleuren te
produceren. Het Xerox ® Precise Color
Management System zet uw printer snel
terug naar fabrieksinstellingen.
• E mulatie van andere apparaten.
Gebruik het Xerox ® Precise Color
Management System voor het creëren
van aangepaste kleursets die grotere
printapparatuur emuleren, waardoor
intern prepress-proefafdrukken mogelijk
zijn. Met ons systeem kunt u opgeslagen
kleurprofielen snel instellen/resetten
om uw workflows efficiënt te houden.
• K leuren nauwkeurig meten. Xerox ®
Precise Color Meter van het
toonaangevende X-Rite, kalibreert uw
monitor en de VersaLink ® C9000 om af
te stellen op kleuren van stalenboeken
of kleurtabellen om te zorgen dat
scherm- en printkleuren overeenkomen.
(Meegeleverd met Xerox ® Precise Color
Management System.)
•P
 erfectioneer uw steunkleuren. Xerox ®
Precise Color Mangement System maakt
niet alleen mogelijk om bestaande
steunkleuren nauwkeurig af te
stemmen, maar er kunnen ook
nieuwe, unieke steunkleuren voor uw
kleurenproefafdrukken worden gemaakt.
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Geavanceerde afwerkingsopties en uitgebreide
mediaflexibiliteit voor het transformeren van digitale
dromen naar fysieke realiteit.
Met de Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter kunt u voltooide stukken op een breed
scala aan media maken om overeen te komen met de bedoeling van de ontwerper.
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V-vouwen

Nieten op meerdere posities

2/3-gaats perforeren

UW ONT WERP-ASSISTENT

Uw ontwerpteam wil meer doen dan alleen printen. Ze willen elegante uitnodigingen,
opvallende posters, gedenkwaardige boekjes en hoogwaardige direct mail produceren.
U kunt rekenen op de Xerox ® VersaLink ® C9000 kleurenprinter om deze en andere
hoogwaardige printstukken te maken. Ze kunnen overweg met media met een gewicht
van 75 tot 350 gram en formaten van 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 52 inch. En een reeks
geavanceerde afwerkapparaten maakt het mogelijk om boekjes, brochures, voorstellen,
nieuwsbrieven, handleidingen, rapporten, visitekaartjes, verpakking, borden, raamstickers,
point-of-sale materialen en nog veel meer te produceren.
Capaciteit mediagewicht

350

gram

93 lb., 236 lb. tekst,
130 lb. omslag, 215 lb.
tag, 194 lb. index,
160 lb. Bristol,
350 gram. Welk
gewicht en formaat
papier je ook kiest,
de VersaLink ® C9000
print erop.

Afdrukmogelijkheden voor media (in inches)

Enkelzijdig printen
3,5 x 3,9

Automatisch dubbelzijdig printen
5,5 x 7,15

20 – 28 lb.
(75 gram)

80 lb. omslag
(220 gram)

98 lb.
omslag
(256 gram)

111 lb
Omslag
(300 gram)

130 lb
omslag
(350 gram)

8,5 x 11
12,6 x 52
8,5 x 14
11 x 17
12,6 x 19
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Xerox ® VersaLink ® C9000 kleurenprinter
Printen. Mobiele connectiviteit.

1 Kaartlezer en intern vak voor kaartlezer.
2 U SB-poort aan de voorzijde 1 - waarmee
gebruikers snel kunnen printen vanaf elk standaard
USB-geheugen.
3 h andmatige invoer voor 3 100 vel voor
mediaformaten van 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x
19 inch/88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm en
banners van 12,6 x 52 inch/320 x 1.320,8 mm
(64 tot 350 gram).
4 L ade 1 - voor max. 520 vel in afwijkende maten
van 3,9 x 5,8 in. tot 11,7 x 17 in./100 x 148 mm tot
297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram).
5 L ade 2 - voor max. 520 vel in afwijkende maten
van 3,9 x 5,8 in. tot 11,7 x 17 in./100 x 148 mm tot
297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram).

MEERDERE OPT IES VOOR
PA PI E R L A D E N VO O R E L K E B E H O E F T E
6 O ptionele enveloppenkit (vervangt lade 1) - voor
een probleemloze doorvoer van max. 50 enveloppen.

8 H ogecapaciteitslade voor maximaal 2.000 vel
met standaardformaten van 8,5 x 11 inch,
7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64 tot 216 gram).
9 M odule met dubbele lade voegt tot 2.000 vel toe.
8,5 x 11 inch/A4, B5 (64 tot 300 gram).

CREËER E X TR A VEEL ZIJDIGHEID
MET AFWERKINGSOPTIES
10 D
 ubbele staffelopvangbak (standaard als geen
afwerkmodules aangesloten zijn): 250 vel per lade.
11 O
 ptionele BR Booklet Maker Finisher - hiermee
kunnen in de rug geniete boekjes met max.
64 pagina's (2 tot 16 vel) gemaakt worden.
12 O ptionele Office Finisher - een goede keuze voor
geavanceerde afwerkingsopties met optioneel
vouwen/rillen en in de rug geniete boekjes maken
met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).
1

De USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

7 M odule met 2 laden - voor max. 1.040 vel in
afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 12,6 x
18 in./100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm
(64 tot 300 gram).

