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TECNOLOGIA XEROX ® 
CONNECTKEY ® – O ELO DO SEU 
ECOSSISTEMA DE 
PRODUTIVIDADE TOTAL

Xerox, a empresa que criou o espaço de trabalho 
moderno, apresenta a mais nova revolução em 
produtividade no trabalho. Com uma experiência 
de usuário consistente por toda a diversidade de 
dispositivos, conectividade móvel e em nuvem 
e uma crescente biblioteca de aplicativos para 
expansão da funcionalidade, você trabalhará mais 
rápido, melhor e de forma mais inteligente.

Experiência de usuário intuitiva
Uma maneira totalmente nova, e ainda 
inteiramente familiar de interagir, que inclui uma 
experiência similar à de um tablet com controles 
de tela de seleção por toque com base em gestos 
e personalização fácil.

Pronta para uso móvel e em nuvem
Conectividade instantânea para a nuvem 
e dispositivos móveis diretamente da interface do 
usuário, com acesso a serviços hospedados em 
nuvem que permitem a você trabalhar onde, 
quando e como quiser.

Referência em segurança
Proteção total em vários níveis para documentos 
e dados, pronta para proteger e eliminar ameaças 
emergentes e atender ou exceder a conformidade 
regulatória.

Permite serviços de última geração
Trabalhe de forma mais eficiente e gerencie 
recursos de maneira mais eficaz. A fácil integração 
dos Serviços de Impressão Gerenciada da Xerox® 
permite o monitoramento remoto da entrega de 
serviços e consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades
Amplie instantaneamente os seus recursos com 
o acesso à Xerox App Gallery, que apresenta 
aplicativos do mundo real concebidos para 
otimizar fluxos de trabalho digitais. Contrate nossa 
rede de parceiros para idealizar soluções 
inovadoras, específicas para empresas. 

Descubra mais sobre como você pode trabalhar de 
maneira mais inteligente em  
www.connectkey.com.

CORES VIBRANTES.  GRANDE 
RENDIMENTO. CONFIABILIDADE 
SUPERIOR. 

Desde o primeiro momento, você contará com as 
impressoras coloridas Xerox® VersaLink C8000 
e C9000 para executar, de forma consistente 
e perfeita, as tarefas que fazem a sua empresa 
trabalhar de maneira mais eficiente. De assistentes 
de instalação sem necessidade do pessoal de TI 
até opções de configuração passo a passo, você 
estará pronto para trabalhar, sem complicações.

Com design que oferece confiabilidade superior, 
as impressoras coloridas VersaLink C8000 
e C9000 apresentam um novo projeto de 
hardware com menor número de peças móveis, 
maior robustez dos componentes de captação de 
papel e sistema avançado de tratamento de 
imagens.

Os dispositivos VersaLink vêm com recursos 
e tecnologias Xerox® que economizam tempo 
e são idealizados para acelerar 
o compartilhamento de informações e reduzir os 
fluxos de trabalho ineficientes. 

E quando se trata de proteger informações 
críticas, as impressoras VersaLink oferecem 
rigorosos recursos de segurança, que incluem 
a Impressão Protegida e a Autenticação de 
Cartão para controle de acesso.

Conte com a qualidade de impressão superior 
para que seus trabalhos ofereçam um visual 
imbatível. A resolução de impressão de até 1200 
x 2400 dpi gera texto nítido e linhas finas com 
ótimos detalhes, além de cores de brilho 
excepcional que enriquecem a comunicação 
visual, inclusive em materiais de grandes 
dimensões.

INTUITIVA.  PODEROSA.  
PRONTA PARA QUALQUER TRABALHO.

Com tela colorida de 5 polegadas sensível ao 
toque, capacitiva e personalizável, você pode 
tocar, deslizar e pressionar para executar tarefas 
e funções com a mesma facilidade dos aparelhos 

móveis.

Faça mais em menos tempo criando aplicativos 
de 1-Toque personalizáveis para automatizar as 
várias etapas de fluxos de trabalho individuais ou 
de grupos. Simplesmente toque no seu novo 
aplicativo para executar com rapidez o trabalho 
configurado. Com a ID Simples, usuários 
individuais e grupos inserem uma ID de usuário 
e senha uma vez e depois podem aproveitar 
o acesso rápido e seguro a predefinições de 
tarefas específicas e a aplicativos mais 
comumente utilizados em uma tela inicial 
personalizada. 

Com documentos em cores ou em preto e branco, 
em tamanhos Carta, A4 ou superdimensionados, 
as impressoras coloridas VersaLink C8000 
e C9000 têm o poder e as funcionalidades de que 
você precisa para lidar com os mais complexos 
trabalhos de impressão.

CONECTE-SE AO QUE QUISER,  QUANDO 
QUISER.

As impressoras coloridas VersaLink C8000 
e C9000 dão a você total liberdade para trabalhar 
onde e como quiser. Conectividade facilitada ao 
Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, 
além do acesso a opções adicionais através da 
Xerox App Gallery. 

