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Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink ®
o ajudará a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode
automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos
sistemas que operam os seus negócios – sem complicações.
Protegidos por recursos de segurança abrangentes, eles são
verdadeiros assistentes de local de trabalho que liberarão tempo
para você fazer mais do que realmente importa.
UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
P R O D U T I VA PA R A T O D O S
Familiarize-se instantaneamente com a AltaLink ®.
A interface intuitiva e personalizada, semelhante
a um tablet, equilibra simplicidade e eficiência
e reduz as etapas para concluir tarefas com
um único toque.
Os recursos de mobilidade nativos facilitam
para os funcionários imprimirem a partir de seus
dispositivos móveis com os recursos avançados da
AltaLink ®, como Xerox ® @PrintByXerox App, Xerox ®
Print Service Plug-in for Android™ ou AirPrint™. Você
pode até mesmo copiar, digitalizar ou enviar por
e-mail sem clicar na tela do usuário com os fluxos
de trabalho sem toque da AltaLink.
Os dispositivos AltaLink ® interligam o mundo físico
e digital com aplicativos e recursos avançados
de digitalização que permitem digitalizar, rotear
e processar informações em um piscar de olhos.
Automatize tarefas tediosas para economizar
tempo e reduza os erros com atalhos de 1 toque
ou simplesmente permita que o aprendizado
adaptável da AltaLink automatize tarefas
repetitivas e complexas.
Traduza documentos para mais de 40 idiomas.
Converta a cópia impressa em áudio para facilitar
a escuta em qualquer lugar. Faça suas anotações
manuscritas fora da página e em um texto
compartilhável. Oculte o conteúdo para fins
de confidencialidade. E converta as digitalizações
em aplicativos da Microsoft a partir da Plataforma
Central de Fluxo de Trabalho da Xerox ®, cada
vez maior.

Simplifique o suporte de TI à medida que seu
parque cresce. O Fleet Orchestrator permite que
você ajuste as configurações e definições de forma
automática e segura em todos os seus dispositivos
de uma só vez. Execute treinamento interativo e dê
suporte aos seus usuários diretamente da sua área
de trabalho com o Painel de controle remoto.
SEGURANÇA ABRANGENTE
Interrompa as ameaças onde elas começam
com a proteção abrangente que é confiável
para as empresas e governos mais preocupados
com a segurança.
Integre a segurança, incluindo o AltaLink ® Trusted
Boot, que protege a integridade do processo de
inicialização do dispositivo contra ações maliciosas
e a lista de permissões e integrações do McAfee ®
com o McAfee ePO e o Cisco ISE, que neutralizam
as ameaças instantaneamente no dispositivo
e protegem a rede. O Configuration Watchdog
monitora e corrige automaticamente as
configurações de segurança críticas
definidas pelo TI.
Proteja documentos sigilosos contra a divulgação
não intencional com o Imaging Security da
AltaLink, uma tecnologia proprietária de
identificação e detecção por infravermelho.
A integração nativa com as ferramentas de
SIEM populares simplifica a emissão de relatórios
e o gerenciamento de eventos de segurança.
O Xerox ® Printer Security Audit Service, disponível
como parte do Xerox ® Intelligent Workplace
Services, ajuda a maximizar a segurança do parque
de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

A D EQ UA D O PA R A TO DA S A S
NECESSIDADES

S A Í DA Q U E E L E VA A B A R R A

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo
mais – a AltaLink ® pode ser personalizada
para realizar tudo. Sua escolha de opções
de acabamento e acessórios significa que você
pode configurar seu dispositivo para qualquer
tipo de documento.

O fator “uau” é fácil de conseguir com a saída
de alta resolução de 1.200 x 2.400 dpi. O melhor
Toner EA Super Fino HD da categoria oferece
pretos perfeitos e tons de cinza mais suaves,
proporcionando clareza e impacto aos seus
documentos.

Mantenha-se no caminho rápido com acesso ao
Xerox App Gallery. É sua porta de entrada para uma
coleção cada vez maior de aplicativos projetados
para simplificar processos demorados, repetitivos
ou complexos à medida que sua empresa evolui.

