
Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a 
multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405
Přinášíme novou úroveň kancelářské produktivity.



Snadno dosažitelná 
optimalizovaná produktivita.

® ®Ihned po vybalení tiskárny Xerox  VersaLink  
B400 nebo multifunkční tiskárny VersaLink 
B405 se můžete spolehnout na konzistentní 
a bezproblémové zpracování úloh, které 
zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých 
průvodců instalací, které zvládne každý uživatel, 
po možnosti podrobné konfigurace – vše je 
připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Díky naší osvědčené technologii dráhy papíru 
získáte zařízení, které je maximálně spolehlivé.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí 
a technologií Xerox, které vám ušetří čas. 
Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení 
informací a optimalizovala neefektivní 
pracovní postupy. Náhled funkce skenování 
a f 1axování zajistí přesnost dat  a funkce 
optického rozpoznávání znaků (OCR) 
vám rozšíří možnosti využití skenovaných 

1dokumentů.

Tiskněte naprosto v klidu s vědomím, 
že zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí 
k zajištění vysoké úrovně zabezpečení, včetně 
zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro 

Pomocí přizpůsobitelné pětipalcové barevné 

řízení přístupu.

Zcela nový způsob práce.

dotykové obrazovky můžete klepnutím, 
tažením a sevřením ovládat úlohy a funkce 
stejně snadno jako na mobilním zařízení.

® ®Předinstalované aplikace Xerox  ConnectKey  
umožňují optimalizovat chod kanceláře 
a díky přístupu k rozsáhlé službě X ®erox  App 
Gallery budete moci zařízení rozšířit o nové 
funkce, například o aplik ®aci Xerox  Easy 

1Translator Service,  která dokáže rychle přeložit 
naskenované dokumenty do různých jazyků.

Úlohy můžete rychle a snadno nastavit díky 
možnosti ukládání běžných nastavení pomocí 
předvoleb. Služba Simple ID umožňuje rychlý, 
snadný a zabezpečený přístup k předvolbám 
úloh a k běžně používaným aplikacím pomocí 
přizpůsobené výchozí obrazovky – pro přístup 
stačí jednotlivým uživatelům a skupinám 
zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Maximální mobilita pro 
každý styl práce.
Tiskárny VersaLink B400 a multifunkční tiskárny 
VersaLink B405 vám nabízejí možnost pracovat 
kdekoli a jakkoli – s přímým připojením ke 

® ®službě Google Drive™, Microsoft  OneDrive  
a DropBox™ a s přístupem k dalším možnostem 

®prostřednictvím služby Xerox  App Gallery.

Možnost připojení a tisku z více zařízení 
je v současnosti pro zaměstnance klíčová 
a zařízení VersaLink tuto výzvu beze zbytku 
splňují prostřednictvím těchto služeb 
a technologií: Wi-Fi a ®Wi-Fi Direct, Apple  

®AirPrint , Google Cloud Print™, doplňku 
®Xerox  Print Service pro Android™, spárování 

klepnutím s využitím technologií NFC 
(Near Field Communication) a ®Mopria .

Na stránkách  se www.xerox.com/mobile
dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox 
jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

1 Jen model VersaLink B405

® ®Tiskárna Xerox  VersaLink  B400 
a multifunkční tiskárna X ® ®erox  VersaLink  B405 

®Ať už budete tiskárnu Xerox  VersaLink B400 a multifunkční tiskárnu VersaLink 
B405 (obě jsou vybav ® ®ené technologií Xerox  ConnectKey ) používat samostatně, 
nebo v rámci skupiny firemních zařízení, váš tým pozná novou úroveň produktivity. 
Můžete pracovat způsobem, jaký vám vyhovuje, a z jakéhokoli zařízení s 
maximálním zabezpečením a s jednoduchým připojením ke cloudu a síti.

Více informací o funkcích zařízení 
VersaLink najdete na adrese  
www.xerox.com/VersalinkEG

® ®Technologie Xerox  ConnectKey  – 
propojovací centrum pro kompletní 
kancelářský ekosystém.

