WorkCentre™
7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556
A3
Multifunctioneel
kleurensysteem

Xerox WorkCentre™ 7500 serie
Multifunctionele systemen
Superieure kleuren.
Robuuste prestaties.
®

®

WorkCentre™ 7500 serie
multifunctionele systemen
De printkwaliteit die u nodig hebt voor succes. Met de Xerox WorkCentre
7500-serie multifunctionele systemen krijgt u adembenemende kleurendocumenten die indruk zullen maken op klanten en resultaten geven tegen
minimale kosten.
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Breng kleur naar een geheel
nieuw niveau
Met de Xerox WorkCentre 7500 serie met
geavanceerde Hi-Q LED technologie kunt
u met één druk op de knop professioneel
ogende documenten maken.
• Hoge resolutie uitvoer, documenten
met veel impact. Met 1200 x 2400 dpi
kleurafbeeldingen van fotokwaliteit en
gestoken, heldere tekst maken uw prints
altijd een grote indruk.
• Altijd een accurate beeldkwaliteit. De
WorkCentre 7500-serie multifunctionele
systemen maken gebruik van geavanceerde
printkoppen met Digital Image Registration
Control Technology, waardoor een
constante uitstekende beeldregistratie wordt
gewaarborgd.

It’s butterfly season, and for
once, you can capture the

PRODUCT CATALOG

• Indrukwekkende resultaten. Print
briljante, in het oog springende beelden
op een breed scala aan papier, tot een
formaat SRA3 en tot een gewicht van
300 g/m2. Profiteer van indrukwekkende
afwerkingsmogelijkheden van gehechte
boekjes tot gevouwen brochures.

whimsical beauty of a
butterfly chair for your space
without bringing out your net.
Farafel interiors has a wide
array of vibrant butterfly
chairs to choose from, and
WholeRoom ® Planning as
well as FixtureWisard ® if

Gebruik hoge resolutie kleur waar het
ertoe doet. De WorkCentre 7500-serie
multifunctionele systemen geven uw
bedrijfsdocumenten net dat beetje
meer.

you’re building your space
from scratch.

farafel INTERIORS

product catalog

Colour By Words:
uniek kleurbeheer

De oorspronkelijke foto niet correct?
Gebruik de drop-downlijsten van Colour
By Words en kies “geel-groene kleuren
veel groener”, of “rode kleuren veel
dieper”. Voor perfecte beeldresultaten.

Hebt u wel eens de kleur willen
veranderen van één object of gebied
in een print zonder daarbij de rest van
de pagina te beïnvloeden? Met de
functie Colour By Words is het niet nodig
om helemaal opnieuw te beginnen
en het bronbestand aan te passen. U
selecteert gewoonweg de gewenste
kleuraanpassing uit een drop-downlijst en
Colour By Words past uw print aan. Colour
By Words is alleen beschikbaar in Engels.

• Gebruik de kracht van Fiery. Door uw
WorkCentre uit de 7500 serie te upgraden
met een EFI Fiery®-netwerkserver krijgt
u een keur aan voordelen waaronder
gebruiksvriendelijke kleurbeheertools,
verbeterde productiviteits- en
beveiligingsfuncties en flexibele
workflowtools.

Indrukwekkende functies, uitzonderlijke waarde. De WorkCentre 7500 serie
multifunctionele systemen leveren meer functies en mogelijkheden. Deze zijn van
grote meerwaarde voor uw kantoor.

Meer standaardfuncties
• Printen vanaf en scannen naar een
USB-geheugen
• Hard Disk Overwrite en versleuteling
• Scannen naar e-mail, mailbox,
netwerk
• Earth Smart printinstellingen
• On-box Optical tekst-herkenning,
doorzoekbare PDF
• Echte Adobe® PostScript®, PCL® en
XPS

Getoond: WorkCentre 7556 met dubbele
hogecapaciteitslade, optionele losse nieteenheid
en werkblad, optionele hoge capaciteitslade en
optionele Professional Finisher.

