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متعددة  األلوان  والطابعة  األلوان  الطابعة 
 XEROX® VERSALINK® الوظائف 

أداء قوي. إنتاجية مخصصة.



البال.  وراحة  املوثوق  األداء 

 ،C605 أو ،VersaLink C600 مبجرد اقتنائك للطابعة

ميكنك االعتماد عليها مباشرة في تأدية املهام الضرورية 

لتحسني كفاءة أعمالك، بصورة مستمرة وعلى أكمل وجه. 

أنت جاهز لبدء العمل دون أي متاعب، بدًءا من معاجلات التثبيت 

التي ال حتتاج لتكنولوجيا املعلومات وصوالً إلى خيارات التهيئة 

خطوة بخطوة.

تتميز الطابعتان VersaLink C600 وC605، اللتان 

متت إعادة هندستهما كليا، للحصول على موثوقية فائقة 

 Hi-Q بتصميم جديد قوي وأجزاء متحركة أقل ورأس طباعة

LED أكثر تقدًما.

أجهزة VersaLink محملة مبيزات وتقنيات Xerox املوفرة 

للوقت، واملصممة خصيًصا لتسريع مشاركة املعلومات 

وتقليل مهام سير العمل غير الفّعالة. اضمن دقة املعلومات 

من خالل معاينة املسح الضوئي والفاكس1، واالستفادة من 

املستندات املمسوحة ضوئًيا باستخدام ميزة التعرف الضوئي 

على احلروف )OCR( 1 املدمجة .

 VersaLink في إطار حماية املعلومات الهامة، توفر أجهزة

مجموعة من ميزات األمان املشددة، مثل الطباعة اآلمنة 

 card( والتحقق من البطاقة ،)Secure Print(
authentication( للتحكم في الوصول للمستندات.

اعتمد على جودة الطباعة الفائقة جلعل عملك يبدو في 

 أفضل حاالته. توفر دقة الطباعة التي تصل إلى 

1200 × 2400 نقطة لكل بوصة نًصا واضًحا وتفاصيل 
خط دقيقة باإلضافة إلى حيوية استثنائية في األلوان. 

التامة.  واحلداثة  ء،  األدا وكفاءة  االستخدام،  سهولة 

بفضل شاشة اللمس امللونة السعوية القابلة للتخصيص 

مقاس 7 بوصات )5 بوصة في C600(، ميكنك النقر والتمرير 

وقرص إصبعني للتنقل بني املهام والوظائف، بنفس سهولة 

استخدام اجلهاز احملمول.

ميكن التنقل بشكل أسرع بني املهام من خالل حفظ اإلعدادات 

املشتركة على هيئة إعدادات مسبقة، مما يتيح إمكانية إعداد 

 Simple املهام بلمسة واحدة وبكل بساطة. من خالل ميزة

ID، ميكن للمستخدم سواء كان فردًا أو مجموعة إدخال 
معرف مستخدم وكلمة مرور ملرة واحدة، ليتمتع بعد ذلك 

بإمكانية الوصول لإلعدادات املسبقة احملفوظة والتطبيقات 

املستخدمة باستمرار بسرعة وأمان وسهولة على شاشة 

رئيسية مخصصة.

لتطبيقات. ا على  تعتمد  نة  و مر و لتنقل  ا ية  حر

باستخدامك لطابعة األلوان VersaLink C600 وطابعة 

األلوان متعددة الوظائف VersaLink C605 تتمتع بحرية 

العمل من أي مكان وبأي طريقة تريد، مع اجلاهزية لالتصال 

املباشر مع خوادم التخزين السحابي Google Drive™و 

Microsoft® OneDrive® وDropBox™ وكذلك يكون 
لديك ميزة الوصول للمزيد من اخليارات اإلضافية عبر معرض 

.Xerox App Gallery التطبيقات

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

أجهزة VersaLink تلبية هذه املتطلبات من خالل بعض 

 Google Cloud وApple® AirPrint® امليزات مثل

™Printو Xerox® Print Service Plug-in ألجهزة 
 )NFC( وتقنية التواصل قريب املدى™Android 

 Tap-to-Pairو ®Mopria، باإلضافة إلى Wi-Fi و
Wi-Fi Direct االختياري.

