
الطابعة Xerox® VersaLink® B400  والطابعة متعددة 
 Xerox® VersaLink® B405 الوظائف

مفهوم جديد لإلنتاجية املكتبية.

ConnectKey®



تحقيق معدل اإلنتاجية األمثل بكل سهولة.

بمجرد اقتنائك للطابعة Xerox® VersaLink® B400، أو الطابعة 

متعددة الوظائف VersaLink B405، يمكنك االعتماد عليها مباشرة 

في تأدية المهام الضرورية لتحسين كفاءة أعمالك، بصورة مستمرة وعلى 

أكمل وجه. أنت جاهز لبدء العمل دون أي متاعب، بدًءا من معالجات 

التثبيت التي ال تحتاج لخبير في تكنولوجيا المعلومات وصوالً إلى خيارات 

التهيئة خطوة بخطوة.

ويمكنك االعتماد على ثباتها يوًما بعد يوم، بفضل تقنية مسار الورق 

الموثوق بها التي نستخدمها.

أجهزة VersaLink محملة بميزات وتقنيات Xerox الموفرة للوقت، 

والمصممة خصيًصا لتسريع مشاركة المعلومات وتقليل مهام سير العمل 

غير الفّعالة. اضمن دقة المعلومات من خالل معاينة المسح الضوئي 

والفاكس1، واالستفادة من المستندات الممسوحة ضوئيًا باستخدام ميزة 

التعرف الضوئي على الحروف )OCR( 1 المدمجة .

يمكنك طباعة مستنداتك وأنت مطمئن تماًما، عندما تعلم أن أجهزة 

VersaLink مزودة بمجموعة من ميزات األمان المشددة، مثل الطباعة 
اآلمنة والتعريف من خالل البطاقات للتحكم في الوصول للمستندات. 

طريقة جديدة كلًيا للعمل.

بفضل شاشة اللمس الملونة القابلة للتخصيص مقاس 5 بوصة، يمكنك 

النقر والتمرير وقرص إصبعين للتنقل بين المهام والوظائف، بنفس سهولة 

استخدام الجهاز المحمول.

كما تساعد تطبيقات  ®ConnectKey من  ®Xerox المحملة بشكل 

مسبق على تحسين كفاءة األعمال المكتبية، وكذلك توفر ميزة الوصول عبر 

الشاشة لمعرض تطبيقات  ®Xerox الشامل وظائف موسعة، مثل تطبيق 

خدمة Xerox® Easy Translator  1، يمكن من خالله ترجمة 

المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى عدد كبير من اللغات المختلفة. 

يمكن التنقل بشكل أسرع بين المهام من خالل حفظ اإلعدادات المشتركة 

على هيئة إعدادات مسبقة، مما يتيح إمكانية إعداد المهام بلمسة واحدة 

وبكل بساطة. من خالل ميزة Simple ID، يمكن للمستخدم سواء كان 

فرًدا أو مجموعة إدخال معرف مستخدم وكلمة مرور لمرة واحدة، ليتمتع 

بعد ذلك بإمكانية الوصول لإلعدادات المسبقة المحفوظة والتطبيقات 

المستخدمة باستمرار بسرعة وأمان وسهولة على شاشة رئيسية مخصصة.

تحسني إمكانية التنقل لكل أسلوب من أساليب العمل.

باستخدامك للطابعة VersaLink B400، والطابعة متعددة الوظائف 

VersaLink B405 تتمتع بحرية العمل من أي مكان وبأي طريقة 
 ،Google Drive™ تريد، باتصال مباشر مع خوادم التخزين السحابي

و®Microsoft® OneDrive، و ™DropBox، وكذلك يكون 

لديك ميزة الوصول للمزيد من الخيارات اإلضافية عبر معرض التطبيقات 

.Xerox® App Gallery

ال شك أن القدرة على االتصال والطباعة عبر أجهزة متعددة تعد من 
 VersaLink أهم متطلبات العمل في الوقت الحالي، وتستطيع أجهزة

 optional تلبية هذه المتطلبات من خالل بعض الميزات مثل

 Googleو ،Apple® AirPrint®و ،Wi-Fi Direct و Wi-Fi
™Cloud Print، وXerox® Print Service Plug-in ألجهزة 

