
Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® 
C400 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405 
Επαναστατικός. Έτοιμος για το μέλλον. Απόδοση γεμάτη δυνατότητες.



Ισχυρή απόδοση, χωρίς άγχος. 
Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή 
VersaLink C400 ή C405, που είναι έτοιμοι με 
την παράδοση, για να εκτελείτε με συνέπεια 
και αψεγάδιαστα τις εργασίες που κάνουν 
την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο 
αποδοτικά. Από οδηγούς εγκατάστασης που 
δεν χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές 
διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι 
για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.

Οι συσκευές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος 
δυνατοτήτων και τεχνολογιών Xerox που 
εξοικονομούν χρόνο και έχουν σχεδιαστεί για 
να επιταχύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών 
και να μειώνουν τις μη αποδοτικές ροές 
εργασίας. Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών 
με την προεπισκόπηση σάρωσης και φαξ1 
και εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τα 
σαρωμένα έγγραφα χάρις στην ενσωματωμένη 
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)1.

Όσον αφορά τη διασφάλιση κρίσιμων 
εγγράφων και δεδομένων, οι συσκευές VersaLink 
παρέχουν ένα φάσμα από τις πλέον αυστηρές 
λειτουργίες ασφάλειας, μεταξύ των οποίων 
Ασφαλή εκτύπωση και έλεγχο ταυτότητας 
μέσω κάρτας για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Με τις συσκευές VersaLink C400 και C405, 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα έγγραφά σας 
θα έχουν την καλύτερη δυνατή εμφάνιση –  
κάνοντας και εσάς να έχετε την καλύτερη 
δυνατή παρουσία – προσφέροντάς σας την 
αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε μπροστά 
στους πελάτες σας. 

Εύκολος, αποδοτικός και εξ 
ολοκλήρου νέος εξοπλισμός. 
Με την προσαρμόσιμη, γεμάτη δυνατότητες, 
έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών, μπορείτε να 
πατήσετε, να σαρώσετε και να πιάσετε με τα 
δάχτυλά σας εύκολα όπως ακριβώς και στο 
κινητό τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες.

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές Xerox® 
ConnectKey® βοηθούν στη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας γραφείου ενώ η πρόσβαση 
από την οθόνη στην εκτεταμένη Έκθεση 
εφαρμογών Xerox® παρέχει διευρυμένη 
λειτουργικότητα – όπως η εφαρμογή Xerox® 
Easy Translator Service1, η οποία μεταφράζει 
γρήγορα τα σαρωμένα έγγραφα σε πολλές 
γλώσσες. 

Επιταχύνετε τις διάφορες εργασίες 
αποθηκεύοντας κοινές ρυθμίσεις ως 
προκαθορισμένες επιλογές για απλή ρύθμιση 
εργασιών με ένα πάτημα. Με τη λειτουργία 
Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι 
ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη 
και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη 
συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή 
και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες και 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

Ελευθερία και λειτουργικότητα 
βάσει εφαρμογών.
Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink C400 και 
ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
VersaLink C405 σας χαρίζει την ελευθερία να 
εργάζεστε όπου και όπως θέλετε – με έτοιμη 
δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στα Google 
Drive™, Microsoft® OneDrive® και DropBox™ και 
πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω της 
Έκθεσης εφαρμογών Xerox®.

Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης 
από πολλές συσκευές είναι σημαντική για 
το σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές 
VersaLink αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση 
με τις προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi και 
Wi-Fi Direct και επιπλέον τις λειτουργίες 
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, 
Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για 
Android™, Ζευγοποίηση με πάτημα Near Field 
Communication (NFC) και Mopria®.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους 
που η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους 
σύγχρονους μετακινούμενους επαγγελματίες, 
στην τοποθεσία www.xerox.com/mobile.

