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Revolucionária. Preparada para o futuro. Repleta de valor.
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A VersaLink C400 e C405 revolucionam a produtividade no local de trabalho com recursos
de nova geração e conectividade fácil e instantânea com a nuvem e dispositivos móveis.
Desenvolvidas para dar resposta às necessidades atuais dos profissionais e prontas para
acompanhar seu crescimento – com toda a flexibilidade e versatilidade que sua empresa
precisa para trabalhar melhor com o mínimo de suporte de TI e a máxima segurança.
Desempenho eficaz e tranquilidade.

Simples, eficaz e totalmente novo.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com
sua VersaLink C400 ou C405 para funcionarem de
forma consistente e impecável tornando seu negócio
ainda mais eficiente. De assistentes de instalação
livres de TI a opções de configuração passo a passo,
você está pronto para começar e livre de problemas.

Com a tela de seleção por toque em cores capacitiva
de 5 pol. personalizável você pode tocar, deslizar
e pinçar suas tarefas e funções de forma fácil como
faria em um dispositivo móvel.

Os dispositivos VersaLink estão repletos de recursos
e tecnologias Xerox que poupam tempo e são
desenvolvidos para dinamizar o compartilhamento
de informações e reduzir fluxos de trabalho
ineficientes. Garanta a precisão das informações
com pré-visualização de Digitalização e Fax1,
e concretize mais com documentos digitalizados
com reconhecimento ótico de caracteres (OCR)
integrado1.
Em se tratando da segurança de documentos e dados
críticos, os dispositivos VersaLink oferecem uma vasta
gama de recursos de segurança rigorosos, incluindo
Impressão protegida e autenticação de cartões para
controlar o acesso.
Com as impressoras VersaLink C400 e C405,
você pode estar seguro de que seus documentos
transmitirão uma imagem excelente – assim como a
sua empresa – proporcionando a você a segurança
necessária para apresentações aos seus clientes.

Tecnologia Xerox® ConnectKey®—
o elo de ligação entre seu completo
ecossistema de produtividade.
Da Xerox – a empresa que criou o local de trabalho
moderno – apresentamos a próxima revolução
na produtividade no local de trabalho. Com uma
experiência de usuário consistente em uma vasta
gama de dispositivos, conectividade móvel e em
nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos
para expandir a funcionalidade, você trabalhará
mais rápido, melhor e com mais eficácia.
Experiência de usuário intuitiva
Uma maneira amplamente aprimorada – e ainda
assim inteiramente familiar – de interagir que inclui
uma experiência semelhante à de um tablet, com
controles baseados em gestos em tela de seleção
por toque e fácil personalização.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey® pré-carregados
ajudam a otimizar a eficiência do trabalho e o
acesso ao Xerox® App Gallery fornece funcionalidade
expandida – como o aplicativo Xerox® Easy Translator
Service1, que traduz rapidamente os documentos
digitalizados para vários idiomas.
Execute as tarefas rapidamente salvando as
configurações comuns como predefinições para
a configuração de trabalhos simples e de toque
único. Com IDs simples, usuários individuais e grupos
inserem uma ID de usuário e senha uma vez e, em
seguida, desfrutam de acesso rápido, seguro e fácil
a configurações específicas de tarefas e aplicativos
usados frequentemente em uma tela inicial
personalizada.

Liberdade e funcionalidade
baseada em aplicativos.
A Impressora em cores VersaLink C400 e a
multifuncional em cores VersaLink C405 lhe oferecem
a liberdade de trabalhar onde e como quiser – com
conectividade direta ao Google Drive™, Microsoft®
OneDrive® e DropBox™ e acesso a opções adicionais
através da Xerox® App Gallery.
A capacidade de se conectar e imprimir a partir de
vários dispositivos é a chave para o profissional de
hoje, e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio
com Wi-Fi e Wi-Fi Direto opcionais, além de Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service
Plug-in for Android™, Near-Field Communication
(NFC), Tap-to-Pair e Mopria®.
Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção
para os profissionais móveis atuais, visitando
www.xerox.com/mobile

Para saber mais sobre os recursos
do dispositivo VersaLink, acesse
www.xerox.com/VersalinkEG
1

Pronto para dispositivos móveis ou nuvem
Conectividade instantânea com a nuvem e
dispositivos móveis diretamente a partir da interface
do usuário, com acesso a serviços pré-instalados
e hospedados em nuvem que permitem que você
trabalhe onde, quando e como quiser.
Segurança de referência
Proteção completa a vários níveis para documentos
e dados, pronta para proteger e eliminar possíveis
ameaças e atender ou exceder a conformidade
regulamentar.
Permite serviços de nova geração
Trabalhe de forma mais eficaz e gerencie recursos,
controlando totalmente seu ambiente de impressão
com monitoramento remoto para entrega de serviços
e consumíveis, configuração remota e fácil integração
dos Serviços de impressão gerenciada Xerox®.