 ،)NFC Tap-to-Pair( وتقنية التواصل قريب المدى ،Android™
.Mopria®و

تعرف على المزيد حول السبب الذي يجعل Xerox هي الخيار الوحيد 

 لمحترفي األجهزة المحمولة بعالم اليوم عن طريق زيارة الموقع 

www.xerox.com/mobile

VersaLink B405 1 فقط

 ،Xerox® VersaLink® B400 الطابعة 
 Xerox® VersaLink® B405 والطابعة متعددة الوظائف

 بفضل الطابعة Xerox® VersaLink B400 والطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405 المدعمتان بتقنية 

 ®Xerox® ConnectKey، سيتمكن فريق عملك من العبور لمستوى جديد من اإلنتاجية سواء من خالل استخدامها كأداة 
مستقلة بذاتها، أو جزء من مجموعة األجهزة العديدة لديك. مارس أعمالك بالطريقة التي تريدها، من أي جهاز، وتمتع بأقصى 

درجات األمان وسهولة االتصال والوصول لكافة المواقع سواء المواقع السحابية أو المستندة إلى الشبكة.

ملعرفة املزيد عن ميزات جهاز VersaLink، تفضل بزيارة الرابط 

www.xerox.com/VersalinkEG التايل

تقنية ®Xerox® ConnectKey - حلقة الوصل بني مكونات 

نظامك اإلنتاجي بالكامل.

من رشكة Xerox، التي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة، نقدم لك الثورة 

القادمة يف عامل إنتاجية العمل. وبفضل تجارب االستخدام الثابتة عرب مجموعة 

كبرية من األجهزة، واالتصال باألجهزة املحمولة والسحابة، فضاًل عن مكتبة 

التطبيقات املتوسعة باستمرار لزيادة اإلمكانيات الوظيفية، ستتمكن من إنجاز 

عملك بشكل أرسع، وأفضل، وأكرث ذكاًء.

تجربة استخدام سلسة

طريقة فائقة التطور ومألوفة متاًما للتفاعل، حيث تشبه إىل حد كبري طريقة 

استخدام الكمبيوتر اللوحي، من حيث التحكم عرب شاشة اللمس القامئة عىل 

اإلمياءة، وطريقة التخصيص السهلة.

جاهزية االتصال باألجهزة املحمولة والسحابة

اتصال فوري بالسحابة واألجهزة املحمولة عرب واجهة املستخدم، مع إمكانية 

الوصول ملجموعة من الخدمات املحملة مسبًقا واملستضافة عىل السحابة، مام 

يتيح لك إمكانية العمل يف الوقت، واملكان، والطريقة املفضلة لديك.

أمان قيايس

نظام حامية كامل متعدد املستويات لكل من املستندات والبيانات، جاهز 

للحامية من التهديدات الناشئة والقضاء عليها، وتلبية أو تخطي املتطلبات 

التنظيمية.

متكني خدمات الجيل القادم

ميكنك رفع كفاءة أعاملك وإدارة املوارد، من خالل التحكم الكامل ببيئة الطباعة 

املستخدمة، مع املراقبة عن بعد لتقديم الخدمات واملواد املستهلكة، وكذلك 

.®Xerox إمكانية الضبط عن بعد وسهولة تكامل خدمات طباعة

مدخلك نحو اإلمكانيات الجديدة

أداء وظيفي قائم عىل التطبيقات، مع القدرة عىل زيادة إمكانياتك عرب الدخول 

عىل معرض التطبيقات Xerox® App Gallery الذي يقدم مجموعة 

من التطبيقات الواقعية املصممة خصيًصا لتحسني إجراءات العمل الرقمية - أو 

تكليف رشكائنا بتطوير الحلول املبتكرة املحددة حسب طبيعة العمل. 

ميكنك معرفة املزيد حول كيفية العمل بطريقة أكرث ذكاًء عرب املوقع اإللكرتوين 

www.connectkey.com
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Xerox® VersaLink® B405 الطابعة متعددة الوظائف

الطباعة. النسخ. املسح الضويئ. الفاكس. الربيد اإللكرتوين.

تقدم مزايا شاشة اللمس.