تعرف على املزيد حول السبب الذي يجعل Xerox هي اخليار 

الوحيد حملترفي األجهزة احملمولة بعالم اليوم عن طريق زيارة 

.www.xerox.com/mobile املوقع

VersaLink C605 1 فقط

الطابعة األلوان Xerox® VersaLink® C600  والطابعة األلوان 
 Xerox® VersaLink® C605 متعددة الوظائف األلوان

متثل الطابعة األلوان VersaLink C600 والطابعة األلوان متعددة الوظائف 

األلوان VersaLink C605 التعريف اجلديد لألداء االستثنائي الثقة التي ال تقبل 

املنافسة. تُعد الطابعتان C600 وC605 مساعدتيك في محل العمل احلديث 

وذلك بفضل اتصالهما السحابي وجتهيزهما لالتصال باحملمول والعمل باستخدام 

التطبيقات وسهولة التخصيص - األمر الذي يعمل على حتويل عملك اليوم مع 

ضمان احلفاظ على التقدم بخطوة نحو الغد.

 X E R O X ® C O N N E C T K E Y ® تقنية 

مكونات  بني  الوصل  حلقة   –

بالكامل اإلنتاجي  نظامك 

من شركة Xerox، التي سبق وأنشأت مساحة العمل 

احلديثة، نقدم لك الثورة القادمة في عالم إنتاجية العمل. 

وبفضل جتارب االستخدام الثابتة عبر مجموعة كبيرة من 

األجهزة واالتصال باألجهزة احملمولة والسحابة، فضاًل عن 

مكتبة التطبيقات املتوسعة باستمرار لزيادة اإلمكانيات 

الوظيفية، ستتمكن من إجناز عملك بشكل أسرع، وأفضل، 

وأكثر ذكاًء.

سلسة استخدام  جتربة 
طريقة جديدة متاًما، حيث تشبه إلى حد كبير طريقة 

استخدام الكمبيوتر اللوحي، من حيث التحكم عبر شاشة 

اللمس القائمة على اإلمياءة، وطريقة التخصيص السهلة.

والسحابة احملمولة  باألجهزة  االتصال  جاهزية 
اتصال فوري بالسحابة واألجهزة احملمولة عبر واجهة 

املستخدم، مع إمكانية الوصول جملموعة من اخلدمات احململة 

مسبًقا واملستضافة على السحابة، مما يتيح لك إمكانية 

العمل في الوقت، واملكان، والطريقة املفضلة لديك.

قياسي أمان 
نظام حماية كامل متعدد املستويات لكل من املستندات 

والبيانات، جاهز للحماية من التهديدات الناشئة والقضاء 

عليها، وتلبية أو تخطي املتطلبات التنظيمية.

القادم اجليل  خدمات  متكني 

اعمل مبزيد من الكفاءة وأدر املوارد مبزيد من الفاعلية. تعمل 

 Xerox® Managed Print Services سهولة دمج

على متكني مراقبة تقدمي اخلدمات واملواد االستهالكية 

عن بعد.

اجلديدة اإلمكانيات  نحو  مدخلك 

قم بزيادة قدراتك عن طريق الوصول إلى معرض التطبيقات 

Xerox App Gallery، الذي يتسم بتطبيقات واقعية 
ُمصممة لتحسني سير العمل الرقمي. راجع شبكة 

شركائنا لتصميم حلول مبتكرة مخصصة للعمل. 

ميكنك معرفة املزيد حول كيفية العمل بطريقة أكثر ذكاًء 

.www.connectkey.com عبر املوقع اإللكتروني

 ،VersaLink ملعرفة املزيد عن ميزات جهاز 

 تفضل بزيارة الرابط التالي 

www.xerox.com/VersaLinkEG



 1  درج إخراج بسعة 500 ورقة مع مستشعر للدرج بالكامل 
)سعة الورق في C605X هي 400 ورقة(.

 RFID 2  نافذة قارئ البطاقة لقارئ البطاقة الداخلي/مجموعة 
)تتضمنC600 مقصورة لقارئ البطاقة الداخلي موجودة خلف شاشة 

اللمس(. يلزم قارئ بطاقة خارجي/مجموعة RFID عند إدراج وحدة 

إنهاء/صندوق بريد(.

