XEROX® VERSALINK® PRINTER
EN MULTIFUNCTIONELE
PRINTER
Configureerbaar, verbonden en boordevol functionaliteit.

B600/B605

ConnectKey®
Technology

Xerox® VersaLink ® B600 printer en
Xerox® VersaLink ® B605 multifunctionele printer
Voor een zwart-wit printer of multifunctionele printer is de
VersaLink B600/B605 allesbehalve standaard. VersaLink stelt
een nieuwe norm voor de werkgroepproductiviteit die u kunt
verwachten van Xerox. Of u nu op kantoor werkt of elders, de
nieuwe functionaliteit van deze cloudverbonden werkplekassistent
laat alle concurrerende machines ver achter zich – en dat ook
Ga voor meer informatie over de VersaLink
machines naar www.xerox.com/VersalinkEG
nog eens tegen een scherpe prijs.

EENVOUDIG, INTELLIGENT EN VEILIG.

Al direct uit de doos kunt u ervan op aan
dat uw VersaLink B600 resp. B605 consistent
en probleemloos de taken verricht die uw
werk efficiënter maken. Dankzij de
gebruikersvriendelijke installatiewizards
en stapsgewijze configuratieopties kunt
u direct aan de slag – zonder gedoe.
De VersaLink B600 en B605 zijn volledig
opnieuw ontworpen voor superieure
betrouwbaarheid, met een nieuw
hardwareontwerp met minder bewegende
delen, robuustere papierbaancomponenten
en een geavanceerdere Hi-Q LED printkop.
VersaLink machines bieden veel functionaliteit
en tijdbesparende Xerox technologieën, die
zijn ontwikkeld om het delen van informatie te
versnellen en inefficiënte workflows te beperken.
Zorg voor informatienauwkeurigheid met
de functie Scan- en Faxvoorbeeld1 en doe
meer met gescande documenten met de
geïntegreerde optische tekenherkenning (OCR)1.
Als het gaat om het beveiligen van
bedrijfskritieke informatie, dan bieden
de VersaLink machines u een scala aan
beveiligingsmogelijkheden, inclusief
beveiligd printen en kaartverificatie voor
toegangscontrole.
AANPASBARE, APPGEBASEERDE
FUNCTIONALITEIT

Op het aanpasbare capacitieve 7-inch
kleurenaanraakscherm (5-inch op de B600)
kunt u taken en functies aantikken, vegen en
knijpbewegingen maken, alsof u een mobiele
telefoon bedient.

De voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey®
apps optimaliseren de kantoorefficiëntie en de
uitgebreide Xerox App Gallery op het scherm
biedt indrukwekkende functionaliteit – zoals
de Xerox® Easy Translator Service-app1, die
gescande documenten snel omzet naar een
groot aantal talen.
Snelheid tijdens het werk door veelgebruikte
instellingen op te slaan als pre-sets, voor simpel
instellen met één druk op de knop. Met Simple
ID kunnen individuele gebruikers en groepen
een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig
invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang
krijgen tot taakspecifieke pre-sets en
veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde
startpagina.
MOBIELE EN CLOUD-CONNECTIVITEIT.

Met de VersaLink B600 printer en de VersaLink
B605 multifunctionele printer hebt u de vrijheid
om te werken waar en hoe u maar wilt – met
directe, out-of-the-box2 connectiviteit naar
Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en
Dropbox™ en toegang tot aanvullende
opties via de Xerox App Gallery.
Tegenwoordig moet elke medewerker
verbinding kunnen maken met en kunnen
printen vanaf meerdere apparaten. VersaLink
gaat deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in
voor Android™, Near Field Communication
(NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele
Wi-Fi en Wi-Fi Direct.
Ga voor meer informatie over waarom Xerox de
enige keuze van de mobiele professionals van
nu is, naar www.xerox.com/mobile
1

S canvoorbeeld is beschikbaar voor alle VersaLink B605
configuraties; Faxvoorbeeld is alleen beschikbaar voor
VersaLink multifunctionele printers met faxfunctie.