نقدم لك شاشتنا القالبة السعوية امللونة التي تعمل باللمس بحجم 

5 بوصة، جنبًا إىل جنب مع واجهة املستخدم التي تضع معايري أعىل 
للتخصيص، والتنوع، وإضفاء الطابع الشخيص. 

ومن خالل تقديم تجربة استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف املحمولة، 

بدعم مجموعة من التطبيقات اللمسية املركزة عىل املهام واملشرتكة يف 

الشكل وأسلوب العرض، لن تحتاج سوى لخطوات معدودة إلنجاز املهام 

الصعبة واألكرث تعقيًدا.

كذلك ستجد التصميم السلس الذي ميكنك االسرتشاد به خالل كل مهمة 

من بدايتها حتى نهايتها، حيث ستجد املهام موزعة بطريقة تسلسلية 

طبيعية بوضع املهام الهامة أعىل الشاشة، وتوزيع الخيارات شائعة 

االستخدام بني الجزء األمامي واألوسط. ال يروق لك مكان أي من املهام 

أو التطبيقات؟ ميكنك تخصيص نسق املهام والتطبيقات لتتناسب مع 

ذوقك.

هذا التوازن غري املسبوق بني تقنية الهاردوير وإمكانيات الربمجيات 

يساعد كل من يتعامل مع الطابعة VersaLink B400 أو الطابعة 

متعددة الوظائف VersaLink B405 عىل إنجاز قدر أكرب من 

العمل يف وقت أقل.

اخرت التكوين الذي يلبي احتياجاتك:

1  تقوم وحدة التغذية التلقائية املعكوسة باملستندات )RADF( سعة 60 ورقة 
باملسح الضويئ للمستندات األصلية عىل الوجهني أثناء تنفيذ مهام النسخ، واملسح 

الضويئ، والفاكس.

2  فتحة قارئ بطاقات مبنفذ USB مدمج.2

3  يتيح منفذ USB الذي ميكن الوصول إليه بسهولة2 للمستخدمني الطباعة برسعة 
من3 أي جهاز ذاكرة USB قيايس أو املسح الضويئ إليه.

4  درج إخراج سعة 250 ورقة مع مستشعر للدرج بالكامل.

5  درج جانبي بسعة 150 ورقة يتعامل مع أحجام الوسائط من 3 × 5 بوصات 
إىل 8.5 × 14 بوصة )76 × 127 مم إىل 216 × 356 مم(.

6  تبلغ سعة درج الورق 550 ورقة، بينام تبلغ السعة اإلجاملية القياسية 
700 ورقة )بإضافة سعة الدرج الجانبي(.

7  ما يصل إىل ثالثة أدراج سعة 550 ورقة تزيد من إجاميل سعة الورق حتى 
2,350 ورقة.

8  يوفر الحامل االختياري مساحة تخزين لخراطيش الحرب والورق واملستلزمات 
األخرى.

2 ميكن تعطيل منافذ الـ USB؛ VersaLink B405 3 فقط.
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 ،Xerox® VersaLink® B400 الطابعة 

 Xerox® VersaLink® B405 والطابعة متعددة الوظائف

VersaLink B400NVersaLink B400DNVersaLink B405DNمواصفات الجهاز
تصل إىل 47 صفحة يف الدقيقة للورق بحجم letter / تصل إىل 45 صفحة يف الدقيقة للورق بحجم A4الرسعة

ما يصل إىل 110,000 صفحة / شهر1دورة املهام1
1.05 جيجاهرتز ثنايئ النواة / 2 جيجابايتاملعالج / الذاكرة
ايرثنت USB 3.0 ،Base-T 1000/100/10 عايل الرسعة، 802.11n Wi-Fi وWi-Fi Direct بإعدادات Wi-Fi اختيارية )مع دعم االتصاالت السلكية والالسلكية املتزامنة(، NFC Tap-to-Pairإمكانية االتصال

دفرت عناوين موحد )B405(، استنساخ اإلعدادات، معاينة املسح الضويئ )Xerox Extensible Interface Platform® ،)B405، معرض التطبيقات Xerox® App Gallery، املحاسبة القياسية Xerox® Standard ميزات وحدة التحكم
Accounting، الدعم عرب اإلنرتنت )ميكن الوصول إليه عرب واجهة املستخدم وبرنامج تشغيل الطباعة(