T ECN OLOGI A XEROX®
CO N N EC T K E Y®
Experiência de usuário intuitiva
Desfrute de uma experiência semelhante
a um tablet com controles da tela de seleção
por toque baseados em gestos e fáceis de
personalizar, além de fluxos de trabalho
e funções simples.
Pronta para a mobilidade e a nuvem
Seja mais móvel com serviços hospedados
na nuvem e conectividade instantânea com
dispositivos móveis e na nuvem, diretamente
da interface com o usuário.
Segurança abrangente
Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças
e proteja dados e documentos com recursos
de segurança abrangentes integrados.
Ativa o Intelligent Workplace Services
A integração perfeita com o Xerox ® Intelligent
Workplace Services oferece eficiência de local
de trabalho de próximo nível, produtividade
dos funcionários e segurança.
Porta de entrada para novas possibilidades
Transforme a maneira como você trabalha com
os aplicativos do Xerox App Gallery. Ou solicite
a um de nossos parceiros para desenvolver
uma solução personalizada para você.
Saiba mais sobre como você trabalhará
de maneira mais inteligente em
www.xerox.com/pt-br/connectkey.
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I N T E R FAC E CO M O U S UÁ R IO

 limentador automático
A
de originais em frente e verso
(AAOFV) de única passagem
economiza tempo digitalizando
simultaneamente ambos os lados
de documentos em frente e verso em
até 270 impressões por minuto (ipm).

Tela de seleção por toque intuitiva
do tipo Tablet de 10,1 polegadas
é personalizável e permite que você
execute 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
L eitor de cartão RFID integrado
Xerox ® (opcional) acrescenta
autenticação baseada em cartão
com suporte para mais de 90 cartões
de acesso.

E N T R A DA D E PA P E L 3
 uas bandejas ajustáveis para 520 folhas
D
(comum em todas as configurações). A bandeja
1 trabalha com materiais de tamanhos até
11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha
com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).

Emparelhamento com um toque NFC
permite que os usuários emparelhem
seus dispositivos com o painel de usuário
da AltaLink ® Série B8100 com um toque,
conectando-os rapidamente à
impressora multifuncional.

 it de envelope (opcional – substitui
K
a bandeja 1) permite a alimentação
de até 60 envelopes.

 ensor de proximidade inteligente
S
detecta quando os usuários estão
próximos. Ele conserva energia
durante períodos inativos e ativa
automaticamente o dispositivo
quando um usuário se aproxima.

S A Í DA D E PA P E L / M Ó D U LO S D E AC A B A M E N TO3
 onfiguração de bandeja tandem de alta
C
capacidade com capacidade total de até
3.140 folhas de papel.
B andeja manual comporta
até 100 folhas; tamanhos
personalizados: 89 x 98 mm
a 320 x 1.320 mm (3,5 x
3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).
 limentador de alta
A
capacidade (opcional)
comporta 3.000 folhas
de papel Carta/A4,
aumentando a capacidade
máxima de papel para
6.140 folhas.

IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

M ódulo de acabamento
office (opcional) oferece
funções avançadas de
acabamento e capacidade
opcional de confecção
de livretos com
grampeamento na
lombada e prega/
marcação de até
60 páginas (2 a 15 folhas).

Módulo de acabamento
Business Ready (BR)
(opcional) proporciona
a você funções avançadas
de acabamento de
grande valor.

Unidade de dobra
C e dobra Z (opcional)
adiciona os recursos de
dobra C, dobra Z e meia
dobra Z ao Módulo de
acabamento BR ou
Módulo de acabamento
do Criador de livreto BR.

Módulo de acabamento
do Criador de livretos BR
(opcional) oferece
capacidade para
confecção de livretos
com grampeamento
na lombada de até
64 páginas (2 a 16 folhas).

Kit de alimentação de folhas longas
(opcional) oferece a capacidade de imprimir
em material de até 320 x 1.320 mm
(12,6 x 52 pol.).

Bandeja coletora de
deslocamento dupla (disponível
quando não há módulos de
acabamento instalados; bandeja
coletora de deslocamento simples
com módulos de acabamento).
2

Módulo de acabamento office
integrado (opcional para B8145/
B8155) oferece empilhamento de
500 folhas e grampeamento de
50 folhas em duas posições.

