
Xerox® WorkCentre™ 5700 serie
multifunctioneel systeem
Produceer meer voor lagere 
kosten op een beveiligde 
manier.

WorkCentre™
5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 
5765 / 5775 / 5790      
A3
Multifunctioneel 
zwart-wit systeem

®



Optimaal draaiend kantoor 
Stroomlijn uw cruciale bedrijfsprocessen en 
doe uw dagelijkse werk sneller en effi ciënter 
met krachtige scan- en faxfuncties.   

•  Ongekende verbetering in de effi ciency 
van uw workfl ow. Baanbrekende 
scanfuncties zorgen voor een veel betere 
aanpak van het werk. Scannen naar e-mail 
stuurt documenten snel naar meerdere 
e-mailadressen. Documenten opslaan in het 
systeem of in een persoonlijke map. U kunt 
ook direct vanaf het systeem scannen naar 
netwerkmappen, FTP sites en faxservers. 

•  Scannen naar mailbox. U kunt scannen 
naar een map op de harde schijf van de 
printer en het document op aanvraag 
opnieuw printen of via een web browser 
opvragen.

•  Eenvoudig archiveren, ordenen en zoeken. 
Met scannen naar een doorzoekbare PDF of 
een XPS-bestand maakt u in één stap een 
tekstbestand en neemt dat meteen in uw 
workfl ow op.

•  Bestanden automatisch distribueren. Met 
de exclusieve Xerox-software SMARTsend® 
voor scannen, vastleggen en distribueren 
stuurt u documenten naar meerdere 
bestemmingen (e-mail, mappen, systemen 
voor documentbeheer of remote systemen)  
met één scan via een voorgeprogrammeerde 
procedure. Met LDAP benut u ook uw 
adresboek op het netwerk.

•  Snel toegang tot dikwijls geprinte 
documenten. Met de functie opslaan/
afdrukken, bewaren en opnieuw afdrukken 
slaat u een gescand document direct in het 
systeem op. U kunt het later exact hetzelfde 
opnieuw printen, maar behoudt ook de 
fl exibiliteit om het eerst aan te passen en 
dan pas te printen. 

•  Uitgebreide faxvoorzieningen. 
Netwerkserverfax en internetfax 
mogelijkheid (zodat u hoge internationale 
gesprekskosten vermijdt) en walk-up fax met 
LAN-fax.  Met fax doorsturen naar e-mail 
worden binnenkomende faxen automatisch 
doorgestuurd naar een geldig e-mailadres 
(ook PDA’s in een netwerk), een map op het 
systeem of in een netwerk. Dat spaart papier 
uit en biedt snellere toegang.

Een betere werknemer is er niet.

Afgestemd op het verhogen van uw productiviteit. Elk multifunctioneel 
systeem uit de serie WorkCentre 5700 heeft de juiste tools aan boord voor uw 
dagelijkse werk, plus geavanceerde functies waarmee u voor lagere kosten 
slimmer en veiliger werkt.

WorkCentre™ 5700 serie
Multifunctioneel systeem



Xerox Scan to PC Desktop® 
De software Scan to PC Desktop, 
ontwikkeld door Nuance en Xerox, slaat 
een brug tussen Microsoft Offi ce-
documenten, PDF’s en papier. Het stelt 
u in staat vanaf uw eigen bureaublad 
de scanmenu’s op uw WorkCentre 5700 
multifunctioneel systeem aan te passen. 
Dan kunt u veilig scannen naar bepaalde 
mappen op uw bureaublad en maakt u 
een gedeeld multifunctioneel systeem 
tot uw persoonlijke multifunctionele 
systeem.

Xerox Secure Access 
Unifi ed ID System® 
Secure Access is naadloos te integreren 
met uw bestaande pasjes systeem. 
Gebruikers kunnen hun badge langs 
de lezer van een WorkCentre 5700 
multifunctioneel systeem halen om 
de functies te kunnen gebruiken. 
Gebruiksgegevens kunnen worden 
doorgestuurd naar andere software 
voor controle, doorbelasting en 
toegangscontrole. Met Follow-You™, 
een functie in Secure Access, kunt u een 
document gewoon in een beveiligde 
wachtrij zetten en naar een willekeurige 
netwerkprinter met Secure Access 
gaan en een pasje gebruiken om het 
document daar te printen. 

ScanFlowStore®

ScanFlowStore software van 
Nuance® verkort de verwerkingstijd 
van documenten aanzienlijk met 
krachtige technologie voor optische 
tekstherkenning (OCR). Met het scannen 
van sjablonen kiest een gebruiker 
bepaalde “zones” in een document om 
daar specifi eke gegevens te verzamelen, 
bijvoorbeeld medische, juridische of 
fi nanciële, om die te gebruiken voor 
de naamgeving van bestanden of 
netwerkmappen, PDF-eigenschappen, 
zoeken en opvragen en om gescande 
documenten in de juiste archieven op 
te slaan.