INTRODUC TIE
SUPERIEUR A ANR A AKSCHERM
Maak kennis met ons nieuwe 5-inch
kleurenaanraakscherm – de
gebruikersinterface die de nieuwe
norm is voor maatwerk, personalisering
en veelzijdigheid.
Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring
te bieden, met ondersteuning van een
aanraakgevoelige gebruikersinterface
en taakgerichte apps die alle eenzelfde
uiterlijk hebben, zijn er minder stappen
nodig voor zelfs de meest complexe
opdrachten.
Een lay-out voor op intuïtie gebaseerd
gebruik leidt u van begin tot eind door elke
taak, met een natuurlijke hiërarchie waarbij
belangrijke functies bovenaan het scherm
en veelgebruikte opties gecentreerd
vooraan staan. Bent u niet tevreden met
de plaats van een functie of app? Verander
dan gewoon even de lay-out.
Met deze ongeëvenaarde balans
tussen hardwaretechnologie en
softwarefunctionaliteit kan iedereen met
de VersaLink ® C9000 kleurenprinter meer
werk in minder tijd gedaan krijgen.
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®

De VersaLink ® C9000 kleurenprinter is gebaseerd op Xerox ® ConnectKey ® technologie.
Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl.

Technology

A P P A R A AT S P E C I F I C AT I E S
Snelheid1
Maandelijkse Duty Cycle2
Harde schijf/processor/geheugen
Aansluitingen
Controllerfuncties

VersaLink® C9000DT
Tot 55 ppm letter/A4
270.000 pagina’s
1,6GHz ARM Dual/4 GB/ 320 GB HDD
Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair
Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde
gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie
Print 
resolutie Max. 1200 x 2400 dpi
Tijd tot eerste afdruk
10,5 seconden in kleur / 10 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen
PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe ® PostScript® 3™
Kleurbeheer
Geïntegreerde steunkleurtabel met de mogelijkheid om de PANTONE® goedgekeurde steunkleurtabel te vervangen, aangepaste steunkleuraanpassing,
optionele software van Xerox® voor nauwkeurig kleurbeheer (standaard op de GX)
PapierinvoerStandaard Handmatige invoer: Tot 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch / 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm;
Banners: 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320,8 mm (64 tot 300 gram)
Lade 1: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 11,69 x 17 inch / 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram)
Lade 2: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram)
Optioneel Module met 2 laden: Tot 1.040 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram)
Module met dubbele lade: Maximaal 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch/A4, B5 (64 tot 300 gram)
Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 216 gram)
Enveloppenlade (vervangt lade 1): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 tot 90 gram)
Papieruitvoer/
Standaard Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): Elk 250 vel
Afwerking
Optioneel Office Finisher 2000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten)
BR Booklet Maker Finisher: 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren
plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
Automatisch dubbelzijdig printen
Standaard
INT UÏ T IE VE GEBRUIKER SERVARING
Aanpassen en personaliseren
Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox
App Gallery
Printerdrivers
Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver ®
Xerox® Embedded Web Server
PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Bediening op afstand
Extern bedieningspaneel
Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes
Printfuncties
maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen,
blanco pagina's overslaan, conceptmodus
G E S C H I K T VO O R M O BI E L E A P PA R AT E N E N D E C L O U D
Mobiel printen
Apple ® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox
Mobiliteitsopties
Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud, verbinden via NFC/Wi-Fi Direct Printing
Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor de beschikbare apps.
Cloud Connectors4
Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive ®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare ® Platform en meer
TOONAANGEVENDE BEVEILIGING
Netwerkbeveiliging
IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten
Toegang tot apparaat
Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Cardactivering (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming
Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en
beeldoverschrijving, versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging
Beveiligd printen
G E S C H I K T VO O R D E N I E U W E G E N E R AT I E DI E N S T E N
Printbeheer
Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer op
www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement.
Beheerd printen
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid
Cisco EnergyWise ®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen
DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Xerox App Gallery
Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor het groeiende aanbod van Xerox® apps voor meer functionaliteit.
1
3

Aangegeven afdruksnelheid conform ISO/IEC 24734. 2 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald;
Ga naar www.apple.com voor de AirPrint-certificerings lijst; 4 optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer – www.xerox.com/XeroxAppGallery ;

Certificeringen
Voor de meest recente lijst van certificeringen,
ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications
Accessoires
Standaard tonercartridges:
Zwart: 18.900 pagina's5 
Cyaan: 12.300 pagina's5 
Magenta: 12.300 pagina's5 
Geel: 12.300 pagina's5 

106R04069
106R04066
106R04067
106R04068

Hogecapaciteit tonercartridges:
Zwart: 31.400 pagina's6 
106R04081
Cyaan: 26.500 pagina's6 
106R04078
Magenta: 26.500 pagina's6 
106R04079
Geel: 26.500 pagina's6 106R04080
Andere te vervangen onderdelen:
Drumcartridge: 190.000 pagina's elke kleur6 /
190.000 pagina's zwart6 101R00602
Afvalcartridge: Tot 47.000 pagina’s6 
108R01504
IBT reinigingscartridge: Tot 160.000 pagina's7104R00256
Transferrol: Tot 200.000 pagina's7 
116R00015

G emiddeld aantal standaard pagina’s. Aantal pagina’s bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement
varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.
A antal pagina’s bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en
snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
Configuraties verschillen per geografische locatie.
5

6

Ga voor uitgebreide specificaties naar www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® en
Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen.
De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01DD

Opties
Xerox® Precise Color Management
System software
097S04974
Module met 2 laden 
097S04969
Module met dubbele lade 
097S04970
Hogecapaciteitslade097S04845
Enveloppenlade (vervangt lade 1) 
497K17880
Office Finisher 
097S05019
2/4-gaats perforator voor Office Finisher 
497K20601
Booklet Maker voor Office Finisher 
497K03852
Booklet Maker Finisher met 2/3-gaats
perforator 
497K20590
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit) 
497K16750
Interne kaartlezer/RFID-kit 
497K18120