التعامل مع الورق 
قيايس غري متاحإدخال الورق 

 :)RADF( وحدة التغذية التلقائية املعكوسة باملستندات 
 60 ورقة؛ أحجام مخصصة:  5.5 × 5.5 بوصات )140 ملم × 

140 ملم( إىل 8.5 × 14 بوصة )216 × 356 ملم(
الدرج الجانبي: ما يصل إىل 150 ورقة؛ أحجام مخصصة: 3 × 5 بوصات )76 × 127 ملم( إىل 8.5 × 14 بوصة )216 × 356 ملم(

الدرج 1: ما يصل إىل 550 ورقة؛ أحجام مخصصة: 5.8 × 8.3 بوصات )148ملم × 210 ملم( إىل 8.5 × 14 بوصة )216 × 356 ملم(

3 أدراج إضافية: ما يصل إىل 550 ورقة لكل درج؛ أحجام مخصصة: 5.8 × 8.3 بوصات )148ملم × 210 ملم( إىل 8.5 × 14 بوصة )216 × 356 ملم(اختياري
700 ورقة / 2,350 ورقةالسعة اإلجاملية )قيايس / الحد األقىص(

250 ورقةإخراج الورق
قيايسغري متاحإخراج تلقايئ عىل الوجهني

 دقة 
الطباعة: حتى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة )محَسن(النسخ والطباعة

 الطباعة: حتى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة )محَسن(
النسخ: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة 

 زمن خروج الورقة األوىل 
)برسعة تبلغ(

 الطباعة: رسعة نسخالطباعة: برسعة تبلغ 8 ثواٍن
تصل إىل 8 ثواٍن: برسعة تبلغ 6 ثواٍن

PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ / PCL 6 / PCL® 5eلغات وصف الصفحة
طباعة من USB، طباعة آمنة، ضبط العينات، الطباعة الشخصية، املهام املحفوظة، إعدادات برنامج التشغيل Earth Smart من ®Xerox ، تعريف املهام، إنشاء الكتيبات، إعدادات تخزين برنامج التشغيل واستدعاؤه، حالة ثنائية التوجيه يف ميزات الطباعة 

الوقت الفعيل، القياس، مراقبة املهمة، اإلعدادات االفرتاضية للتطبيق، الطباعة عىل الوجهني )كإعداد افرتايض(، تخطي الصفحات الفارغة، وضع املسودة

 ®Xerox® Print Service Plug-in  ،Google Cloud Print™   ،Apple® AirPrint ألجهزة  ™Mopria® Print Service Plug-in  ،Android ألجهزة  ™Androidالطباعة أثناء التنقل
ميكنك زيارة الرابط www.xerox.com/officemobileapps لالطالع عىل قامئة التطبيقات الجاهزة للتنزيل عىل الهواتف الذكية واألجهزة املحمولة.

Xerox® Mobile Link App )B405(2 ،Xerox® Mobile Print Cloud3 ،Xerox® Mobile Print Solution3 ،Wi-Fi Direct Printing3 ،@PrintByXerox2اختياري

الطباعة من/املسح الضويئ إىلGoogle Drive، One Drive، DropBox، Microsoft 365، Box، DocuShare 4وصالت الطابعة/الطابعة متعددة الوظائف2

خدمة الرتجمة Xerox® Easy Translator، الطابعة متعددة الوظائف غري متاحخدمات السحابة
Xerox® Healthcare

.www.xerox.com/appgallery كام توجد مجموعة إضافية من التطبيقات وخدمات السحابة الخاصة بالطابعة/الطابعة متعددة الوظائف. لالطالع عىل مجموعة التطبيقات املتزايدة باستمرار ميكنك زيارة الرابط

وجهات املسح الضويئ املسح الضويئ 

غري متاح

املسح الضويئ إىل وحدة تخزين USB، املسح الضويئ إىل الربيد اإللكرتوين، 
)SMB أو تصفح FTP( املسح الضويئ إىل الشبكة