1 Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink C405

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400 και  
Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής  
Xerox® VersaLink® C405 

Οι εκτυπωτές VersaLink C400 και C405 φέρνουν επανάσταση στην παραγωγικότητα 
του χώρου εργασίας με λειτουργίες επόμενης γενιάς και εύκολη, άμεση συνδεσιμότητα 
με το cloud και με κινητές συσκευές. Σχεδιασμένοι για τον τρόπο που εργάζεστε 
σήμερα και έτοιμοι για τη μελλοντική σας ανάπτυξη – με όλη την ευελιξία και την 
πολυμορφία που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστη 
υποστήριξη IT και μέγιστη ασφάλεια.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες των συσκευών 
VersaLink, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.xerox.com/VersalinkEG

Σύντομα στοιχεία Xerox® VersaLink® C400
•  Εκτύπωση έως και 35 σελ./λεπτό
•  Ζευγοποίηση με πάτημα NFC και προαιρετικά 

Wi-Fi και Wi-Fi Direct
•  Βασική χωρητικότητα χαρτιού 700 φύλλων / 

Μέγιστη 1.250 φύλλα
•  Βοηθητικός δίσκος bypass 150 φύλλων
•  Έως και 600 x 600 x 8 dpi
ΠxΒxΥ:
491 x 488 x 399 mm
Βάρος:
26 kg

Σύντομα στοιχεία Xerox® VersaLink® C405
•  Εκτύπωση έως και 35 σελ./λεπτό 
•  Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού 

περάσματος (DADF) 50 φύλλων
•  Ζευγοποίηση με πάτημα NFC και προαιρετικά Wi-Fi και 

Wi-Fi Direct
•  Βασική χωρητικότητα χαρτιού 700 φύλλων / Μέγιστη 

1.250 φύλλα
•  Βοηθητικός δίσκος bypass 150 φύλλων
•  Έως και 600 x 600 x 8 dpi
ΠxΒxΥ:
432 x 540 x 599 mm
Βάρος:
33 kg
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Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® 
VersaLink® C405
Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση. Φαξ. Email.

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400
Εκτύπωση.

Σας παρουσιάζουμε την υπεροχή 
της οθόνης αφής.
Γνωρίστε την έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών με 
δυνατότητα κλίσης και πλήθος δυνατοτήτων –  
το περιβάλλον εργασίας χρήστη που θέτει 
υψηλότερες προδιαγραφές προσαρμογής, 
εξατομίκευσης και πολυμορφίας. 

Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητού 
τηλεφώνου» – με υποστήριξη για είσοδο 
με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές 
που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή 
εμφάνιση και χρήση – απαιτούνται λιγότερα 
βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο 
πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί 
σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με 
μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες 
λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και 
τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως 
μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει  
η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; 
Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ 
τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων 
λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν 
τον έγχρωμο εκτυπωτή VersaLink C400 και τον 
έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink 
C405 να ολοκληρώνουν περισσότερες 
εργασίες, γρηγορότερα.

Κάντε την καλύτερη δυνατή επιλογή για 
την επιχείρησή σας:
1   Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 

μονού περάσματος (DADF) των 50 φύλλων σαρώνει 
πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, 
σάρωσης και φαξ.

2   Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών με 
ενσωματωμένη θύρα USB.²

3   Η μπροστινή θύρα USB² επιτρέπει στους χρήστες να 
εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε³ μια 
τυπική συσκευή μνήμης USB.

4   Δίσκος εξόδου 250 φύλλων με αισθητήρα γεμάτου 
δίσκου.

5   Ο δίσκος bypass 150 φύλλων μπορεί να χειριστεί 
μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76,2 x 127 mm έως 
216 x 356 mm.

6   Με το δίσκο χαρτιού 550 φύλλων, η βασική 
συνολική χωρητικότητα χαρτιού είναι 700 φύλλα 
(συμπεριλαμβανομένου του δίσκου Bypass).

7   Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 550 φύλλων αυξάνει 
τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.250 φύλλα.

8   Η προαιρετική βάση προσφέρει αποθηκευτικό 
χώρο για τις κασέτες γραφίτη, το χαρτί και άλλα 
αναλώσιμα.

² Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν,  
³ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink C405
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Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400 και  
Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
συσκευής VersaLink C400/N VersaLink C400/DN VersaLink C405/N VersaLink C405/DN

Ταχύτητα Μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
Κύκλος εργασιών1 Μέχρι 80.000 σελίδες / μήνα1

Επεξεργαστής / Μνήμη 1,05 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB

Συνδεσιμότητα  Στάνταρ Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Ζευγοποίηση με πάτημα NFC

Προαιρετικά Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις)
Λειτουργίες ελεγκτή Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων (C405), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Έκθεση εφαρμογών Xerox®, 

Βασικές αναφορές Xerox®, Online υποστήριξη (με πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης)

Χειρισμός χαρτιού
Τροφοδοσία χαρτιού Στάνταρ Δ/Δ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF):  
50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm

Βοηθητικός δίσκος Bypass: 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm
Δίσκος 1: 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά Δίσκος 2: 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm
Έξοδος χαρτιού 250 φύλλα
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Δ/Δ Στάνταρ Δ/Δ Στάνταρ

Εκτύπωση και αντιγραφή
Ανάλυση Εκτύπωση: Έως και 600 x 600 x 8 dpi

Εκτύπωση: Έως και 600 x 600 x 8 dpi 
Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης Έγχρωμη μόλις σε 13 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη μόλις σε 12 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιτύπου Έγχρωμο μόλις σε 11 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρο μόλις σε 8 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δείγμα σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση 

εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση 
εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση

Εκτύπωση εν 
κινήσει 

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/officemobileapps για μια λίστα εφαρμογών με δυνατότητα λήψης που είναι διαθέσιμες για smartphone και κινητές συσκευές.

Προαιρετικά @PrintByXerox², Εκτύπωση Wi-Fi Direct³, Xerox® Mobile Print Solution³, Xerox® Mobile Print Cloud³, Xerox® Mobile Link App (C405)²
Εφαρμογές σύνδεσης στο cloud 

εκτυπωτή/πολυλειτουργικού 
εκτυπωτή²

Εκτύπωση από/Σάρωση σε4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Υπηρεσίες cloud Δ/Δ Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP

Πρόσθετες διαθέσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες cloud εκτυπωτή/πολυλειτουργικού εκτυπωτή. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για μια αυξανόμενη 
σειρά εφαρμογών.

Σάρωση Προορισμοί σάρωσης

Δ/Δ

Σάρωση σε USB, Σάρωση σε Email, Σάρωση σε δίκτυο (FTP ή Αναζήτηση SMB)

 Λειτουργίες σάρωσης Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε 
αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF / XPS / 
TIFF / PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Γραμμικοποιημένο PDF / PDF/A

Φαξ Λειτουργίες φαξ5 Αυτόνομο φαξ (περιλαμβάνει LAN φαξ, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε email), Κλήση 
φαξ μέσω ενοποιημένου βιβλίου διευθύνσεων (έως και 2.000 επαφές)

Ασφάλεια Στάνταρ Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Αυτόματη δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού, Επικύρωση διαδρομής πιστοποιητικού, Ρυθμίσεις ανάκλησης 
πιστοποιητικού, Ενεργοποίηση έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Φιλτράρισμα θυρών, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, Φιλτράρισμα τομέων, Ενοποίηση Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE), Επεγγραφή σκληρού δίσκου, Κρυπτογράφηση 256-bit, Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ (C405), Ασφαλής σάρωση (C405), Ασφαλές Email 
(C405), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, Δικαιώματα βάσει ρόλων, Βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας

Προαιρετικά Λογισμικό Xerox® PrintSafe

Αναφορές Στάνταρ Βασικές αναφορές Xerox® (Εκτύπωση), Ενεργοποίηση αναφορών δικτύου Βασικές αναφορές Xerox® (Αντιγραφή, Εκτύπωση, Σάρωση, Φαξ, Email), Ενεργοποίηση 
αναφορών δικτύου

Προαιρετικά Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, άλλες λύσεις αναφορών δικτύου που είναι διαθέσιμες μέσω των διαφόρων Xerox Alliance Partner

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη6

1 Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε κανονική βάση. ² Δωρεάν επιλογή (λήψη από την Έκθεση εφαρμογών Xerox® στον εκτυπωτή/πολυλειτουργικό εκτυπωτή σας), ³ Επιλογή 
με δυνατότητα αγοράς, 4 Η «Σάρωση σε» είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή C405, 5 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου, 6 Τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί βάσει σύμβασης PagePack / eClick δεν έχουν εγγύηση. Ανατρέξτε στη σύμβαση 
υπηρεσιών σας για τις πλήρεις λεπτομέρειες του βελτιωμένου πακέτου υπηρεσιών σας.

