Xerox VersaLink B400 printer en Xerox
VersaLink B405 multifunctionele printer
®
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Een nieuwe definitie van kantoorproductiviteit.

®

Xerox VersaLink B400 printer en
Xerox VersaLink B405 multifunctionele printer
®

®

®

®

Als stand-alone of als onderdeel van een uitgebreid printerpark, de Xerox VersaLink B400
printer en de VersaLink B405 multifunctionele printer bieden uw team een ongekend
productiviteitsniveau. Werk hoe u het wilt – vanaf elk apparaat – met strikte
beveiliging en eenvoudige connectiviteit naar en van de cloud en netwerklocaties.
®

Eenvoudige, geoptimaliseerde
productiviteit.
Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop
vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink B400
multifunctionele printer of VersaLink B405
multifunctionele printer zijn taken consistent
en feilloos uitvoert zodat uw bedrijf efficiënter
kan werken. Met de installatiewizards waar uw
afdeling IT niet aan te pas hoeft te komen en
de stapsgewijze configuratieopties bent u in
een oogwenk operationeel – zonder gedoe.
En u kunt elke dag weer rekenen op
betrouwbaarheid dankzij onze vertrouwde
papierbaantechnologie.
VersaLink-machines leveren indrukwekkende
functionaliteit en tijdbesparende Xerox
technologieën die de informatieuitwisseling
versnellen en inefficiënte workflows
minimaliseren. Zorg voor accurate informatie
met scan- en fax-preview,1 en haal meer uit
gescande documenten met de ingebouwde
optische tekenherkenning (OCR).1
Afdrukken met volledige gemoedsrust door
een waaier aan strikte beveiligingsfuncties in
VersaLink machines, zoals beveiligd afdrukken
en kaartauthenticatie voor toegangscontrole.

Een geheel nieuwe werkwijze
Met het aanpasbare 5-inch kleurenaanraakscherm
kunt u taken en functies aantikken, vegen en
knijpen, gewoon alsof u een mobiele telefoon
bedient.
De voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey®
apps helpen u om de kantoorefficiëntie te
optimaliseren en de uitgebreide Xerox® App
Gallery op het scherm biedt uitgebreide
functionaliteit – zoals de Xerox® Easy Translator
Service-app1, die gescande documenten snel
omzet in een groot aantal talen.
Snelle taakafhandeling door als snelkeuze
opslaan van veelvoorkomende instellingen,
voor simpel instellen met een druk op de
knop. Door de eenvoudige ID-functie hoeven
gebruikers en groepen slechts eenmaal hun
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren
om snel, veilig en eenvoudig taakspecifieke
snelkeuzes en veelgebruikte apps via een
gepersonaliseerd startscherm te benaderen.

Verticale mobiliteit
voor elke werkstijl.
De VersaLink B400 printer en de VersaLink
B405 multifunctionele printer geven u de
vrijheid om te werken waar en wanneer u dat
wilt – met directe connectiviteit naar Google
Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™,
en toegang tot extra opties via de Xerox®
App Gallery.
Tegenwoordig moet elke medewerker kunnen
aansluiten en afdrukken op en vanaf meerdere
apparaten, en VersaLink gaat deze uitdaging
aan met optionele wifi en Wi-Fi Direct, plus
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox®
Print Service Plug-in voor Android™, Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®.
Kijk voor meer informatie over waarom Xerox
de enige keuze van de mobiele professional van
nu is, op www.xerox.com/mobile.

Voor meer informatie over de
functionaliteit van VersaLink-machines
gaat u naar www.xerox.com/VersalinkEG
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Alleen voor VersaLink B405

Xerox® VersaLink® B400 feiten op een rij

Xerox® VersaLink® B405 feiten op een rij

• Afdruksnelheden tot 45 ppm
• NFC Tap-to-Pair en optionele wifi en Wi-Fi Direct
• Standaard papiercapaciteit van 700 vel /
Maximaal 2.350 vel
• Handmatige invoer voor 150 vel
• Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)

• Afdruksnelheden tot 45 ppm
• Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer (RADF) 60 vel
• NFC Tap-to-Pair en optionele wifi en Wi-Fi Direct
• Standaard papiercapaciteit van 700 vel /
Maximaal 2.350 vel
• Handmatige invoer voor 150 vel
• Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)

B x D x H:
459 x 426 x 339 mm
Gewicht:
14 kg

B x D x H:
495 x 495 x 551 mm
Gewicht:
22 kg

Kies uw optimale configuratie:

Nieuwe superieure touchscreen functionaliteit.