De handige USB-poort
op het voorpaneel
maakt het snel en
eenvoudig om te printen
vanaf en te scannen
naar standaard
USB geheugen.

Maximaliseer uw investering
De WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen zijn ontworpen om u de
betrouwbare werking te geven die u
wenst met een hoogstaande set aan
standaardfuncties, die u niet als kostbare
extra's aan hoeft te schaffen.
• Bespaar op de kosten van uitbesteding.
Met de krachtige afwerkingsmogelijkheden
van de WorkCentre 7500 serie kunt u zelf uw
documenten professioneel afwerken. Van
gevouwen brochures tot gehechte boekjes
met een maximaal formaat van SRA3.

• Beheer printkosten. Gebruik Xerox
Standard Accounting-tools om
printaantallen en doorbelasting te beheren.
Bovendien maakt de autorisatie voor kleur
via MS Active Directory™ het eenvoudig om
de WorkCentre 7500-serie binnen bestaande
IT-systemen te integreren.
• Pas de printerdrivers standaardinstellingen
van applicaties aan. Nu kunt u uw
standaardinstellingen per applicatie kiezen,
bijvoorbeeld het altijd in zwart-wit printen
van outlookmails , PowerPoint presentaties
altijd dubbelzijdig printen en meer.

Alle ondersteuning die u nodig
hebt, direct op het systeem
De online ondersteuning van Xerox verhoogt
de productieve tijd van het systeem
doordat u via het aanraakscherm van de
WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen directe toegang tot doorzoekbare
online helpinformatie hebt. U beschikt
zo over dezelfde informatie als onze
supportspecialisten gebruiken bij het oplossen
van printerproblemen en het verlenen van
assistentie met betrekking tot foutcodes,
printkwaliteit, vastgelopen media, softwareinstallatie enzovoort.

Verhoog uw productiviteit. Werk sneller en efficiënter met toonaangevende
prestaties en functies die documentbeheer vereenvoudigen.

Krijg meer werk in minder tijd
gedaan
De WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen ondersteunen kleurenuitvoer van
hoge kwaliteit met uitstekende prestaties in
elke categorie.
• Snel afdruk resultaten. Ervaar
printsnelheden tot 50 ppm in kleur en tot
55 in zwart-wit en een eerste pagina die
verschijnt binnen 5.8 seconden.
• Houd zelfs de drukste werkgroepen
productief. Robuuste gelijktijdige
verwerking en een gigantisch 2GB
systeemgeheugen en 1GB paginageheugen
verwerken meerdere complexe opdrachten
met gemak. Bovendien is Gigabit Ethernet
standaard.
• Printen zonder vertraging. Dankzij onze
Smart RIP technologie kan de eerste pagina
worden geprint terwijl de volgende pagina's
nog worden verwerkt.

• Maximale uptime. Schaalbare
papierverwerkingsopties ondersteunen
mediacapaciteiten tot 5.140 vel in een
breed scala aan formaten, soorten en
gewichten.
• Verminder netwerkverkeer. Krijg
sneller toegang tot gescande
documenten met geavanceerde
bestandscompressietechnieken.
Hierdoor worden bestandsgroottes en
opslagruimtes aanzienlijk verkleint. Ook
uw documentverkeer op uw netwerk wordt
teruggedrongen.
• Scan sneller. De WorkCentre 7500 serie
multifunctionele systemen scannen snel
uw documenten met een snelheid van
70 afbeeldingen per minuut.
• Xerox SMart Kit®-technologie. Hiermee
worden cruciale onderdelen van uw
WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen voortdurend bewaakt om stilstand
te voorspellen en voorkomen.