A capacidade para conexão e impressão de 
diversos dispositivos é essencial para 
o trabalhador moderno, e os dispositivos VersaLink 
encaram esse desafio com o Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Plug-in Xerox® Print Service 
para Android™, Near Field Communication (NFC) 
Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi® e Wi-Fi 
Direct® opcionais.

Saiba por que a Xerox é a única opção para os 
profissionais móveis de hoje visitando  
www.xerox.com/mobile.

Impressoras coloridas Xerox® VersaLink® C8000 
e C9000

Quando estiver buscando profissionalismo em cores, confiabilidade 
impecável e produtividade superior integrados em uma impressora 
de excelente conectividade, você sabe que pode contar com as 
impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 com a tecnologia 
Xerox® ConnectKey®. Com uma grande diversidade de funções 
e aplicativos, a C8000 está pronta para ser integrada de modo 
personalizado como seu assistente de trabalho. A C9000 oferece 
maior flexibilidade de materiais e fidelidade de cores, além de 
ferramentas de controle que auxiliam profissionais de artes 
gráficas e agências de criação. 

Para saber mais sobre os recursos da 
VersaLink, acesse  
www.xerox.com/VersaLinkEG.



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000 
Impressão. Conectividade móvel.

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000 
Impressão. Conectividade móvel.

A SUPERIORIDADE DA TELA DE 
SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça nossa nova tela de seleção por toque 
de 5 polegadas, uma interface do usuário que 
define o mais alto padrão de personalização, 
adaptação e versatilidade. 

Ao proporcionar a mesma experiência de 
usuário que um dispositivo móvel, com suporte 
a apps produtivos e amigáveis, você poderá 
completar trabalhos complexos em poucas 
etapas.

Um layout altamente intuitivo orienta você 
através de cada tarefa, do início ao fim, com 
uma hierarquia natural que coloca as funções 
essenciais na parte superior da tela e as opções 
mais utilizadas à frente e ao centro. Não gostou 
de onde uma função ou aplicativo está 
localizado? Crie a sua própria disposição de 
layout.

Este equilíbrio incomparável de tecnologia de 
hardware e capacidade de software ajuda 
todos que interagem com as impressoras 
coloridas VersaLink® C8000 e C9000 a realizar 
mais projetos, de forma mais rápida.
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Xerox® VersaLink® C8000 e C9000 
Configuração básica

1  Compartimento interno de leitor de cartão.

2  Porta USB frontal1 permite aos usuários imprimir com 
rapidez a partir de dispositivos e unidades de 
memória USB. 

3  Bandeja manual para 100 folhas de materiais de 
tamanhos de 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm 
a 320 x 482,6 mm e faixas de 12,6 x 52 pol./ 
320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m2).

4  Bandeja 1 para até 520 folhas de tamanhos 
personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./ 
100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m2).

5  Bandeja 2 para até 520 folhas de tamanhos 
personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./ 
100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2).

DIVERSAS OPÇÕES DE BANDEJAS PARA 
ATENDER DIFERENTES NECESSIDADES

6  Kit Envelope opcional (substitui Bandeja 1) para 
a alimentação descomplicada de até 50 envelopes.

7  Módulo de bandejas Tandem aumenta até 2.000 folhas;  
8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m2).

8  Módulo de duas bandejas aumenta até 1.040 folhas de 
tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./ 
100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2).

9  Alimentador de alta capacidade aumenta até  
2.000 folhas de tamanhos convencionais de 8,5 x 11 pol., 
7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m2).

VERSATILIDADE AUMENTADA COM 
AS OPÇÕES DE ACABAMENTO

10  Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, 
quando não há módulos de acabamento acoplados):  
250 folhas em cada bandeja 

11  Módulo de acabamento Office opcional oferece 
funcionalidades avançadas de acabamento e capacidade 
opcional de confecção de livretos com grampeamento na 
lombada e marcação de vinco de até 60 páginas  
(2 a 15 folhas).

12  Módulo de acabamento BR com Criador de livretos 
opcional oferece capacidade para confecção de livretos 
com grampeamento na lombada de até 64 páginas  
(2 a 16 folhas).

1 As portas USB podem ser desativadas.



Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

ESPECIFICAÇÕES DO 
DISPOSITIVO

VersaLink C8000DT VersaLink C9000DT

Velocidade Até 45 ppm em Carta/A4 Até 55 ppm em Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento1 205.000 270.000
Disco rígido/Processador/Memória 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB opcionais 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Conectividade Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair opcionais
Características do controlador Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, 

Autenticação de Conveniência, Suporte on-line
Resolução de impressão Até 1200 x 2400 dpi
Tempo de saída da primeira impressão Velocidade de 11 segundos em cores/ 

9,7 segundos em preto e branco  
Velocidade de 10,5 segundos em cores/10 segundos em preto e branco

Linguagens PDL (Page Description 
Language) 

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

Gerenciamento de cores Tabela de cores sólidas integrada, Correção de Cores Xerox Tabela de cores sólidas integrada com capacidade de troca com tabela de cores 
aprovadas PANTONE®, editor de cores sólidas personalizadas, software opcional do 
Sistema de Gerenciamento Xerox® Precise Colour