 )C600 3  قرص ثابت اختياري بسعة 250 جيجابايت )قياسي مع
لزيادة قدرات الوظائف املتعددة القائمة على التطبيقات.

4  منفذ USB2 باجلانب األمامي للسماح للمستخدمني بإجراء الطباعة أو 
املسح الضوئي بسرعة إلى3 أي جهاز ذاكرة USB قياسي.

 5  درج جانبي بسعة 150 ورقة للتعامل مع أحجام الوسائط 
3 × 5 بوصة .إلى 8.5 × 14 بوصة )76.2 × 127 مم إلى 216 × 

356 مم(

6  درج 1 للتعامل مع 550 ورقة بأحجام مخصصة 3 × 7.5 بوصة إلى 
8.5 × 14 بوصة / 76 × 190 مم إلى 216 × 356 مم.

للطباعة  الواحد  املرور  ذات  باملستندات  التلقائية  للتغذية  7  وحدة 
على الوجهني )DADF( بسعة 100 ورقة للمسح الضوئي 

للمستندات األصلية على الوجهني أثناء تنفيذ مهام النسخ، واملسح 

الضوئي، والفاكس.

8  خزانة اختيارية لتوفير مساحة تخزين خلراطيش احلبر والورق 
واملستلزمات األخرى.

9  وحدة تغذية عالية السعة إلضافة ما يصل إلى 2,000 ورقة بأحجام 
قياسية 8.5 × 11 بوصة إلى 8.27 × 11.69 بوصة / 216 × 356 مم 

إلى 210 × 297 مم.

10  إضافة ما يصل إلى 4 أدراج ورق إضافية بسعة 550 ورقة 
 للتعامل مع األحجام من 3 × 7.5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة/

76 × 190 مم إلى 216 × 356 مم )يُزود درجان إضافيان كحد أقصى 
بخزانة اختيارية، ويزود درج إضافي كحد أقصى بوحدة تغذية عالية 

السعة.

11  وحدة إنهاء اختيارية جلمع وتدبيس مجموعة تصل إلى 50 ورقة 
وتتضمن درج إخراج بسعة 500 ورقة.

12  صندوق البريد االختياري يتضمن 4 حاويات وميكن لكل درج التعامل 
مع ما يصل إلى 100 ورقة.

USB 2 ميكن تعطيل منافذ

VersaLink C605 3 فقط.
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Xerox® VersaLink® C600 طابعة األلوان
الطباعة. االتصال باألجهزة احملمولة.

Xerox® VersaLink® C605 طابعة األلوان متعددة الوظائف
الطباعة. النسخ. املسح الضوئي. الفاكس. البريد اإللكتروني. االتصال باألجهزة احملمولة.

اللمس. شاشة  يا  مزا تقدم 

تعرف على واجهة شاشة اللمس امللونة األكثر تقدًما في اجملال. سواء كانت شاشة الطابعة )C605( بحجم 7 بوصات أو 

الطابعة )C600( بحجم 5 بوصات، فهي مبثابة جتربة مستخدم حتدد معيار أعلى للتخصيص والتنوع. 

ومن خالل تقدمي جتربة استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف احملمولة، بدعم مجموعة من التطبيقات اللمسية املركزة على 

املهام واملشتركة في الشكل وأسلوب العرض، لن حتتاج سوى خلطوات معدودة إلجناز املهام الصعبة واألكثر تعقيًدا.

كذلك ستجد التصميم السلس الذي ميكنك االسترشاد به خالل كل مهمة من بدايتها حتى نهايتها، حيث ستجد املهام 

موزعة بطريقة تسلسلية طبيعية بوضع املهام الهامة أعلى الشاشة، وتوزيع اخليارات شائعة االستخدام بني اجلزء األمامي 

واألوسط. ال يروق لك مكان أي من املهام أو التطبيقات؟ ميكنك تخصيص نسق املهام والتطبيقات لتتناسب مع ذوقك.