Stroomlijn bedrijven met
krachtige eenvoudig te
gebruiken functies
Met één druk op de knop kunnen gebruikers
met gemak documenten printen, scannen,
kopiëren en faxen.
• Eenvoudige bediening op de machine.
Printen vanaf en scannen naar elk USBgeheugen voor snellere documentaflevering
als u niet achter uw computer zit.
• Uw opdracht, uw prioriteit. Met onze
functie Print Around gaan uw opdrachten
gewoon door ook als andere opdrachten
vast staan.
• Eenvoudig documentbeheer. Indexeer,
archiveer en vind gescande documenten
direct terug vanaf het aanraakscherm.
• Geavanceerd faxen zonder papier.
Verstuur en ontvang faxen zonder van
uw bureau weg te hoeven lopen. LAN-fax
verstuurt faxen direct vanuit applicaties op
uw desktop. En met fax doorsturen kunt
u ontvangen faxen naar een e-mailadres
of een documentopslaglocatie als veilige,
doorzoekbare PDF's doorsturen.

Eenvoudig te gebruiken
Spendeer minder tijd aan ondersteuning
en meer tijd aan het eigenlijke werk met
gebruiksvriendelijke interfaces waarmee u
gemakkelijk functies kunt vinden en beheren.
• De WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen kennen een intuïtieve bediening
en navigatie die het gemakkelijk maken om
de juiste functie snel te vinden.
• Een vereenvoudigde gebruikersinterface
voor bediening via internet, PC en het
aanraakscherm houdt het leren tot een
minimum beperkt.
• Interne informatiepagina's zijn handiger
dan papieren documentatie. Bekijk en
print documentatie over hoe u bepaalde
functies direct van het aanraakscherm kunt
gebruiken.

Het innovatieve aanraakscherm van de WorkCentre 7500 serie maakt de bediening op de
machine zelf zo eenvoudig als het maar kan. Het kent heldere pictogrammen en intuïtieve
navigatie voor optimaal gebruiksgemak.

Versterk de kracht van uw onderneming. Voeg krachtige netwerkmachines- en
documentbeheermogelijkheden toe aan uw bedrijfsprocessen. U kunt informatie
uitwisselen en toegankelijk maken terwijl u veilig en snel vanaf elke locatie uitvoer
produceert.

Krachtig documentbeheer

Beheer van al uw machines

Ultramoderne beveiliging

Elimineer overtolligheden en behoud
netwerkefficiëntie met gebruiksvriendelijke
netwerkbeheertools waarmee u overal op het
netwerk documenten kunt bekijken, beheren
en printen.

Krachtige applicaties vereenvoudigen de
machinebewaking en -beheer.

De Xerox WorkCentre 7500 serie
helpt u kwetsbare toegangspunten te
beschermen en te voldoen aan de laatste
beveilingsstandaards.

• Volledig scala aan scanoplossingen.
Scan uw papieren documenten eenvoudig
in. U krijgt dan doorzoekbare digitale
bestanden die automatisch kunnen
worden gedeeld via e-mail of netwerkmap,
opgeslagen kunnen worden op de machine
of op een USB-geheugen voor echte
mobiliteit.
• Stroomlijn documentroutering en
samenwerking. Dankzij het krachtige EIPplatform kunt u eenvoudigweg persoonlijke
scanmenu's maken, gescande bestanden
ophalen, documenten naar vooraf
toegekende bestemmingen routeren met
één klik op een knop.

• Eén printerdriver werkt met alle printers.
De Xerox Global Print Driver® ondersteunt
Xerox en niet-Xerox machines op het
netwerk. Er is dus geen tijd nodig om
printerdrivers opnieuw te implementeren.
Bovendien integreren alle Xerox
printerdrivers krachtige bi-directionele
tools die een real-time status bieden
en automatisch nieuwe machine opties
opmerken en installeren, zoals papierlades
en finishers.
• Applicatie standaards. Gebruikers kunnen
printfunctiestandaards opslaan en deze
instellingen automatisch toepassen elke
keer als ze vanuit die applicatie printen. Print
bijvoorbeeld alle presentaties in kleur en
e-mails in zwart-wit.
• Configureer éénmaal, pas het op alle
machines toe. Xerox multifunctionele
systeemconfiguraties kunnen worden
gekloond en gedistribueerd naar alle
gelijksoortige multifunctionele systemen
op uw netwerk. U hoeft dus niet meer elke
machine apart te configureren en beheren.