Gepersonaliseerde oplossingen direct 
toegankelijk vanaf het aanraakscherm.

Uw sleutel voor een eenvoudiger 
kantoor.
Xerox Workfl ow oplossingen geeft 
gebruikers de tools in handen die ze nodig 
hebben om hun informatiestromen sneller, 
effi ciënter en effectiever te verwerken. 
Regel de toegang tot informatie. Verlaag 
de kosten van de informatiestroom en 
van de milieueffecten van uw organisatie. 
Start nieuwe verwerkingsmethoden die 
processen stroomlijnen en versnellen en u een 
voorsprong op concurrenten geeft. 

 Xerox Workfl ow oplossingen bieden 
u meetbaar betere manieren van 
informatieverwerking, ongeacht in welke 
sector en waar u actief bent en hoe groot of 
klein uw organisatie is.

We geven hier slechts een klein aantal 
voorbeelden van het grote aantal Xerox 
Workfl ow oplossingen.

Met Xerox Workfl ow oplossingen zorgt uw WorkCentre 5700 multifunctioneel 
systeem voor een optimale taakverwerking.
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Een veel effi ciënter kantoor. Elk multifunctioneel systeem uit de serie 
WorkCentre 5700 heeft de nodige power, plus functies waarmee u met minder 
inspanning en in kortere tijd meer werk verzet.

Ingebouwde 
milieubescherming
Kies een krachtig multifunctioneel 
systeem dat ook nog 
milieuvriendelijk is. 

•  Energiespaarstand spaart 
elektriciteit tijdens standby 
en systeem is heel snel weer 
bedrijfsklaar. 

•  Voldoet volledig aan de 
EU-richtlijn Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) en 
de strenge voorschriften van 2009 
ENERGY STAR®.

•  Automatische instellingen voor 
papierbesparend printen verlagen 
de milieubelasting. Tot de opties 
behoren standaard dubbelzijdig 
printen, proefafdrukken, recycled 
papier en testprinten.

•  Blijf milieuvriendelijk. Onze nieuwe 
innovatieve Earth Smart functie 
kiest automatisch de meest 
milieubewuste optie voor uw 
opdracht.

Directe toegang tot alle functies met de 
overzichtelijke interface op het aanraakscherm.

De power die u voor 
meer productiviteit nodig hebt
WorkCentre 5700 multifunctionele systemen 
blijven hun werk doen en optimale resultaten 
leveren, hoe zwaar de belasting ook is. 

•  De snelheid die u nodig hebt. Met 
supersnel kopiëren en printen (keuze van 
35 ppm tot 90 ppm) zijn de systemen snel 
genoeg voor de behoeften van elke drukke 
afdeling of werkgroep.

•  In lab geteste prestaties. 
Laboratoriumonderzoek bewijst dat de 
geavanceerde Xerox WorkCentre controller 
veel effi ciënter is dan andere merken bij 
documenten die zakelijke professionelen elke 
dag printen. 

•  Meester in multitasking. Scan een 
opdracht tijdens het printen van een andere. 
Verstuur een fax tijdens het kopiëren. De 
krachtige 1,2 GHz Freescale-processor 
verwerkt alle opdrachten tegelijkertijd en 
voert meerdere opdrachten simultaan uit. 

•  Uw printopdracht, dus uw prioriteit. 
Print Around maakt een einde aan 
printvertragingen, door opdrachten 
waarvoor iets speciaals nodig is 
(bijvoorbeeld ander papier) even te parkeren 
en gewoon door te gaan met de volgende 
opdracht in de wachtrij. Moet uw opdracht 
voorrang krijgen, dan kunt u op het systeem 
de wachtrij aanpassen en opdrachten een 
hogere prioriteit geven of verwijderen.

•  Veel kleinere scanbestanden. De nieuwste 
compressietechnologie vermindert het 
netwerkverkeer en zorgt ervoor dat 
uw documenten sneller op de juiste 
bestemming aankomen. 

Gemakkelijke bediening
Innovatieve Xerox voorzieningen maken het 
leven op kantoor veel simpeler.

•  Opnieuw ontworpen kleureninterface 
op aanraakscherm. Met de vertrouwde 
look and feel van Xerox en de intuïtieve 
en duidelijke pictogrammen waarmee alle 
belangrijke functies direct vanaf het scherm 
toegankelijk zijn.

•  Minder ingrijpen door de gebruiker 
betekent minder uitvaltijd. De effi ciëntere 
toner gaat langer mee en is door elke 
gebruiker snel te vervangen. 