 هذا التوازن غير املسبوق بني تقنية األجهزة وإمكانيات البرمجيات يساعد كل من يتعامل مع طابعة األلوان 

VersaLink C600 وطابعة األلوان متعددة الوظائف VersaLink C605 على إجناز قدر أكبر من العمل في وقت أقل.



 ,®Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare جميع احلقوق محفوظة. تعد .Xerox حقوق النشر © لعام 2017 لشركة 

®Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® and Xerox Extensible Interface Platform عالمات جتارية لشركة Xerox Corporation في 
VC6BR-01VA   BR21341 17/6 .الواليات املتحدة و/أو البالد األخرى. املعلومات الواردة بهذه النشرة عرضة للتغيير دون إشعار

Xerox® VersaLink® C600/C605
 .Xerox® ConnectKey® على تقنية VersaLink C605 وطابعة األلوان متعددة الوظائف VersaLink C600 تعتمد كل من طابعة األلوان

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

اجلهاز طابعة األلوان متعددة الوظائف )X( VersaLink C605طابعة األلوان )VersaLink C600 )N, DNمواصفات 
تصل إلى 55 صفحة في الدقيقة للورق بحجم letter / تصل إلى 53 صفحة في الدقيقة للورق بحجم A4السرعة

تصل إلى 120,000 صفحة في الشهر1دورة املهام1

1.05 جيجا هرتز/4 جيجابايت/قرص صلب قياسي سعة 250 جيجابايت1.05 جيجا هرتز/2 جيجابايت/قرص صلب اختياري سعة 250 جيجابايتاملعالج/الذاكرة/القرص الصلب

إيثرنت USB 3.0 ،Base-T 10/100/1000 عالي السرعة، Wi-Fi 802.11n و Wi-Fi Direct بإعدادات Wi-Fi اختيارية )مع دعم االتصاالت السلكية والالسلكية املتزامنة(، NFC Tap-to-Pairالتوصيل

دفتر عناوين موحد )C605(، استنساخ اإلعدادات، معاينة املسح الضوئي )Xerox Extensible Interface Platform® ،)C605، معرض التطبيقات Xerox® App Gallery، احملاسبة القياسية ميزات وحدة التحكم
Xerox® Standard Accounting، الدعم عبر اإلنترنت

التعامل مع الورق
قياسي غير متاحإدخال الورق 

 :)DADF( وحدة التغذية التلقائية باملستندات ذات املرور الواحد للطباعة على الوجهني 
100 ورقة؛ األحجام اخملصصة: 5.5 × 5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 140 × 203 مم 216 × 356 مم

الدرج اجلانبي: ما يصل إلى 150 ورقة؛ أحجام مخصصة: 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 14 بوصة / 76 × 127 مم 216 × 356 مم
الدرج 1: ما يصل إلى 550 ورقة؛ أحجام مخصصة: 3 × 7.5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 76 × 190 مم 216 × 356 مم 

حتى 4 أدراج إضافية: ما يصل إلى 550 ورقة؛ أحجام مخصصة: 3 × 7.5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 76 × 190 مم 216 × 356 مماختياري

وحدة التغذية عالية السعة: ما يصل إلى 2,000 ورقة 8.5 × 11 بوصة إلى 8.27 × 11.69 بوصة/216 × 356 مم إلى 210 × 297 مم

قياسي 400 ورقة500 ورقةإخراج الورق 

وحدة اإلنهاء: درج سعة 500 ورقة، تدبيس 50 ورقة؛ صندوق البريد: 4 حاويات سعة 100 ورقةاختياري

قياسي )غير متوفر في التكوين N(إخراج تلقائي على الوجهني

النسخ والطباعة  الطباعة: ما يصل إلى 1200 × 2400 نقطة لكل بوصة؛ النسخ: ما يصل إلى 600 × الطباعة: ما يصل إلى 1200 × 2400 نقطة لكل بوصةدقة 
400 نقطة لكل بوصة

 زمن خروج الورقة األولى 
)بسرعة تبلغ(

 الطباعة: سرعة تبلغ 10 ثواٍن للطباعة باأللوان وباألبيض واألسودالطباعة: سرعة تبلغ 8 ثواٍن للطباعة باأللوان وباألبيض واألسود
النسخ: سرعة تبلغ 7 ثواٍن للطباعة باأللوان/5 ثواٍن للطباعة باألبيض واألسود

™PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3لغات وصف الصفحة
سلسة استخدام  جتربة 

 تخصيص سريع وتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة املستخدم وعدة شاشات رئيسية بهوية سهلة والتخصيص حسب املوقع والعمل أو تسيير العمل باستخدام معرض التطبيقاتالتخصيص
Xerox® App Studioو Xerox App Gallery

تعريف املهام واحلالة ثنائية التوجيه و مراقبة املهام و ®Xerox® Global Print Driver و ®Mobile Express Driver برامج تشغيل الطباعة

الكمبيوتر أو احملمول - معلومات احلالة، تصميم متجاوب، اإلعدادات، إدارة اجلهاز، االستنساخخادم ويب ®Xerox املضمن

معاينة املسح الضوئي/الفاكس مع التكبير/التصغير، الدوران، إضافة صفحةغير متاحاملعاينة

طباعة من USB، طباعة آمنة، ضبط العينات، الطباعة الشخصية، املهام احملفوظة، إعدادات برنامج التشغيل Earth Smart من ®Xerox، تعريف املهام، إنشاء الكتيبات، إعدادات تخزين برنامج ميزات الطباعة
التشغيل واستدعاؤه، حالة ثنائية التوجيه في الوقت الفعلي، القياس، مراقبة املهمة، اإلعدادات االفتراضية للتطبيق، الطباعة على الوجهني )كإعداد افتراضي(، تخطي الصفحات الفارغة، وضع 

املسودة

 التعرف الضوئي على احلروف )OCR(، املسح الضوئي إلى USB/بريد إلكتروني/شبكة غير متاحاملسح الضوئي
)FTP/SMB(، تنسيقات امللفات: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; ميزات املالئمة: املسح 

PDF/XPS/ قابل للبحث في صفحاته، وملف PDF الضوئي إلى الشاشة الرئيسية، وملف
TIFF متعدد الصفحات/أحادي الصفحة، وملف PDF محمي بكلمة مرور

فاكس سريع )يتضمن فاكس LAN، الفاكس املباشر، الفاكس املعاد إرساله إلى بريد إلكتروني(غير متاحالفاكس

والسحابة احملمولة  باألجهزة  االتصال  جاهزية 

Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service and Mopria® Print Service Plug-ins ,Apple® AirPrint®4 ألجهزة ™Androidالطباعة أثناء التنقل

 Xerox® Mobile Print ,@PrintByXerox2 وMobile Print Cloud3, االتصال عن طريق Xerox® Mobile Link App )C605(3 ,NFC/Wi-Fi Direct Printing3. خيارات التنقل

تفضل بزيارة www.xerox.com/officemobileapps ملعرفة التطبيقات املتوفرة.

Cloud Connectors3واملزيد Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® 5طباعة من/مسح ضوئي إلى

قياسي أمان 

IPsec, HTTPS, بريد إلكتروني مشفر. التحقق من الشبكة، SSL/TLS ،SNMPv3، شهادات األمان، شهادة تلقائية موقعة ذاتًياأمان الشبكة

التحقق من البرامج الثابتة، وصول املستخدم وجدار حماية داخلي، تصفية املنفذ/النطاق، تدقيق السجل، ضوابط الوصول، تصريحات املستخدم، متكني البطاقة الذكية )CAC/PIV/.NET(، نافذة الوصول إلى األجهزة
مدمجة لقارئ البطاقة

معاجلات اإلعداد/األمان، تشفير مستوى املهمة عن طريق طلب HTTPS/IPPS، قرص صلب مشفر )AES 256 بت، FIPS 140-2( ومسح الصورة، شهادة املعايير املشتركة )ISO 15408( )قيد حماية البيانات
التقييم(

طباعة آمنة، فاكس آمن )C605(، مسح ضوئي آمن )C605(، بريد إلكتروني آمن )C605(، ملفات PDF محمية بكلمة مرور )C605(أمان املستندات

القادم اجليل  خدمات  متكني 

Y Soft3 ,Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3 ,Xerox® Print Management and Mobility Suite3 واملزيدإدارة الطباعة

أدوات Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, Managed Print Servicesإدارة الطباعة