2

 pps zijn voorgeïnstalleerd op de B605 en kunnen gratis
A
worden gedownload op de B600.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE –
VERBINDT UW COMPLETE
PRODUCTIVITEITSECOSYSTEEM
Xerox – het bedrijf dat de moderne
werkomgeving heeft vormgegeven –
presenteert de volgende revolutie op
het vlak van werkplekproductiviteit. Met
een consistente gebruikerservaring op
een breed scala aan machines, mobiele
en cloud-connectiviteit en een groeiende
bibliotheek met apps om de productiviteit te
verhogen, werkt u sneller, beter en slimmer.
Intuïtieve gebruikerservaring
Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde
wijze van interactie met een tablet-achtige
ervaring met 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 vooraf geïnstalleerde, in de
cloud gehoste services waarmee u overal
en altijd kunt werken zoals u dat wilt.
Toonaangevende beveiliging
Volledige beveiliging op meerdere niveaus
van zowel documenten als gegevens, om
bedreigingen te elimineren en daarbij volledig
te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze
zelfs te overtreffen.
Geschikt voor de nieuwe
generatie diensten
Efficiënter werken en effectiever beheer van
middelen. Eenvoudige integratie van Xerox®
Managed Print Services voor bewaking op
afstand van de dienstverlening en
verbruiksartikelen.
De weg naar nieuwe mogelijkheden
Breid uw mogelijkheden direct uit met
toegang tot de Xerox App Gallery, met
praktische apps die zijn ontwikkeld om
digitale workflows te optimaliseren. Schakel
ons partnernetwerk in om innovatieve,
bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.
Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op
www.connectkey.com
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Xerox® VersaLink® B600 printer
Print.

Xerox® VersaLink® B605 multifunctionele printer
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

1 Opvangbak voor 500 vel op VersaLink B600 en
opvangbak voor 400 vel op VersaLink B605;
beide met sensor voor volle opvangbak.

5 Lade 1 verwerkt maximaal 550 vel in afwijkende
formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

2 Inbouwruimte voor interne kaartlezer/RFID-kit (op de
B600 is een externe kaartlezer/RFID-kit nodig wanneer
de finisher- of mailboxoptie wordt toegevoegd).

6 De Single Pass dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer (DAOD) voor 100 vel scant
2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en
faxopdrachten.

3 Een USB-poort aan de voorzijde3 biedt gebruikers de
mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar3
standaard USB-geheugen.

7 De optionele console (met verrijdbaar onderstel)
biedt opslagruimte voor tonercartridges en andere
verbruiksartikelen.

4 De handmatige invoer voor 150 vel verwerkt
mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

8 De hogecapaciteitslade (met verrijdbaar onderstel)
voegt 2.000 vel van A4 formaat toe.

NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM.
Maak kennis met het meest geavanceerde kleurenaanraakscherm binnen de bedrijfstak.
Het 7-inch (B605) en het 5-inch (B600) scherm staan garant voor een gebruikerservaring
die maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid naar een ongekend niveau tillen.
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.
De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke
hiërarchie die kritische functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties
gecentreerd in het midden. Bevalt het u niet waar een functie of app staat? Verander dan
gewoon even de lay-out.
Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt
iedereen die met de VersaLink B600 printer of de VersaLink B605 multifunctionele printer
werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.

9 Uitbreiding met maximaal 4 extra papierladen van
550 vel voor het verwerken van formaten van 76 x
127 mm tot 216 x 356 mm (maximaal 2 extra laden
bij optionele console, maximaal 1 extra lade bij
hogecapaciteitslade).
10 D
 e optionele finisher sorteert en niet tot 50 vel en
heeft een opvangbak voor 500 vel.
11 D
 e optionele mailbox heeft 4 vakken die elk tot
100 vel kunnen bevatten.
3

USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld

4

Alleen voor VersaLink B605

Xerox® VersaLink ® B600/B605

ConnectKey®
Technology

De VersaLink B600 printer en de B605 multifunctionele printer zijn gebaseerd op de
Xerox® ConnectKey® technologie. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com
MACHINESPECIFICATIES

Snelheid
Duty Cycle1
Processor/geheugen/
harde schijf
Aansluitingen
Controllerfuncties
Papierverwerking
Papierinvoer
Standaard

Optioneel
Papieruitvoer

Standaard
Optioneel

Automatisch 2-zijdig printen
Kopieer- en printresolutie
Eerste pagina verschijnt
binnen
Printertalen
Kopieersnelheid

VersaLink B600 Printer DN
Tot 55 ppm
Maximaal 250.000 pagina's/maand1
1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/optioneel 250 GB HDD