Entrada de papel  Padrão Bandeja manual: até 100 folhas; tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; faixas: 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (C8000: 
64 a 300 g/m2; C9000: 64 a 350 g/m2)
Bandeja 1: até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m2)
Bandeja 2: até 520 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2)

Opcional Módulo de duas bandejas: até 1.040 folhas; tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m2)
Módulo de bandejas Tandem: até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m2) 
Alimentador de alta capacidade: até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./A4, B5 (64 a 216 g/m2)
Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): até 50 envelopes: nº10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 a 90 g/m2)

Saída de papel/Acabamento  Padrão Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada
Opcional Módulo de acabamento Office: empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de 3 posições, perfuração opcional, criador de livreto opcional (vinco, 

grampeamento na lombada)
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, 
perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra V

Impressão automática em frente e verso Padrão
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA
Adaptar e personalizar Personalização Walkup de serviços locais avulsos, tela inicial personalizável, telas iniciais múltiplas com ID Simples, Personalização por localidade, função ou fluxo de trabalho 

com o Xerox App Gallery e o Xerox® App Studio
Drivers de impressão Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®

Servidor de Web integrado PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem
Funções de impressão Imprimir de USB, Impressão protegida, Jogo de amostras, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do trabalho, Criação de 

livretos, Armazenar e recordar configurações de driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento do trabalho, Padrões de aplicativos, Impressão em 
frente e verso (configuração DN), Pular páginas em branco, Modo de economia de toner

PRONTA PARA USO MÓVEL E EM NUVEM
Impressão móvel Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria®, Plug-ins Print Service para Android™, @PrintByXerox
Opções de mobilidade Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud3, conexão via impressão NFC/Wi-Fi Direct3. Acesse www.xerox.com/officemobileapps para conhecer os aplicativos disponíveis.
Conectores de nuvem4 Impressão com Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare®3 e outros mais
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA
Segurança de rede IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados
Acesso ao dispositivo Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitação por 

cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®

Proteção de dados Assistentes de instalação/segurança, Criptografia de nível de trabalho via envio por HTTPS/IPPS, Criptografia de disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de 
imagem5, Aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado

Segurança de documentos Impressão protegida
PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Gerenciamento de impressão Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud3, Clonagem de Configuração, Contabilidade Padrão Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 e outros mais
Impressão gerenciada Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automatizada de Medidores, ferramentas de Serviços de Impressão Gerenciada
Sustentabilidade Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Imprimir ID do Usuário em margens
PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES
Xerox App Gallery Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para 

incrementar suas funcionalidades.
1 Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade; 2 Visite www.apple.com para ver a lista de Certificados AirPrint; 3 Opção de compra;  
4 Download opcional gratuito da Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/xeroxappgallery; 5 Requer HDD para sobregravação de imagem. 

As impressoras coloridas VersaLink C8000 e C9000 vêm com a tecnologia Xerox® ConnectKey® integrada.  
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com.
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As configurações variam por localidade geográfica. 

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/C8000PrinterSpecs ou www.xerox.com/C9000PrinterSpecs. 
©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 da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações contidas 
neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. 10/18 BR25148  VC8BR-01PA

Certificações
Para ver a lista completa de certificações, acesse  
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Suprimentos
Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C8000:
Preto: 12.600 páginas6  106R04045
Ciano: 7.600 páginas6  106R04042
Magenta: 7.600 páginas6  106R04043
Amarelo: 7.600 páginas6  106R04044
Cartuchos de toner de alta capacidade para a C8000:
Preto: 20.900 páginas6  106R04057
Ciano: 16.500 páginas6  106R04054
Magenta: 16.500 páginas6  106R04055
Amarelo: 16.500 páginas6  106R04056

Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C9000:
Preto: 18.900 páginas6  106R04073
Ciano: 12.300 páginas6  106R04070
Magenta: 12.300 páginas6  106R04071
Amarelo: 12.300 páginas6  106R04072
Cartuchos de toner de alta capacidade para a C9000:
Preto: 31.400 páginas6  106R04085
Ciano: 26.500 páginas6  106R04082
Magenta: 26.500 páginas6  106R04083
Amarelo: 26.500 páginas6  106R04084
Itens de manutenção de rotina: 
Cartucho do fotorreceptor: 190.000 páginas em cada cor7/ 
  190.000 páginas em preto7  101R00602
Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas7  108R01504

Opções
Software do Sistema de Gerenciamento  
  Xerox® Precise Colour para C9000DT 097S04974 
Módulo de duas bandejas  097S04969
Módulo de bandejas Tandem  097S04970
Alimentador de alta capacidade  097S04845
Bandeja de envelope (substitui bandeja 1)  497K17880
Módulo de acabamento Office  097S04848
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office  497K03860
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office  497K03852
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos  
  de 2/3 furos  097S04981
Kit de produtividade (disco rígido de 320 GB para C8000)  097S04971
Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi)  497K16750

6  Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.
7  Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, 

acesse http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.