®Cisco EnergyWise، الطباعة البيئية الذكية، طباعة هوية املستخدم على الهوامشاالستدامة

اجلديدة اإلمكانيات  نحو  مدخلك 

CapturePoint™ )C605(3 ,Xerox® Easy Translator )C605(3، تتوفر العديد من اخلدمات اإلضافيةخدمات السحابة

Xerox App Gallery املتوفرة إلضافة الوظائفمعرض تطبيقات Xerox® لالطالع على مجموعة كبيرة من تطبيقات www.xerox.com/appgallery تتوفر العديد من التطبيقات وخدمات السحابة. تفضل بزيارة

1 أقصى سعة متوقعة في أي شهر. ليس من املتوقع استدامتها بانتظام؛ 2 التنزيل االختياري اجملاني من معرض تطبيقات Xerox App Gallery إلى الطابعة – www.xerox.com/xeroxappgallery; 3 اخليار املشتري؛ 4 تفضل بزيارة www.apple.com لالطالع على 

.C605 ؛ 5 املسح الضوئي إلى املتوفر بالنسبة لـAirPrint Certification قائمة شهادة

شهادات االعتماد
 لالطالع على أحدث قائمة من الشهادات، تفضل بزيارة 

www.xerox.com/OfficeCertifications

املستلزمات واخليارات
خراطيش احلبر ذات السعة القياسية:

106R03911 األسود: 6,000 صفحة6  
106R03908 السماوي: 6,000 صفحة6 
106R03909 األرجواني: 6,000 صفحة6  
106R03910 األصفر: 6,000 صفحة6  

خراطيش احلبر عالية السعة:
106R03915 األسود: 12,200 صفحة6  
106R03912 السماوي: 10,100 صفحة6  
106R03913 األرجواني: 10,100 صفحة6  
106R03914 األصفر: 10,100 صفحة6  

خراطيش احلبر فائقة السعة:
106R03927 C600: األسود: 16,900 صفحة6 
106R03924 C600: السماوي: 16,800 صفحة6 
106R03925 C600: األرجواني: 16,800 صفحة6  
106R03926 C600: األصفر: 16,800 صفحة6  
106R03939 C605: األسود: 16,900 صفحة6  
106R03936 C605: السماوي: 16,800 صفحة6 
106R03937 C605: األرجواني: 16,800 صفحة6  
106R03938 C605: األصفر: 16,800 صفحة6  

108R01485 خرطوشة أسطوانة السماوي: 40,000 صفحة7  
108R01486 خرطوشة أسطوانة األرجواني: 40,000 صفحة7  
108R01487 خرطوشة أسطوانة األصفر: 40,000 صفحة7  
108R01488 خرطوشة أسطوانة األسود: 40,000 صفحة7 
108R01416 خرطوشة اخمللفات: 30,000 صفحة7  

097S04949 وحدة تغذية سعة 550 ورقة 
097S04948 وحدة التغذية عالية السعة 
097S04955 اخلزانة  

 حامل/عجالت )مضمن/مضمنة مع وحدة 
097S04954 التغذية عالية السعة واخلزانة( 
097S04952 وحدة اإلنهاء  
097S04953  صندوق البريد

 مجموعة أدوات إنتاجية مزودة مبحرك 
497K18360 أقراص صلبة سعة 250 جيجابايت  
497K16750  )Wi-Fi Kit( مهايئ شبكة السلكية

6  معدالت الصفحات القياسية. اإلنتاجية املُعلنة وفًقا ملعيار ISO/IEC 19798. سوف 
تتباين اإلنتاجية وفًقا للصورة وتغطية املساحة ووضع الطباعة.

7  عدد الصفحات تقريًبا. يستند اإلنتاج املعلن إلى متوسط حجم مهمة تبلغ 3 صفحات من 

احلجم letter/A4. سيختلف اإلنتاج وفًقا لطول تشغيل املهمة وحجم الوسط واالجتاه.

تتباين التكوينات حسب اجلغرافيا.

.www.xerox.com/VersaLinkC605Specs www.xerox.com/VersaLinkC600Specs أو  لالطالع على مواصفات أكثر تفصيالً، تفضل بزيارة الرابط 
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