1 De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer

(RADF) voor 60 vel scant 2-zijdige originelen voor
kopieer-, scan- en faxopdrachten.

2 Kaartlezerslot
met geïntegreerde USB-poort.²

1

3 Via
 de goed toegankelijke USB-poort² kunnen

gebruikers snel afdrukken of scannen van en naar³
elk willekeurig standaard USB-opslagmedium.

2

4 Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.
5 De handmatige invoer voor 150 vel verwerkt

4

mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

6 Met de papierlade voor 550 vel komt de standaard

3

papiercapaciteit (inclusief handmatige invoer) op
700 vel in totaal.

7 Tot drie optionele papierlades voor 550 vel vergroten

5

8 Optionele console voor de opslag van

6

de totale papiercapaciteit tot 2.350 vel.

tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.

² USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld; ³ alleen voor VersaLink B405.
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Xerox® VersaLink® B400 printer
Print.

Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

Maak kennis met ons nieuwe kantelbare,
5-inch capacitieve kleurenaanraakscherm –
de gebruikersinterface die de nieuwe
norm is voor maatwerk, personalisatie en
veelzijdigheid.
Door als het ware een ‘mobiele’ ervaring
te bieden – met ondersteuning van invoer
via gebaren en taakgerichte apps met
vergelijkbare vormgeving en uitstraling –
kunnen zelfs de meest complexe opdrachten
met minder stappen worden uitgevoerd.
De bijzonder intuïtieve layout leidt u van begin
tot eind door elke taak, met een natuurlijke
hiërarchie die kritische functies bovenaan het
scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties
middenvoor. Wilt u een functie of een app
liever op een andere plek weergeven? Dat is
geen probleem, want de layout kan gewoon
naar uw wensen worden aangepast.
Deze ongeëvenaarde balans tussen
hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit
helpt iedereen die met de VersaLink B400
printer of de VersaLink B405 multifunctionele
printer werkt, om in minder tijd meer werk
gedaan te krijgen.

Xerox® VersaLink® B400 printer en
Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer
Machinespecificaties

VersaLink B400DN

Snelheid
Afdrukvolume1
Processor / geheugen

Tot 45 ppm A4
Maximaal 110.000 pagina’s/maand1
1,05 GHz Dual Core / 2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair

Connectiviteits-

Standaard
Optioneel

Controllerfuncties

Mediadoorvoer
Papierinvoer
Standaard
Optioneel
Totale capaciteit (std. / max.)
Papieruitvoer
Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Kopieer- en afdruk-

resolutie
Eerste pagina verschijnt binnen
(slechts)
Printertalen
Printfuncties
Mobiel afdrukken
Optioneel
Printer/multifunctional
Cloud Connectors²
Cloud-diensten
Kopieersnelheid

Scannen  Scanbestemmingen
Scanvoorzieningen

Fax

Faxfuncties5

Beveiliging 

Standaard

Accounting 

Standaard

Optioneel

Optioneel

Garantie

VersaLink B405DN

Wifi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen)
Unified Address Book (B405), Configuration Cloning, Scan Preview (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard
Accounting, online ondersteuning (benaderd via de gebruikersinterface en printerdriver)
Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer (RADF): 60 vel;
n.v.t.
Afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot Hea216 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: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
3 extra lades: Tot 550 vel elk; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
700 vel / 2.350 vel
250 vel
Standaard
Print: Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)
Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi
Print: Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)
Print: Slechts 8 seconden
Print: Slechts 8 seconden
Kopiëren: Slechts 6 seconden
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Afdrukken vanaf USB, beveiligd afdrukken, voorbeeldset, persoonlijke afdrukken, bewaarde opdracht, Xero® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie,
katern maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig afdrukken
(standaard), blanco pagina’s overslaan, conceptmodus
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™
Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor een lijst met downloadbare apps voor smartphones en mobiele apparaten.
@PrintByXerox², Wi-Fi Direct Printing³, Xerox® Mobile Print Solution³, Xerox® Mobile Print Cloud³, Xerox® Mobile Link App (B405)²
Afdrukken vanaf scan naar4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare
n.v.t.
Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
Extra printer/multifunctional apps en cloud-services beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een steeds grotere selectie apps.
n.v.t.
Copy snelheid per minuut: 19,8
Scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk
(FTP of browse MKB)
Bestandstypen: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen
n.v.t.
naar home, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina’s,
met wachtwoord beveiligde PDF, Linearised PDF / PDF/A
Walk-up fax (inclusief LAN-fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail),
Fax kiezen via uniform adresboek (tot 2.000 contacten)
Firmware Verification, Security Certificates, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation Settings, Smart
Card Enablement (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Port Filtering, IP Address Filtering, Domain Filtering, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE)
Integration, 256-bit Encryption, Secure Print, Secure Fax (B405), Secure Scan (B405), Secure Email (B405), Network Authentication, SNMPv3, Audit Log,
Access Controls, Role-Based Permissions, Role Based Permissions, Convenience Authentication
Xerox® PrintSafe-software
Xerox® Standard Accounting (kopiëren, afdrukken, scannen, faxen, e-mailen),
Xerox® Standard Accounting (Print), Network Accounting Enablement
mogelijkheid voor netwerkaccounting
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, andere oplossingen voor netwerkaccounting verkrijgbaar via diverse Xerox Alliance Partners
Eén jaar onsite garantie6