Somente VersaLink C405

Porta de entrada para novas possibilidades
Funcionalidade baseada em aplicativos, com a
capacidade de estender instantaneamente seus recursos
através do Xerox® App Gallery, que inclui aplicativos
do mundo real desenvolvidos para otimizar fluxos de
trabalho digitais – ou encomendar a nossos parceiros
soluções inovadoras e específicas para negócios.
Saiba mais sobre como trabalhar com mais eficácia
em www.connectkey.com

Escolha a melhor opção para a sua empresa:
Apresentando uma tela de
seleção por toque superior.

1 Um
 Alimentador automático de originais em frente e verso
(DADF) de uma passagem com capacidade para 50 folhas
digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de
cópia, digitalização e fax.

1

2 Leitor
de cartões com porta USB incorporada.2

3 Uma porta USB dianteira2 permite que os usuários

imprimam ou digitalizem3 rapidamente em qualquer
dispositivo de memória USB padrão.

2

4 Bandeja
de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.

5 Bandeja manual de 150 folhas lida com tamanhos do
papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

3

4

6 Com
a bandeja de papel para 550 folhas, a capacidade de


papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo Bandeja manual).

7 A
 bandeja de papel de 550 folhas opcional aumenta
a capacidade total de papel para 1.250 folhas.

8 O gabinete opcional oferece armazenamento para
cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

2

5

As portas USB podem ser desativadas; Somente VersaLink C405.
3
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Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400
Impressão.

Multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.

Conheça a nossa tela de seleção por toque em cores
capacitiva de 5 polegadas inclinável – a interface
de usuário que define um padrão mais elevado
para personalização e versatilidade.
Ao apresentar uma experiência semelhante
a dispositivos móveis – com suporte para entrada
gestual e aplicativos focados em tarefas que
compartilham um visual e funcionamento comuns –
menos etapas são necessárias para completar até
mesmo os trabalhos mais complexos.
Um layout altamente intuitivo orienta você através
de cada tarefa do início ao fim, com uma hierarquia
natural que coloca as funções críticas no topo da
tela e as opções frequentemente usadas na frente
e no centro. Não gosta da localização de uma
determinada função ou aplicativo? Personalize
o layout para torná-lo seu.
Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware
e capacidade de software ajuda todos os que
interagem com a Impressora em cores VersaLink
C400 e com a multifuncional em cores VersaLink
C405 a executar mais trabalho com mais rapidez.

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400
e multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405
Especificações
do dispositivo

VersaLink C400/N

Velocidade
Ciclo de funcionamento1
Processador/Memória
Conectividade
Recursos do controlador

Manuseio do papel
Entrada de papel

VersaLink C400/DN

Padrão

Opcional

NA
Bandeja manual: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
250 folhas
N/A

Impressão e Cópia

Resolução
Tempo de saída da primeira
impressão
Tempo de saída da primeira cópia
Linguagens de descrição de
página (PDL)
Recursos de impressão

Impressão
móvel
Opcional
Conectores de nuvem de impressora/
MFP2
Serviços de nuvem

Padrão

Impressão: Até 600 x 600 x 8 dpi
Até 13 segundos em cores/12 segundos em preto e branco

Destinos de
digitalização
Recursos de digitalização

Recursos de fax5

Segurança 

Padrão

Opcional

Contabilidade 

Padrão
Opcional

1
4

VersaLink C405/DN

Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de uma passagem:
50 folhas: Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

N/A

Padrão

Impressão: Até 600 x 600 x 8 dpi
Cópia: Até 600 x 600 dpi

Até 11 segundos em cores/8 segundos em preto e branco
PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Impressão a partir de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações de controlador Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho,
Criação de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões de
aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Saltar páginas em branco, Modo de rascunho
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™
Acesse www.xerox.com/officemobileapps para obter uma lista dos aplicativos que pode baixar para smartphones e dispositivos móveis.
@PrintByXerox2, Wi-Fi Direct Printing3, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Xerox® Mobile Link App (C405)2
Imprimir de/Digitalizar para4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare
NA
Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
Aplicativos adicionais de impressora/MFP e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery para obter uma crescente seleção de aplicativos.