Společnost Xerox, která vytvořila moderní 
pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti 
produktivity. S konzistentním uživatelským 
prostředím v rámci široké škály zařízení, 
s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí 
knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete 
moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí
Velmi výrazně vylepšený, ale přesto důvěrně 
známý způsob interakce, který poskytuje 
prostředí podobné tabletům s ovládacími 
prvky dotykové obrazovky, s podporou gest 
a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud
Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním 
zařízením přímo z uživatelského rozhraní 
s přístupem k předinstalovaným cloudovým 
službám, které vám umožní pracovat kdekoli, 
kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení
Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu 
dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, 
včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo 
i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace
Získáním úplné kontroly nad tiskovým prostředím 
se vzdáleným sledováním poskytovaných 
služeb a spotřebního materiálu, se vzdálenou 
konfigurací a s jednoduchou integrací řízených 

®tiskových služeb Xerox  budete moci pracovat 
efektivněji a spravovat své prostředky účinně.

Brána do světa nových možností
Přístup k funkcím prostřednictvím aplikací 
a možnost okamžitého rozšíření možností pomocí 

®služby Xerox  App Gallery, kde najdete praktické 
aplikace určené k optimalizaci digitálních 
pracovních postupů, případně můžete naše 
partnery požádat o inovativní firemní řešení 
šité na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat 
chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com
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® ®Tiskárna Xerox  VersaLink  B400
Tisk.
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® ®Multifunkční tiskárna Xerox  VersaLink  B405
Tisk, kopírování, skenování, faxování a podpora e-mailů.

Představujeme jedinečnou 
dotykovou obrazovku.

Seznamte se s naší pětipalcovou barevnou 
kapacitní dotykovou obrazovkou s uživatelským 
rozhraním, které nabízí novou úroveň 
všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních 
zařízení s podporou ovládání pomocí gest 
a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které 
mají jednotný vzhled, takže provedení i těch 
nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší 
počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou 
úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené 
hierarchii jsou důležité funkce umístěné 
u horního okraje obrazovky a běžně používané 
volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se 
vám umístění nějaké funkce nebo aplikace? 
Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr 
hardwarových technologií a softwarových 
funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny 
VersaLink B400 nebo multifunkční tiskárny 
VersaLink B405 pracovat efektivněji.

Zvolte si konfiguraci, 
kterou právě potřebujete:

1   Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF) 
na 60 listů umožňuje skenování oboustranných 
předloh pro účely kopírování a faxování.

2   Pozice pro čtečku karet s int 2egrovaným portem USB.

3   Díky snadno přístupnému portu USB2 mohou 
uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového 
zařízení USB nebo do něj skenovat data.3

4   Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.

5   Ruční podavač na 150 listů umožňuje použití 
médií od velikosti 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 
76 × 127 mm až 216 × 356 mm.

6   Se zásobníkem papíru na 550 listů má zařízení 
standardní kapacitu 700 listů (včetně ručního 
podavače).

7   Přidáním až tří volitelných zásobníků papíru na 
550 listů lze celkovou kapacitu zvýšit až na 2 350 listů.

8   Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové 
kazety, papír a další spotřební materiál.

2 3 Porty USB lze zakázat;  jen model VersaLink B405.

3



®© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox , Xerox a ® ® ® ®obrazová značka , CentreWare , Global Print Driver , Mobile Express Driver , 
®Phaser , ® ®Scan to PC Desktop , WorkCentre  a ®Xerox eConcierge  jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech 

®amerických anebo v jiných zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR  potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické 
úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované 
v USA. Informace uvedené v této brožuře mohou být bez předchozího upozornění změněny. 4/17 BR20488  VB4BR-01MB
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Technické údaje zařízení VersaLink B400N VersaLink B400DN VersaLink B405DN

Podpora médií 
 

Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF):

Ruční podavač:
Zásobník 1:
3 další zásobníky:

Rozlišení 
Tisk:

Tisk:
Kopírování:

Tisk: Tisk:
Kopírování:

www.xerox.com/officemobileapps

www.xerox.com/appgallery

Skenování 

Formáty souborů: Praktické 
funkce:

Faxování 

Zabezpečení 

Účtování 

Správa zařízení

Tiskové ovladače

Možnosti písem

Zpracování médií

²
²

²
²

²

Provozní prostředí

Elektrotechnické parametry

Rozměry (Š × H × V)

Certifikáty

www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Možnosti

www.xerox.com/VersalinkB400Specs WWW.SKORI.CZ

®ConnectKey

® ® www.connectkey.com