VersaLink B605 multifunctionele printer S, X, XL

1,05 GHz ARM Dual/2 GB/ 250 GB HDD

Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en
draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair
Uniform adresboek (B605), configuratie klonen, scanvoorbeeld (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard
Accounting, online ondersteuning (benaderd via de gebruikersinterface en printerdriver)
Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD):
n.v.t.
100 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm
Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm
Maximaal 4 extra laden: (1 extra lade standaard op B600/DT): Tot 550 vel elk; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm
Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; formaat: A4
Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; formaat: A4
500 vel
400 vel zonder afwerkingsopties; 500 vel met afwerkingsopties
Finisher: opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel
Finisher (niet beschikbaar op S, X): opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel
Mailbox: Vier vakken voor 100 vel
Mailbox (niet beschikbaar op S, X): Vier vakken voor 100 vel
Standaard
Printen: Tot 1200 x 1200 dpi
Printen: Tot 1200 x 1200 dpi; Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi
Printen: 6,3 seconden
Printen: 7,5 seconden; Kopiëren: 5,8 seconden bij gebruik van glasplaat
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
n.v.t

Copy snelheid per minuut: 21,4

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren
Printerdrivers
Xerox® Embedded Web Server
Voorbeeldweergave
Printfuncties
Scannen

Fax2

Walkup op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow
met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio
Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver® en Mobile Express Driver®
PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
n.v.t.
Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie,
boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig
printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus
n.v.t.
Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk
(FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige
functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één
of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF
n.v.t.
Faxfuncties (alleen B605/X, XL): Walk-up Fax (inclusief LAN Fax,
Direct Fax, faxberichten doorsturen naar e-mail)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen
Mobiliteitsopties
Cloud Connectors4

Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B605)6.
Ga naar www.xerox.com/officemobileapps voor beschikbare apps.
Printen vanaf/scannen naar7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® en meer

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging
Toegang tot machine
Gegevensbescherming
Documentbeveiliging

IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail. Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, Automatic Self-Signed Certificate
Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card
enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd kaartlezerslot
Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2)
en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (wordt momenteel onderzocht)
Beveiligd printen, beveiligd faxen (B605), beveiligd scannen (B605), beveiligd e-mailen (B605), met wachtwoord beveiligde PDF (B605)

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer
Beheerd printen
Duurzaamheid

Xerox® Print Management en Mobility Suite5, configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 en meer
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices
Xerox App Gallery
1
4

Xerox® Easy Translator (B605)5, veel extra services beschikbaar
Veel apps en cloudservices beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps voor meer functionaliteit.

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; 2 Analoge telefoonlijn vereist; 3 Kijk op www.apple.com voor de AirPrint Certification-lijst;
Gratis optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer/multifunctional; 5 Aangeschafte optie; 6 Gratis downloaden via Google Play™ Store of Apple Store®; 7 Scannen naar beschikbaar voor B605.

Certificeringen
Het meest recente overzicht van de certificeringen is te
vinden op www.xerox.com/OfficeCertifications
Verbruiksartikelen
Standaard capaciteit tonercartridge:
Zwart: 10.300 pagina's1106R03940
Hoge capaciteit tonercartridge:
Zwart: 25.900 pagina's1106R03942
Extra hoge capaciteit tonercartridge:
Zwart: 46.700 pagina's1106R03944
101R00582
Drumcartridge: 60.000 pagina's2 

Opties
Lade voor 550 vel
097S04949
Hogecapaciteitslade voor 2.000 vel
097S04948
Console097S04955
Verrijdbaar onderstel 
097S04954
Finisher (500 vel, nieteenheid voor 50 vel)
097S04952
4-vaks mailbox (100 vel per vak) 
097S04953
Kit voor draadloze verbindingen
497K16750
B600 Productiviteitskit met 250 GB HDD
(meegeleverd bij B605)
497K18360
Garantie
Eén jaar on-site garantie3

www.xerox.com

©2017 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform®zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/17 BR21761 
VB6BR-01DB

1

 emiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven yield
G
conform ISO/IEC 19752. Yield varieert op basis van
afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

2

 antal pagina's bij benadering. Aangegeven yield hangt af
A
van opdrachtomvang, papierformaat/-oriëntatie en snelheid
van de machine.

3

 roducten die met een 'PagePack'-contract zijn aangeschaft,
P
vallen niet onder een garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click
contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