As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m² (20 lb.); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

Grampeador de conveniência
(opcional) grampeia até
50 folhas de material
de 75 g/m² (20 lb.).
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ESPECIFIC AÇÕES
DO DISPOSITIVO

ALTALINK® B8145

ALTALINK® B8155

ALTALINK® B8170

Velocidade1

Até 45 ppm

Até 55 ppm

Até 72 ppm

Ciclo mensal de funcionamento2

Até 200.000 páginas

Até 300.000 páginas

Até 300.000 páginas

Armazenamento/Processador/
Memória

SSD mínimo de 128 GB; Opcional: Disco rígido de 500 GB/INTEL ATOM Quad Core, memória do sistema de 1.9 GHz/4 GB

Conectividade

Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)

Cópia e impressão

Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi

Tempo de saída da primeira cópia

4,40 segundos

3,70 segundos

3,20 segundos

Tempo de saída da primeira
impressão

3,80 segundos

3,20 segundos

3,00 segundos

PDL

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

Entradas de papel3Padrão

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 130 folhas para AltaLink® B8145/B8155
Até 135 ppm só frente/270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® B8170. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol./85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol./89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (ABC)
Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC)
Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a 320 x 450 mm (ABC)
Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas

Opcional

Saída de papel/Padrão
Acabamento3
Opcional

Alimentador de Alta Capacidade (AAC): 3.000 folhas; Tamanho A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas
Bandeja de envelope (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos
Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): Até 12,6 x 52 pol./320 x 1.320 mm
Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® B8170)
Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, disponível quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas
Módulo de acabamento Office integrado: Disponível com a AltaLink® B8145/B8155, gramatura máxima do papel 256 g/m², posições de grampos: reto frontal e traseiro. Empilhador de 500 folhas,
50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições
Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada
de 2 a 15 folhas (60 páginas))
Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos
mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Unidade de dobra em C / Z: Adiciona dobra em Z, dobra em Carta Z e dobra em Carta C ao Módulo de acabamento BR e ao Módulo de acabamento BR com Criador de livretos
Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho4

E XPERIÊNCI A DE USUÁRIO INT UIT IVA
Personalizar

Personalizar a interface com o usuário, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do usuário com autenticação, criar aplicativos de 1 Toque, despertar automático com o Sensor de proximidade
inteligente. Habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo
de trabalho sem toque automáticos

Drivers de impressão

Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, impressão universal da Microsoft

Servidor da Web incorporado
Xerox®

PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto

Recursos de impressão

Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação,
dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)

Digitalização e Fax

Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF
pesquisável, PDF de várias páginas/página única PDF/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto,
Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, driver TWAIN (digitalizar)
Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive)

P R O N TA PA R A A M O BI L I DA D E E A N U V E M
Conectividade móvel

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

Impressão móvel

Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)

Digitalização móvel

Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)

Pronta para a nuvem

Serviços remotos ativados, repositórios nativos da função “Imprimir de” (Dropbox, One Drive, Google Drive), Integração com Okta, identidade de Ping, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios em nuvem
nativos da função “Digitalizar para” (Dropbox, One Drive e Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados via aplicativo Xerox App Gallery; acesse
xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SEGURANÇA ABRANGENTE
Segurança de rede

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash
Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a
ameaças pela integração com McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-2

Acesso ao dispositivo

Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, login com Okta, identidade de Ping e
credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/
Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)

Proteção de dados

McAfee Whitelisting, Verificação de Firmware, Trusted Boot, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, unidade de armazenamento
criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2), e-mail criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com
sobregravação de imagem, McAfee Integrity Control

Segurança do documento

Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140- 2 com drivers de impressão,
Imaging Security com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink

AT I VA O I N T E L L IG E N T WO R K P L AC E S E RV IC E S
Gerenciamento de impressão

Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement

Gerenciamento de dispositivos/
frota

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning;
Opcional: Intelligent Workplace Services Suite, gerenciamento remoto baseado na nuvem com Xerox® Workplace Cloud6

Abrangente do local de trabalho

Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital,
Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo

P O R TA D E E N T R A DA PA R A N OVA S P O SSI BI L I DA D E S
Aplicativos Xerox e de parceiros

Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinem eletronicamente, personalizem, impressão, convertem, roteiem, colaborem e comuniquem.
Acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho

Softwares e soluções

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/
printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao),
Xerox WorkFlow Central Platform

Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantido com regularidade
As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb.); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes
4
Vendido separadamente em algumas geografias
5
Não disponível em todas as geografias
6
Disponível em alguns mercados
1
2
3

Certificações: xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.
© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® and Global Print Driver®
são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é uma marca XMPie, Inc. Mopria® é uma marca da Mopria® Alliance.
As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/21 TSK-2205 BR29557 AB8BR-03PE