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.; ² Gratis optie (download via Xerox® App Gallery naar uw printer/multifunctional); ³ Besteloptie;
‘Scannen naar’ alleen beschikbaar voor B405; 5 Analoge telefoonlijn vereist; 6 Op producten die met een ‘PagePack/eClick’-contract zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract
voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.
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Machinebeheer
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web,
E-mailwaarschuwingen, Apple® Bonjour®
Printerdrivers
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versie 10.9 en hoger,
Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX®
11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®,
Xerox® Global printerdriver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Ondersteunde lettertypen
87 PostScript-fonts; 88 PCL-fonts
Mediadoorvoer
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 1-zijdig:
50 tot 125 g/m²; 2-zijdig: 60 -125 g/m²; Handmatige invoer:
60 - 220 g/m²; lade 1: 60 tot 220 g/m²; drie extra lades
(optioneel): 60 tot 220 g/m²
Omgevingscondities
Temperatuur: 10 tot 32 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 85%;
Geluidsniveaus: Tijdens afdrukken: 7,5 B(A); Stand-by:
5,3 B(A); Geluidsdruk: Tijdens afdrukken: 56 dB(A), stand-by:
30 dB(A); opstarttijd (tijd vanaf Uit naar gebruikersinterface
gereed): slechts 60 seconden, opwarmtijd (van slaapstand
naar gebruikersinterface gereed): slechts 5 seconden

Elektrische vereisten
Vermogen: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; B400: Doorlopend
afdrukken: 565 watt; Ready (stand-by): 46 watt;
energiebesparingsmodus (slaapstand): 4 watt of minder;
B405: Doorlopend afdrukken: 620 watt; Ready (stand-by):
60 watt; energiebesparingsmodus (slaapstand): 4 watt of
minder
Inhoud van de verpakking
• VersaLink B400 of VersaLink B405
• Starter tonercartridge (6.000 pagina’s³)
• Drum cartridge (65.000 pagina’s4)
• Software en documentatie-CD (met veiligheidsrichtlijnen,
wetgeving alsmede recycling- en afvoerrichtlijnen),
printerdrivers en garantieverklaring
• Installatiehandleiding
• Beknopte gebruikershandleidingen
• Netsnoer
• Faxkabel (alleen VersaLink B405)
Certificeringen
Ga voor de meest recente lijst met certificeringen naar
www.xerox.com/OfficeCertifications

Supplies
Tonercartridge standaard capaciteit:
106R03580
5.900 pagina’s1 
Tonercartridge met hoge capaciteit:
13.900 pagina’s1 
106R03582
Tonercartridge met extra hoge capaciteit:
1
24.600 pagina’s 106R03584
Drumcartridge: 65.000 pagina’s² 
101R00554
Opties
Papierlade voor 550 vel (B400)
497K13620
Papierlade voor 550 vel (B405)
497K13630
Productivity Kit met 16 GB Solid State Drive
097S04913
Console497K13660
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)
497K16750
1

Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Aangegeven rendement
conform ISO/IEC 19752. Rendement varieert op basis van
afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

² Aantal pagina’s bij benadering. Aangegeven rendement is gebaseerd
op taken van gemiddeld drie A4-pagina’s. Rendement varieert
afhankelijk van opdrachtlengte, papierformaat en printrichting.

Configuraties kunnen per afzetmarkt verschillen.

Ga voor uitgebreide informatie naar www.xerox.com/VersalinkB400Specs of www.xerox.com/VersalinkB405Specs
Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office
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