Digitalização

Fax

VersaLink C405/N

Até 36 ppm em cores e preto e branco (Carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (A4)
Até 80.000 páginas/mês1
1,05 GHz Dual-Core / 2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões simultâneas com e sem fio), NFC Tap-to-Pair
Catálogo de endereços unificado (C405), Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery,
Contabilidade padrão Xerox®, Suporte online (acessado a partir da interface do usuário e driver de impressão)

Saída de papel
Impressão em frente e verso
automática



ConnectKey®

Digitalizar para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para rede (FTP ou Browse SMB)
Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar
para casa, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas/XPS/TIFF, PDF protegido por
senha/PDF linearizado/PDF/A
Fax Walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail),
Discagem de fax por meio do Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
Verificação de firmware, Certificados de segurança, Criação automática de certificado auto-assinado, Validação de caminho de certificado, Configurações de revogação de certificado,
Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtragem de portas, Filtragem de endereços IP, Filtragem de domínios, Integração do Cisco® TrustSec Identity
Services Engine (ISE), Sobregravação de disco rígido (HDD), Criptografia de 256-bits, Impressão protegida, Fax protegido (C405), Digitalização protegida (C405), E-mail protegido
(C405), Autenticação de rede, SNMPv3, Registo de auditoria, Controles de acesso, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência
Software Xerox® PrintSafe
Contabilidade padrão Xerox® (Impressão), Ativação de contabilidade de rede
Contabilidade padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação
de contabilidade de rede
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros da Xerox Alliance

NA

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não é esperado que se mantenha em uma base regular; 2 Opção gratuita (faça o download da Xerox® App Gallery para sua impressora/MFP); 3 Opção de compra;
"Digitalização para" disponível apenas para C405; 5 Linha telefônica analógica necessária.

Gerenciamento de dispositivo
Servidor Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare® Web,
Alertas de e-mail, Apple® Bonjour®
Drivers de impressão
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server
2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.9 e posterior, 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®
Capacidade de fontes
136 fontes PostScript; 82 fontes PCL
Manuseio do papel
Alimentador automático de originais em frente e verso de uma
passagem: 60-125 g/m²; Bandeja manual e Bandejas 1 e 2: 60-220 g/m²
Ambiente operacional
Temperatura: Armazenamento: 32 a 95°F / 0 a 35°C; Funcionamento:
10 a 32°C; Umidade: 10% a 85%; Níveis de pressão do som:
C400: Impressão (em cores): 53,1 dB(A), Espera: 29,2 dB(A),
C405: Impressão (em cores): 52,3 dB(A), Espera: 28,7 dB(A);
Níveis de potência do som: C400: Impressão (em cores) 6,88 B(A),
Espera: 5,0 B(A); C405: Impressão (em cores): 6,88 B(A), Espera:
5,0 B (A); Tempo de inicialização (de Desligado para UI pronta):
tão rápido quanto 60 segundos, Tempo de aquecimento (do modo
de Repouso para IU pronta): tão rápido quanto 6 segundos

Alimentação
Energia: Voltagem: 110-127 VAC +/- 10%, Frequência: 50/60 Hz +/- 3 Hz,
10 A; Consumo de energia: C400: Espera: 76 watts ou menos, Impressão:
705 watts ou menos, Repouso: 4 watts ou menos; C405: Espera: 82 watts
ou menos, Impressão: 750 watts ou menos, Repouso: 4 watts ou menos;
qualificado com ENERGY STAR® (configurações DN)
Dimensões (LxPxA)
C400: 491 x 488 x 399 mm; Peso: 26 kg; C405: 432 x 540 x 599 mm;
Peso: 33 kg
Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, vá para
www.xerox.com/OfficeCertifications
Suprimentos
Cartuchos de impressão de extra alta capacidade:
Preto: 10.500 páginas padrão1 
Ciano: 8.000 páginas padrão1 
Magenta: 8.000 páginas padrão1 
Amarelo: 8.000 páginas padrão1 

106R03532
106R03534
106R03535
106R03533

Cartuchos de impressão de alta capacidade:
Preto: 5.000 páginas padrão1 
Ciano: 4.800 páginas padrão1 
Magenta: 4.800 páginas padrão1 
Amarelo: 4.800 páginas padrão1 

106R03520
106R03522
106R03523
106R03521

As configurações variam geograficamente.

Para obter mais especificações detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkC400Specs ou www.xerox.com/VersalinkC405Specs
Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office
©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox eConcierge® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR
(configurações DN). A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. A informação neste folheto está sujeita
a alteração sem aviso prévio. 4/17 BR20530 
VC4BR-01PB

Cartuchos de impressão de capacidade padrão:
Preto: 2.500 páginas padrão1 
Ciano: 2.500 páginas padrão1 
Magenta: 2.500 páginas padrão1 
Amarelo: 2.500 páginas padrão1 

106R03508
106R03510
106R03511
106R03509

Itens de manutenção de rotina:
Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem):
108R01121
60.000 páginas padrão cada2 
Cartucho de resíduos: 30.000 páginas padrão2108R01124
Opções
Alimentador de 550 folhas 
097S04400
097S04914
Kit de produtividade com HDD de 320 GB
Gabinete497K13660
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)
497K16750
Kit de interface para dispositivo externo
497K17830

1

 édia de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com
M
ISO/IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem,
área de cobertura e modo de impressão.

2

P áginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho
de tamanho médio de 3 páginas A4/Carta. O rendimento pode variar
dependendo da extensão do trabalho, orientação e tamanho do papel.