تنسيقات امللفات: PDF، PDF/A، XPS، JPEG، TIFF؛ ميزات ميزات املسح الضويئ
املالمئة: املسح الضويئ إىل الشاشة الرئيسية، وملف PDF قابل للبحث 
يف صفحاته، وملف PDF / XPS / TIFF متعدد الصفحات/أحادي 

 Linearised PDF محمي بكلمة مرور، وملف PDF الصفحة، وملف
/ PDF/A

ميزات الفاكس5 الفاكس الرسيع )خيارات الخط الواحد والخطني، مبا يف ذلك فاكس الشبكة الفاكس 
املحلية )LAN(، والفاكس املبارش، وإعادة توجيه الفاكس إىل الربيد 

اإللكرتوين(، االتصال بالفاكس عرب دفرت عناوين موحد )حتى 2,000 جهة 
اتصال(

األمان التحقق من الربامج الثابتة، شهادات األمان، إنشاء تلقايئ للشهادة املوقعة ذاتيًا، التحقق من صحة مسار الشهادة، إعدادات إبطال الشهادة، متكني البطاقة الذكية SSL/TLS ,2-140 )CAC/PIV/.NET(، FIPS، تصفية املنافذ، تصفية معايري  
 ،)B405( الربيد اإللكرتوين اآلمن )B405( ،املسح الضويئ اآلمن ،)B405( 256، الطباعة اآلمنة، الفاكس اآلمن-bit التشفري ،Cisco® TrustSec )ISE( تصفية النطاقات، تكامل محرك خدمات الهوية ،IP عناوين بروتوكول اإلنرتنت

التحقق من الشبكة SNMPv3، سجل التدقيق، أدوات تحكم الوصول، االذونات املستندة عىل األدوار، التحقق من املالمئة

برنامج Xerox® PrintSafe Softwareاختياري

قيايس املحاسبة القياسية من ®Xerox )النسخ، الطباعة، املسح الضويئ، الفاكس، املحاسبة القياسية من ®Xerox )الطباعة(، متكني محاسبة الشبكة، واجهة الجهاز الخارجياملحاسبة  
الربيد اإللكرتوين(، متكني محاسبة الشبكة، واجهة الجهاز الخارجي

®Equitrac Express، و®Equitrac Office، و ®YSoft® SafeQ، وحلول أخرى ملحاسبة الشبكة متاحة عرب رشكاء اتحاد Xeroxاختياري

 1 أقىص سعة متوقعة يف أي شهر. ليس من املتوقع أن يتم دعمه عىل أساس منتظم؛ 2 خيار مجاين )ميكن تحميله من معرض تطبيقات ®Xerox عىل الطابعة/الطابعة متعددة الوظائف(؛ 3 خيار متاح للرشاء؛ 

4 املسح الضويئ إىل متاح للطابعة B405 فقط؛ 5 يتطلب خط هاتف تناظري.

إدارة الجهاز
  ،Xerox® CentreWare® Web  ،Xerox® من Embedded Web Server

Apple® Bonjour® ،نبيهات الربيد اإللكرتوين

برامج تشغيل الطباعة
  ،Server 2008  ،Server 2003  ،Server 2000 ،10 ،8 ،  7، Windows®

  Citrix ،اإلصدار 10.9 واألعىل Mac OS®  ،Server 2012 ،Server 2008 R2
  ،HP-UX® 11iv2  ،IBM® AIX® 5  ،Linux®  ،Redhat® Enterprise
 SUSE®، Xerox® ،Fedora Core 12-15 ،10  ،9 Oracle® Solaris

Xerox® Mobile Express Driver®   ،Global Print Driver® 
إمكانية الخط

PCL 88 ؛PostScript Fonts 87 أنواع خطوط

التعامل مع الوسائط
 وحدة التغذية التلقائية باملستندات للطباعة عىل الوجهني: الطباعة عىل وجه واحد: 13 إىل 

32 رطاًل من ورق السندات / 50 إىل 125 جراًما لكل مرت مربع؛ الطباعة عىل الوجهني: 16 
إىل 32 رطاًل من ورق السندات / 60 إىل 125 جراًما لكل مرت مربع؛ الدرج الجانبي: 16 