• Voorkom ongemachtigde toegang.
Krachtige functies zoals netwerkverificatie,
smart cards en op rollen en functie
gebaseerde inlog zorgen dat alleen
gemachtigde gebruikers toegang hebben
tot de machine.
• Houd uw informatie altijd veilig. Stel
uw documenten op het netwerk en lokaal
veilig met standaardbeveiligingsfuncties
zoals beveiligd printen, IPsec, codering
en overschrijven van de harde schijf, SSL
codering, FIPs 140-2, 802.1X, IP-filtering en
uitgebreide auditlogs.
• Bewezen beveiliging met gesloten-loop
respons. Volledige systeemvalidatie op
EAL3* zorgt voor bescherming van begin tot
einde. Met ons proactieve responssysteem
houden we machines en informatie veilig
door mogelijke zwakheden te identificeren
en snelle updates te leveren.

* in afwachting van certificering

Oog voor het milieu

Ultramoderne technologie

Milieubewust

De WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen helpen u bij uw inspanningen
om een groener kantoor te creëren met
ultramoderne energiezuinige opties.

• EA Ultra Low-Melt toner. Onze EA
Ultra Low-Melt toner smelt bij een
temperatuur van ongeveer 20 °C lager
dan conventionele toners voor nog meer
energiebesparingen en een briljant
glanzende uitvoer, zelfs op gewoon
papier.

• De WorkCentre 7500 serie
multifunctionele systemen voldoen aan
strenge milieunormen: ENERGY STAR®,
Reduction of Hazardous Substances
(RoHS) richtlijn, Waste Electrical and
Electronic Equipment richtlijn (WEEE),
Blue Angel en ECO label.

Energiebesparing

• Laag energieverbruik. De WorkCentre
7500 serie multifunctionele systemen
verbruiken minder energie in de stand-by
stand op laag vermogen en in werking,
waardoor er op kantoor meer energie
wordt bespaard.
Verantwoord printen

• Earth Smart. Met onze innovatieve
nieuwe functie Earth Smart kunt u de
meest milieuvriendelijke optie voor de
opdracht kiezen.

• Inductieverwarming. De nieuw
ontwikkelde, warmte-efficiënte Induction
Heating-fuser verbruikt aanzienlijk minder
energie in stand-bymodus en heeft een
opstarttijd van minder dan 15 seconden.
• Hi-Q LED-printengine. De bewezen Hi-Q
LED-printenginetechnologie verbruikt
minder energie, neemt minder ruimte
in beslag en is stiller en dat alles bij een
printresolutie van 1200 x 2400 dpi.

Xerox® Workflow oplossingen tillen uw WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systemen naar een hoger niveau van kantooroptimalisatie.

Xerox werkstroomoplossingen
verhogen de productiviteit van
uw kantoor.
De kracht van Xerox werkstroomoplossingen
(een extra component van de meeste
Xerox multifunctionele systemen) ligt in het
vermogen van de technologie om verandering
te brengen in de manier waarop uw
organisatie essentiële taken klaart. Wanneer
er efficiënter wordt gewerkt, in minder tijd
en minder stappen, gaat de productiviteit
omhoog. De stress neemt af. Evenals het
aantal fouten. Of u nu met een paar mensen
in een klein team of met een grote werkgroep
werkt, Xerox biedt een breed scala aan
flexibele multifunctionele systemen met
geavanceerde functies voor kopiëren, printen,
scannen en faxen, verenigd in één machine.
Alles draait om het stroomlijnen van uw
werkstroom en dat begint met het gebruik van
Xerox werkstroomoplossingen direct vanaf uw
multifunctionele systeem.

Krachtige
kostenbeheersingsfuncties
Het WorkCentre 7500 serie multifunctionele
systeem biedt verschillende niveaus van
kostenbeheersing, waarmee u beschikt over
de gewenste controle voor het beperken,
bijhouden en toewijzen van kosten.
Gebruik beperken en bijhouden
Met Xerox Standard Accounting kunnen
beheerders kopieer-, scan-, print- en
faxopdrachten bijhouden en de toegang
van gebruikers tot het maken van
kleurenkopieën en -afdrukken beheren. Stel
per gebruiker limieten in voor het aantal
print-, kopieer-, scan- en faxopdrachten en

Xerox Mobile Print Solution
Met Xerox is mobiel zijn nog nooit zo
eenvoudig geweest. Xerox maakt mobiel
printen eenvoudiger en handiger, zonder de
beveiliging uit het oog te verliezen. Daarom
stellen we de moderne mobiele werker in staat
om printopdrachten te versturen vanaf elk
apparaat met e-mailfunctionaliteit.
Eenvoudig. Gebruikers hoeven geen software
op het mobiele apparaat te laden, niet
naar online printerinformatie te speuren
en geen tijd te verdoen met zoeken naar
de juiste toepassing. Deze oplossing werkt
op elk apparaat met e-mailfunctionaliteit.
En gebruikers zijn voor printopdrachten
ook nog eens niet afhankelijk van
ondersteuningspersoneel.

Persoonlijke oplossingen waar u direct vanaf
het aanraakscherm toegang tot hebt.

Nuance eCopy ShareScan 5.0

Handig. Ook onderweg of vanuit een
ander kantoor kunnen gebruikers MS Office
(waaronder MS Word, Excel® en PowerPoint®)documenten en pdf-bestanden printen.
Veilig. Met een bevestigingscode kunnen
mobiele werkers veilig rechtstreeks vanaf hun
mobiele apparaat printen en documenten
ophalen op een Xerox multifunctioneel
systeem. Mobiele professionals hoeven zich niet
langer op anderen te verlaten voor het printen
van gevoelige documenten of het risico te
lopen dat prints in de opvangbak blijven liggen.

eCopy® ShareScan® Suite 5, de nieuwe
versie van de best verkopende scan- en
werkstroomoplossing voor multifunctionele
netwerksystemen van Xerox. eCopy ShareScan
biedt organisaties alles wat ze nodig hebben
om hun werkstroom voor omzetting van
papier naar digitaal te automatiseren, zodat
kantoormedewerkers papieren documenten
gemakkelijk en veilig kunnen scannen met
behulp van bestaande investeringen in
multifunctionele netwerksystemen en -scanners.

registreer de activiteiten op het systeem
op het niveau van de gebruiker, groep of
afdeling.
Printrestricties instellen
Met Xerox gebruikersmachtigingen kunt
u de toegang tot printfuncties beperken
per gebruiker, per groep, per tijdstip en
per applicatie. Aan gebruikers en groepen
kunnen uiteenlopende niveaus van toegang
tot printfuncties worden toegewezen.
Er kunnen bijvoorbeeld limieten worden
ingesteld waardoor alleen tijdens bepaalde
uren printopdrachten in kleur zijn toegestaan,
PowerPoint-presentaties automatisch
dubbelzijdig worden geprint of Outlooke-mails altijd in zwart-wit worden geprint.

Stel gebruikersmachtigingen voor kleur en andere
printrestricties in met intuïtieve grafische interfaces.
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Hogecapaciteitslade kan 2.000 vel papier
bevatten. Kies uit ons model met een capaciteit
van 2.180 vel (optie met 3 lades) of ons model van
3.140 vel (tandemlade met hoge capaciteit) en voeg
vervolgens de HCL toe voor een maximale capaciteit
van 5.140 vel.
2

Uitzonderlijke mediaflexibiliteit. De WorkCentre
7500-serie verwerkt een breder scala aan
mediasoorten en -gewichten van meer lades
dan de meeste machines in zijn klasse. Het
systeem ondersteunt gewichten tot 300 g/m2 en
mediaformaten tot SRA3.