Διαχείριση συσκευής
Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, 
Ειδοποιήσεις Email, Apple® Bonjour®

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 
R2 Server 2012, Mac OS® έκδοση 10.9 και νεότερη, 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®

Δυνατότητες γραμματοσειρών
136 γραμματοσειρές PostScript, 82 γραμματοσειρές PCL

Χειρισμός μέσων εκτύπωσης
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος: 
60-125 gsm, Δίσκοι 1 και 2 και Bypass: 60-220 gsm

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευση: 0 έως 35ºC, Λειτουργία: 10 έως 32ºC, 
Υγρασία: 10% έως 85%, Επίπεδα πίεσης ήχου: C400: Εκτύπωση 
(Έγχρωμη): 53,1 dB(A), Σε αναμονή: 29,2 dB(A), C405: Εκτύπωση 
(Έγχρωμη): 52,3 dB(A), Σε αναμονή: 28,7 dB(A), 
Επίπεδα ισχύος ήχου: C400: Εκτύπωση (Έγχρωμη) 6,88 B(A),  
Σε αναμονή: 5,0 B(A), C405: Εκτύπωση (Έγχρωμη): 6,88 B(A),  
Σε αναμονή: 5,0 B(A), Χρόνος εκκίνησης (από Απενεργοποίηση σε 
Έτοιμο περιβάλλον εργασίας χρήστη): μόλις 60 δευτερόλεπτα, Χρόνος 
προθέρμανσης (από Αδράνεια σε Έτοιμο περιβάλλον εργασίας 
χρήστη): μόλις 6 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: Τάση: 220-240 VAC +/- 10%, Συχνότητα: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 
6 A, Κατανάλωση ενέργεας: C400: Σε αναμονή: 76 watt ή λιγότερο, 
Εκτύπωση: 705 watt ή λιγότερο, Σε αδράνεια: 4 watt ή λιγότερο, C405: 
Σε αναμονή: 82 watt ή λιγότερο, Εκτύπωση: 750 watt ή λιγότερο,  
Σε αδράνεια: 4 watt ή λιγότερο, Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications

Περιεχόμενα συσκευασίας
• VersaLink C400 ή VersaLink C405
•  Κασέτα γραφίτη έναρξης (K: 3.000 σελίδες1, CMY: 2.000 σελίδες1)
• Φύσιγγα τυμπάνου (30.000 σελίδες2)
•  CD τεκμηρίωσης και λογισμικού (με Οδηγούς ασφάλειας, 

ρυθμιστικών κανόνων, ανακύκλωσης και απόρριψης), Προγράμματα 
οδήγησης εκτύπωσης και Εγγύηση

• Οδηγός εγκατάστασης και Οδηγοί άμεσης χρήσης
•  Καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο φαξ (Μόνο στον εκτυπωτή 

VersaLink C405)

Αναλώσιμα
Κασέτες εκτύπωσης πολύ υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρη: 10.500 στ. σελίδες1  106R03528
Κυανή: 8.000 στ. σελίδες1  106R03530
Ματζέντα: 8.000 στ. σελίδες1  106R03531
Κίτρινη: 8.000 στ. σελίδες1  106R03529

Κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:
Μαύρη: 5.000 στ. σελίδες1  106R03516
Κυανή: 4.800 στ. σελίδες1  106R03518
Ματζέντα: 4.800 στ. σελίδες1  106R03519
Κίτρινη: 4.800 στ. σελίδες1  106R03517

Κασέτες εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας:
Μαύρη: 2.500 στ. σελίδες1  106R03500
Κυανή: 2.500 στ. σελίδες1  106R03502
Ματζέντα: 2.500 στ. σελίδες1  106R03503
Κίτρινη: 2.500 στ. σελίδες1  106R03501

Προϊόντα για τακτική συντήρηση:
Μονάδα απεικόνισης (περιλαμβάνει 4 μονάδες απεικόνισης):  
60.000 στ. σελίδες η κάθε μία²  108R01121
Δοχείο υπολειμμάτων: 30.000 στ. σελίδες² 108R01124

Βοηθητικός εξοπλισμός
Τροφοδότης 550 φύλλων 097S04400
Κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB 097S04914
Βάση 497K13660
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Κιτ Wi-Fi) 497K16750

1  Μέσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με  
ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή 
κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

²  Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος 
εργασίας τριών σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της 
εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.