رطاًل من ورق السندات حتى 80 رطاًل من ورق الغالف / 60 إىل 220 جراًما لكل مرت مربع؛ 
الدرج 1: 16 رطاًل من ورق السندات حتى 80 رطاًل من ورق الغالف / 60 إىل 220 جراًما 

لكل مرت مربع؛ 3 أدرج إضافية )اختياري(: 16 رطاًل من ورق السندات حتى 80 رطاًل من ورق 
الغالف / 60 إىل 220 جراًما لكل مرت مربع

بيئة التشغيل
درجة الحرارة: 50 إىل 90 درجة فهرنهايت / 10 إىل 32 درجة مئوية؛ الرطوبة: 10% 

إىل %85؛ طاقة الصوت: الطباعة: 7.5 بايت )صويت(؛ وضع االستعداد: 5.3 بايت )صويت(؛ 
ضغط الصوت: الطباعة: 56 ديسيبل )صويت(، وضع االستعداد: 30 ديسيبل )صويت(؛ زمن 

اإلقالع )من وضع اإلغالق إىل وضع جاهزية واجهة املستخدم(: يبلغ 60 ثانية، زمن اإلحامء )من 
وضع السكون إىل وضع جاهزية واجهة املستخدم(، يبلغ 5 ثواٍن

كهربائية
 الطاقة: 110–127 فولت تيار مرتدد، 60/50 هرتز، 11 أمبري أو 

 220–240 فولت تيار مرتدد، 60/50 هرتز، 6 أمبري؛ B400: الطباعة املستمرة: 
565 وات؛ جاهز )االستعداد(: 46 وات؛ وضع موفر الطاقة )السكون(: 4 وات أو أقل؛ 
B405: الطباعة املستمرة: 620 وات؛ جاهز )االستعداد(: 60 وات؛ وضع موفر الطاقة 

)السكون(: 4 وات أو أقل
األبعاد )العرض × العمق × االرتفاع(

B400: 18.1 × 16.8 × 13.3 بوصة / 459 × 426 × 339 مم، الوزن: 30 رطاًل 
/ 14 كجم؛ B405: 19.5 × 19.5 × 21.7 بوصة / 495 × 495 × 551 مم، 

الوزن: 48 رطاًل / 22 كجم

شهادات االعتامد
 لالطالع عىل أحدث قامئة من الشهادات، تفضل بزيارة 

www.xerox.com/OfficeCertifications

املستلزمات
106R03581 خرطوشة حرب ذات سعة قياسية: 5,900 صفحة1  
106R03583 خرطوشة حرب عالية السعة: 13,900 صفحة1  
106R03585 خرطوشة حرب فائقة السعة: 24,600 صفحة1 
101R00554 خرطوشة االسطوانة: 65,000 صفحة2  

الخيارات
497K13620  )B400( وحدة تغذية سعة 550 ورقة
497K13630  )B405( وحدة تغذية سعة 550 ورقة

 مجموعة أدوات إنتاجية اختيارية مزودة مبحرك أقراص صلبة سعة 
097S04913 16 جيجابايت 
497K13660 حامل 
497K16750  )Wi-Fi Kit( مهايئ شبكة السلكية
497K17830 مجموعة واجهة الجهاز الخارجي 

1  متوسط الصفحات القياسية. اإلنتاج املعلن مبوجب ISO/IEC 19752. يختلف اإلنتاج وفًقا للصورة، 
واملساحة املغطاة، ووضع الطباعة.

 2  عدد الصفحات تقريبًا. يستند اإلنتاج املعلن إىل متوسط حجم مهمة تبلغ 3 صفحات من الحجم 
letter/A4. سيختلف اإلنتاج وفًقا لطول تشغيل املهمة وحجم الوسط واالتجاه.

www.xerox.com/VersalinkB405Specs أو www.xerox.com/VersalinkB400Specs لالطالع عىل مواصفات أكرث تفصيالً، تفضل بزيارة الرابط

www.xerox.com/office ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا عىل

تتباين التكوينات حسب الجغرافيا.

ConnectKey®

 .Xerox® ConnectKey®
 تعتمد كل من الطابعة VersaLink B400 والطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405 على تقنية 

www.connectkey.com للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة


