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Impressora Multifuncional
a Cores Xerox ® AltaLink ®
O assistente de trabalho digital ideal para equipas exigentes
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Impressora Multifuncional a Cores
Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Quer o trabalho bem feito? A AltaLink® ajuda-o em muito mais
do que apenas a imprimir. Poderá automatizar os fluxos de trabalho
de documentos e ligar-se aos sistemas que gerem os seus negócios - sem
problemas. Protegidos por funcionalidades de segurança abrangentes,
estes são verdadeiros assistentes do local de trabalho que lhe libertam
tempo para que possa fazer mais do que realmente é importante.
UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
P R O D U T I VA P A R A T O D O S

Com a AltaLink ®, sinta-se verdadeiramente
em casa.
A interface intuitiva e personalizada, semelhante
a um tablet, equilibra simplicidade com eficiência
e reduz as etapas para concluir tarefas com um
único toque.
As funcionalidades de mobilidade nativas,
como Wi-Fi Direct (opcional), permitem que
os colaboradores imprimam a partir dos seus
dispositivos móveis e acedam a recursos
avançados da AltaLink ® tais como a aplicação
Xerox ® @PrintByXerox, Xerox ® Print Service
Plug-in para Android™ ou AirPrint ®.
Os equipamentos AltaLink ® criam uma ponte
entre o mundo digital e o mundo físico através
das suas aplicações e da capacidade de
digitalização avançada que permitem digitalizar,
encaminhar e processar informação num piscar
de olhos. Automatize as tarefas mais
entediantes, poupando tempo e reduzindo erros.
Traduza documentos para mais de 50 idiomas
com aplicação Xerox ® Translate and Print.
Converta em áudio as cópias impressas para
as poder ouvir em qualquer lugar usando a
aplicação Xerox ® Audio Documents. Passe a sua
nota manuscrita do papel para o mundo digital
com a aplicação Xerox ® Note Converter.

A O P Ç Ã O C E R TA P A R A C A D A
NECESSIDADE

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo
o mais - a AltaLink ® pode ser personalizada para
todos eles. A escolha que faz das opções de
finalização dos acessórios, significa que pode
configurar o seu equipamento para qualquer
tipo de documento.
A velocidade a que funcionam os negócios nunca
foi tão rápida, mas com a AltaLink ® poderá
acompanhá-la facilmente.
Mantenha-se a uma boa velocidade acedendo
à Xerox ® App Gallery. É a sua porta de entrada
para uma coleção cada vez maior de aplicações
concebidas para simplificar os processos

repetitivos, complexos e demorados, do seu
negócio à medida que este evolui.
Simplifique o apoio de TI à medida que a sua
frota aumenta. O Fleet Orchestrator permite-lhe
ajustar simultaneamente as configurações e as
definições de todos os seus equipamentos.
Realize formações interativas e ofereça apoio aos
utilizadores diretamente a partir do seu ambiente
de trabalho usando o painel de controlo remoto.

SEGUR ANÇA ABR ANGENTE

Bloqueie as ameaças na sua origem com
a proteção abrangente em que as empresas
e os governos mais preocupados com
a segurança confiam.
Segurança integrada, incluindo AltaLink ®
Trusted Boot que protege de ações maliciosas
a integridade do processo de arranque do
equipamento, permissões McAfee ® whitelisting
e integrações com McAfee ePO eCisco ISE que
neutralizam instantaneamente as ameaças
ao equipamento e protegem a rede. A
configuração Watchdog monitoriza e soluciona
automaticamente as definições de segurança
críticas definidas pelas TI.
O sistema de segurança nativo e o gestor
de eventos (SIEM) simplificam os relatórios
e a gestão de eventos de segurança. A integração
com Xerox ® Printer Security Audit Service,
disponível como parte dos Xerox ® Intelligent
Workplace Services, ajuda também a maximizar
a segurança da frota de impressoras, dos
documentos e do conteúdo.

COR ONDE É PRECISA

Trabalhos de elevada resolução a 1200 x
2400 dpi, o melhor Toner HD Super Fine EA da
categoria e superior criação e consistência das
cores, irão dar aos documentos clareza e
impacto. Pode também fazer o upgrade da sua
AltaLink ® Série C8100 com o Servidor de
Impressão Xerox ® EX-c C8100 Potenciado
pelaFiery ®, que irá permitir mais opções na
criação de documentos com aspeto profissional.

T EC N O LO GI A X E ROX®
CO N N E C T K E Y®
Experiência de utilizador intuitiva
Desfrute de uma experiência semelhante
à de um tablet, com um ecrã tátil e de fácil
personalização, com simples fluxos de trabalho
e funções.
Pronta para dispositivos móveis e para
a cloud
Obtenha maior mobilidade com os serviços
baseados em nuvem e com a ligação
instantânea à nuvem e a dispositivos móveis
a partir da interface do utilizador.
Segurança abrangente
Evite acessos não autorizados, identifique
ameaças e proteja dados e documentos com
as funcionalidades de segurança integradas.
Ativa os Serviços Inteligentes no Local
de Trabalho
Integração sem problemas com o Xerox
Intelligent Workplace Services, que oferece
um nível avançado de eficiência no local
de trabalho, produtividade do colaborador
e segurança.
Abertura a novas possibilidades
Transforme a forma como trabalha, usando
as aplicações da Xerox App Gallery. Ou peça
a um dos nossos parceiros que crie uma solução
personalizada para si.
Obtenha mais informações sobre
como trabalhar de forma inteligente
em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

Impressora Multifuncional a Cores
Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

A limentador Automático
Duplex de Passagem Simples
(DADF) poupa tempo ao
digitalizar em simultâneo ambas
as faces de documentos frente
e verso até 270 impressões por
minuto (ipm).

I N T E R FA C E D E U T I L I Z A D O R
O ecrã tátil a cores de 10,1
polegadas, intuitivo, semelhante
a um tablet é personalizável e
permite-lhe executar tarefas com
apenas alguns toques. Experimente
em xerox.com/AltaLink8100UI.

T E C N O L O G I A S I N O VA D O R A S
O Leitor de Cartões RFID Integrado
Xerox ® (opcional) adiciona a
autenticação baseada em cartão, sendo
compatível com mais de 90 cartões de
acesso. Xerox

E N T R A D A D E P A P E L1
 uas bandejas ajustáveis para 520 folhas
D
(comum em todas as configurações).
A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x
17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes
até 12 x 18 pol. / SRA3.

O Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair permite que os utilizadores
sincronizem o seu dispositivo móvel com
o painel de utilizador da AltaLink ® Série
C8000 ligando-se rapidamente à
impressora multifuncional.

 Kit de Envelopes (opcional - substitui
O
a bandeja 1) permite alimentar até
60 envelopes.

A configuração da bandeja tandem

O Sensor inteligente de proximidade
deteta quando os utilizadores estão nas
proximidades. Poupa energia durante
os períodos de inatividade e ativa
automaticamente o equipamento
quando um utilizador se aproximar.

S A Í DA D E PA P E L / F I N A L I Z A D O R E S1

de alta capacidade tem capacidade
para até 3 140 folhas de papel.
O Módulo de Quatro Bandejas
(disponível nas C8130/C8135)
aceita um total de 2 180 folhas.

A bandeja bypass aceita
até 100 folhas; formatos
personalizados: 3,5 x 3,9
a 12,6 x 52 pol. / 89 x 98 mm
a 320 x 1 320 mm.
 O Alimentador
de Alta Capacidade
(opcional) aceita
3 000 folhas de formato
letter/A4, aumentando
a capacidade máxima de
papel para 6 140 folhas.

F inalizador Office
(opcional) oferece
funções avançadas
de finalização, booklet
opcional com vinco
e agrafo na lombada,
podendo agrafar
booklets com 60
páginas (2 a 15 folhas).

Finalizador Business
Ready (BR) (opcional)
oferece-lhe funções de
finalização avançadas
por um ótimo valor.

Unidade de dobragem
em C/Z (opcional)
acrescenta dobras em
C, em Z em Z ao meio,
ao Finalizador BR ou
ao Finalizador BR com
Booklet Maker.

Finalizador com
Booklet Maker BR
(opcional) oferece
capacidade para criar
booklets de 64 páginas
agrafados na lombada
(2 a 16 folhas).

IM PR E SS ÃO D E FO L H A S LO N G A S
O kit de alimentação de folhas longas
(opcional) oferece a capacidade de impressão
até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1 320 mm.

Bandeja Dupla de Receção
Offset (disponível quando não
há finalizadores instalados;
Bandeja de Receção Offset
Simples com finalizadores).

Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m2; as capacidades variam com diferentes
gramagens
1

Finalizador Office Integrado
(opcional nas C8130/C8135/
C8145/C8155) permite empilhar
500 folhas e agrafar 50 folhas
em duas posições.

O Agrafador de
conveniência (opcional)
agrafa até 50 folhas
de 20 lb./75 g/m2.

Impressora Multifuncional a Cores
Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
ESPECIFICAÇÕES
DO EQUIPAMENTO
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ALTALINK® C8130

ALTALINK® C8135

ALTALINK® C8145

ALTALINK® C8155

ALTALINK® C8170

Velocidade (Cores/Preto e branco)

Até 30/30 ppm

Até 35/35 ppm

Até 45/45 ppm

Até 55/55 ppm

Até 70/70 ppm

Ciclo de trabalho mensal1

Até 90 000 páginas

Até 110 000 páginas

Até 200 000 páginas

Até 300 000 páginas

Até 300 000 páginas

Disco rígido / Processador / Memória

Mínimo 128 GB SSD; Opcional: 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz/4 GB de memória de sistemay (8 GB de memória de sistema na AltaLink® C8170)

Conectividade

Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi/Wi-Fi Direct com o Kit sem fios Xerox® de banda dupla opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)

Controlador Opcional

Servidor de ImpressãoXerox® EX-c C8100 Powered by Fiery®

Cópia e Impressão

Resolução da cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 2400 dpi
6,10 segundos a cores / 4,50 segundos a preto e branco
5,50 segundos a cores / 4,40
segundos a preto e branco

Tempo de saída da primeira cópia
(apenas) (do vidro de exposição/após
aquecimento)
Tempo de saída da primeira impressão
(apenas)

5,70 segundos a cores / 4,20 segundos a preto e branco

4,90 segundos a cores / 3,80
segundos a preto e branco

4,70 segundos a cores / 3,70
segundos a preto e branco

4,00 segundos a cores / 3,20
segundos a preto e branco

4,50 segundos a cores / 3,20
segundos a preto e branco

3,80 segundos a cores / 3,00
segundos a preto e branco

Linguagens de Descrição de Página

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6

Entrada de papel2Standard

Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF): Até 82 ppm uma face‚ 141 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink®
C8145 / C8155. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. Até 135 ppm simplex / 270 ipm duplex (200 dpi).
Capacidade para 250 folhas na AltaLink® C8170. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1 320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF)
Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (SEF)
Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)

Uma à escolha

Opcional

Saída de papel/Standard
Finalização2
Opcional

Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 — disponíveis na AltaLink® C8130/C8135): 1 040 folhas; 520 folhas cada; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3
(5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Capacidade standard total de papel: 2 180 folhas
Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2 000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3 140 folhas
Alimentador de alta capacidade (HCF): Até 3 000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6 140 folhas
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com deteção automática de tamanho (para alguns tamanhos)
Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners): 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 pol.
Bandeja Dupla de Receção Offset (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas
Finalizador Office integrado: Disponível na AltaLink® C8130/C8135, posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas,
agrafo em 2 posições.
Finalizador Office Empilhador para 2 000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafo em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafo na lombada
de 2 a 15 folhas (60 páginas))
Finalizador BR: Empilhador para 3 000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos
Finalizador BR com Booklet Maker: Empilhador para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração com 2/3 furos
para além de agrafo na lombada
criação de booklets (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker
Agrafador conveniente: Agrafa até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho5

E XPERIÊNCI A DE UT ILIZ ADOR INT UIT IVA
Personalizar
Drivers de Impressão

Configure a interface do utilizador, mostrar/esconder funções, personalize a experiência de utilizador com autenticação, crie aplicações 1 Toque, arranque automático com o sensor
inteligente de proximidade
Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver

Xerox® Embedded Web Server

PC ou dispositivo móvel - informação sobre estado, definições, gestão do equipamento, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, painel de controlo remoto

Funções de impressão

Imprimir de USB, Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, One Drive and Google Drive) conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições
do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner)
Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home,
PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por palavra-passe; Funções de fax: Fax ocasional (disponível em opção de uma linha ou duas linhas, inclui LAN
Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), fax do servidor, controlador TWAIN (digitalização) Opcional:
Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive)3

Digitalização e Fax

P R O N TA PA R A DI S P O SI T I VO S M ÓV E I S E PA R A A C LO U D
Conectividade com dispositivos móveis

Near-Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)

Impressão móvel

AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Digitalização móvel

AirPrint, Mopria®; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Ponto para nuvem

Ativado para serviços remotos, repositórios nativos na nuvem “Imprimir de” (Dropbox, One Drive, Google Drive). Opcional: Repositórios nativos na nuvem “Digitalizar para”
(Dropbox, One Drive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da Xerox® App Gallery ou visite
xerox.com/AppGallery).

SEGURANÇA ABRANGENTE
Segurança da Rede

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado,McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM3, autenticação de rede, SNMPv3,
SHA-256 autenticação de mensagem Hash, TLS 1.1/1.2, certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração de Cisco® Identity Services Engine
(ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-2

Acesso ao equipamento

Acesso de utilizador e firewall interna, filtragem de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões de utilizador, configuração Watchdog, TPM; Opcional: Kit de
ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)4, Xerox®com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content
Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)

Proteção de Dados

Controlo integrado McAfee através de “Lista Branca”, verificação do Firmware, Trusted Boot, encriptação a nível de trabalhos através de HTTPS e drivers, unidade de armazenamento
encriptada (AES 256-bit, FIPS 140-2), e-mail encriptado e assinado; Optional: Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2)
com sobreposição da imagem do disco, controlo de integridade McAfee

Segurança dos Documentos

Em avaliação a certificação Common Criteria (ISO 15408) para todo o sistema em relação ao HCP PP, impressão segura encriptada, dados encriptados FIPS 140-2 com controladores
de impressão

AT I VA O S S E RV IÇO S I N T E L IG E N T E S N O L O C A L D E T R A B A L H O
Gestão da Impressão
Gestão do parque de equipamentos/
equipamento
Segurança

Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/
software-de-impressao#printmanagement
Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Intelligent Workplace
Services Tool Suite
Gestão segura do equipamento. Xerox® Printer Security Audit Service (configuração automática das definições de segurança, monitorização e correção automática), gestão de certificados
digitais, relatórios SIEM, relatórios interativos do painel

ABERT UR A A NOVA S POSSIBILIDADES
Galeria de Apps da Xerox

Automatize os processos do dia a dia com aplicações que traduzem, redigem, assinam digitalmente, personalizam a impressão, convertem, encaminham, colaboram e comunicam.
Visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho e encontre mais aplicações por indústria ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/
pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (https://www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/
printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-degerenciamento-de-impressao)

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m2; as capacidades variam com diferentes gramagens
Disponível após o lançamento via atualização de software
4
Não disponível em todos os países
5
Vendido separadamente em alguns países
1
2
3

Certificações: xerox.com/OfficeCertifications

Mais informação disponível em www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink.
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