6

Enveloppen. Print enveloppen met gemak door onze
optionele enveloppenlade te gebruiken (in plaats van
lade 1).
4

Groot werkblad. (optioneel) Biedt u voldoende
ruimte om documenten te sorteren.

Office Finisher LX1. (optioneel) Biedt geavanceerde
afwerkfuncties tegen een goede prijs.
7

Interne Office Finisher2. (optioneel) Biedt
gestaffelde uitleg voor 500 vel en nieten van
50 vel op één positie.

5

8

Intuïtieve gebruikersinterface. Bevat EIP
(standaard) waarmee u gemakkelijk workflows op
maat kunt maken, scanmenu's kunt personaliseren,
gescande bestanden kunt ophalen en documenten
naar vooraf vastgelegde bestemming kunt routeren.

WorkCentre™ 7500 serie feiten op een rij
• Printen/kopiëren tot 25/30/35/45/50 ppm in kleur
en 25/30/35/45/55 ppm in zwart-wit
• Krachtige scanfuncties, waaronder
scannen naar mailbox en netwerk
• Faxoplossingen beschikbaar, waaronder
netwerkintegratie
• Maximale papiercapaciteit: 5.140 vel
• Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

7

Professional Finisher. (optioneel) Voegt het
nieten van 50 vel op meerdere posities, perforeren,
V-vouwen en boekjes maken in zadelsteek toe.

1

Afgebeeld met Booklet Maker.

2

Alleen als optie voor WorkCentre 7525/7530/7535 verkrijgbaar

Printen / kopiëren / scannen / faxen / e-mailen
SRA3

55

ppm

B x D x H (basis):
1.064 x 685 x 1.127 mm

WorkCentre 7525

WorkCentre 7530

WorkCentre 7535

WorkCentre 7545

WorkCentre 7556

Tot 25 ppm kleur /
25 ppm zwart-wit

Tot 30 ppm kleur /
30 ppm zwart-wit

Tot 35 ppm kleur /
35 ppm zwart-wit

Tot 45 ppm kleur /
45 ppm zwart-wit

Tot 50 ppm kleur /
55 ppm zwart-wit

Maximaal 75.000 pagina’s/
maand

Maximaal 90.000 pagina’s/
maand

Maximaal 110.000 pagina’s/
maand

Maximaal 200.000 pagina’s/
maand

Maximaal 300.000 pagina’s/
maand

Snelheid
Duty cycle
Mediadoorvoer
Standaard

Papierinvoer

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 110 vel; formaat: 148 x 210 mm tot A3
Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten van 89 x 98 mm tot 320 x 483 mm
Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm

Optioneel

Optie van 1 lade (totaal 1.140 vel): voegt één papierlade van 520 vel toe; Formaat: 139,7 x 182 mm tot SRA3
Optie met drie laden (totaal 2.180 vel): voegt drie laden voor 520 vel toe; formaat: 139,7 x 182 mm tot SRA3
Tandemlade met hoge capaciteit (totaal 3.140 vel): voegt één papierlade van 520 vel, één A4 lade van 867 vel en één A4 lade van 1.133 vel toe
Hogecapaciteitslade: 2.000 vel; Formaat: A4 (invoer lange zijde, LEF)
Enveloppenlade: tot 60 enveloppen: formaten DL, C5 en C6

Papieruitvoer/ afwerking Standaard

Dubbele opvangbak met gestaffelde uitleg: elk 250 vel
Face Up-lade: 100 vel

Optioneel

Office Finisher LX: Gestaffelde uitleg voor 2.000 vel, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, zadelsteek)
Booklet Maker (Office Finisher vereist)
Interne Office Finisher1: 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op één positie
Professionele Finisher: Gestaffelde uitleg voor 1.500 vel en toplade voor 500 vel, perforatie- en nieteenheid op meerdere posities voor 50 vel, boekjes
maken met hechten in de rug, V-vouwen
Losse nieteenheid: niet 50 vel (bij gebruik papier van 75 g/m2)

Kopiëren
Eerst pagina verschijnt binnen

13,2 seconden in kleur /
11,1 seconden in zwart-wit

10,9 seconden in kleur /
8,7 seconden in zwart-wit

11,0 seconden in kleur /
8,6 seconden in zwart-wit

7,8 seconden in kleur /
6,6 seconden in zwart-wit

7,2 seconden in kleur /
5,8 seconden in zwart-wit

Kopieer resolutie

1200 x 2400 dpi

Kopieerfuncties

Automatisch dubbelzijdig, automatisch verkleinen en vergroten, kleurenaanraakscherm, elektronisch voorsorteren, automatische ladeselectie, opdracht
opbouwen, negatief en gespiegeld beeld, boekjes maken, Multi-up, invoegen van omslagen en tussenbladen, voorbeeldset, boeken kopiëren, randen wissen,
steunkleur, beeldherhaling, originelen van verschillende afmetingen, beeld verschuiven, geprogrammeerde opdrachten opslaan en oproepen, annotatie,
onderbreking van grote opdrachten, transparanten, Bates stamping, kleurinstellingen

Printen
Resolutie (max.)

Tot 1200 x 2400 beeldkwaliteit

Processor

1,5 GHz

Geheugen (std./max.)

2GB systeem- plus 1GB paginageheugen

Aansluitingen

10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, draadloos Ethernet 802.11b (via adapters)
Echte Adobe® PostScript® 3™, PDF, XML papierspecificaties (XPS), PCL® 5c / PCL 6 emulaties, HP-GL2™

Printertalen (standaard)
Harde schijf

160 GB

Printfuncties

Printen vanaf USB, automatisch dubbelzijdig, beveiligd printen, uitgesteld printen, Earth Smart, taakherkenning, voorbeeldset, boekjes maken,
omslagbladselectie, scheidingsvellen en uitzonderingspagina’s, papierselectie op eigenschap, N-up, watermerken, bannervellen, aanpassen aan nieuw
papierformaat, scheidingsvellen tussen transparanten, selectie uitvoerlade, beeldkwaliteit, tonerbesparing, driverinstellingen opslaan en oproepen, verkleinen/
vergroten, gespiegeld beeld, bi-directionele status, schaling, afdekbladen, printen naar fax (optionele fax-kit vereist), afbeelding roteren, opdrachtbewaking

Fax

Scannen

Standaard

Internetfax, mogelijkheid voor netwerkserverfax, printen op fax tot A3, faxopdracht opbouwen

Optioneel

Fax doorsturen naar e-mail of SMB, faxen op de machine zelf (optie met 1 lijn en met 2 lijnen, waaronder LAN-fax), verscheidene Xerox Alliance
Partner-oplossingen

Standaard

Scannen naar netwerk, scannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar SMB of FTP, op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, linearised PDF, JPEG, TIFF,
scannen naar USB-geheugen

Optioneel

Scan to PC Desktop®, verscheidene Xerox Alliance Partner-oplossingen, SMARTsend®, Nuance eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox SmartDocument Travel®
Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), aanvullende opties voor netwerk-accounting beschikbaar, verscheidene Xerox Alliance
Partner-oplossingen

Accounting
Beveiliging

Standaard

Beveiligd printen, verificatie met NDS/LDAP/Kerberos/SMB, image overwrite, met wachtwoord beveiligde PDF, 256-bits hardeschijfcodering,
FIPS 140-2 codering, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Common Criteria2 gecertificeerd op EAL32

Optioneel

Secure Access Unified ID System®, USB kaartlezer

Besturingssystemen
Overige opties
1
2

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4-10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x
EFI Fiery netwerkserver, werkblad, Foreign Device Interface, Xerox Copier Assistant®, Unicode lettertype-kit, Xerox Mobile Print Solution

Alleen als optie voor WorkCentre 7525/7530/7535 verkrijgbaar
Certificering in aanvraag

Multifunction Device
CCD – 035

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office
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