•  Een helpdesk onder handbereik. Enorme 
hoeveelheid behulpzame informatie, zoals 
tips voor verzending van scans via e-mail, 
direct vanaf het aanraakscherm bereikbaar.

•  Een echt universele printerdriver. Met 
Xerox Global Print Driver® (X-GPD) kunnen 
IT-beheerders met één driver Xerox en 
niet-Xerox apparatuur installeren, upgraden 
en beheren. De driver is een consistente 
en gebruiksvriendelijke interface voor 
eindgebruikers, die het aantal support calls 
beperkt en het beheer van printerfuncties 
vereenvoudigt.

•  Geavanceerde kopieer- en printfuncties. 
Veel support voor gespecialiseerde 
printfuncties, zoals annotatie, Bates-
stempels, identiteitsbewijzen e.d. kopiëren, 
tabbladen printen en programmeren per 
pagina.
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BxDxH:
(confi guratie met DAOD)  
955 x 650 x 1.140 mm

Printen / kopiëren / scannen / faxen / e-mailen

A3

ppm

WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 
5755 / 5765 / 5775 / 5790    
Feiten op een rij
•   Printen en kopiëren tot 35/40/45/55/65/75/

90 ppm
•   Krachtige scanner met scannen naar e-mail
•   Faxvoorzieningen met walkup en Internetfax
•   Maximale papiercapaciteit: 8.700 vel
•   Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

Papierinvoer

1     
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer 
automatisch scannen met 80 apm.

2   
Lade voor handinvoer van 100 vel voor zwaarder 
papier tot 216 g/m2.

3     
Twee universele laden van 500 vel zijn instelbaar 
tot A3.

4   
Optionele enveloppenkit (in plaats van lade 2) voor 
probleemloze doorvoer van 50 enveloppen.

5     
Dubbele hogecapaciteitslade biedt ruimte aan 
3.600 vel A4.

6     
Hogecapaciteitslade (optioneel) voor 4.000 vel 
verhoogt totale capaciteit tot 8.700 vel. Of voeg de 
korte zijde eerst kit voor 2.000 vel A4 of A3 toe.

Afwerkingsopties

7     
Uit meerdere optionele fi nishers kunt u de functies 
kiezen die het best passen bij afzonderlijke 
werkgroepen. Kies de basisfuncties, zoals nieten 
en perforeren of de geavanceerde functies voor 
gepagineerde en gevouwen zadelsteekboekjes en 
brochures met Z- en C-vouwen.



Verbeter uw bottom line
Kies onze toonaangevende technologie 
waarmee u de tijd en het geld voor het 
systeembeheer en het onderhoud tot een 
minimum beperkt.   

•  Bewaak de kosten. Xerox Standard 
Accounting bewaakt niet alleen het 
aantal geproduceerde pagina’s, maar 
ook wie die heeft gemaakt. Beheerders 
kunnen gebruikers toegang verlenen en 
gebruiksrapporten maken met de informatie 
die u nodig hebt voor optimale inzet van het 
systeem en verlaging van de kosten. 

•  Kleurscannen als één van de vele 
waardevolle functies. Scan uw 
kleurendocumenten zoals ze origineel zijn 
gemaakt en behoud alle visueel belangrijke 
informatie. Gebruik bijvoorbeeld scannen 
naar email om uw kleuren pdf document 
onmiddelijk te versturen.

•  Documenten in-house afwerken. Met 
een scala aan geavanceerde fi nisher opties 
bespaart u uitbestedingskosten, want u kunt 
documenten nu gewoon zelf afwerken.

•  Beperk service calls dankzij Smart Kit®-
onderdelen. Xerox Smart Kit technologie 
voorspelt en voorkomt systeemuitval door u 
op tijd te melden dat simpel uit te wisselen 
onderdelen aan vervanging toe zijn.

•  Gebruik minder papier. Dubbelzijdig 
printen, junkfaxen weigeren en effi ciënte 
workfl ows bij het scannen beperken het 
papierverbruik en besparen dus meer geld.

•  Job-based Accounting waarborgt 
nauwkeurige doorbelasting van het 
gebruik aan de juiste afdeling bij 
gebruikmaking van één van de verschillende 
factureringsoplossingen van derden.

•  Automatisch doorgeven van 
tellerstanden. MeterAssistant® leest 
tellerstanden en stuurt die door. Dat vervangt 
het omslachtig verzamelen en doorgeven van 
tellerstanden door een handsfree en veilig 
proces van datatransmissie.

-  Makkelijk. Niet langer naar een systeem 
lopen en de tellerstand noteren om die aan 
Xerox door te geven

-  Nauwkeurig. Tellerstanden zijn nu op tijd 
en precies ... geen gokwerk meer.

Met Xerox werken bedrijven slimmer, voor minder geld. Heel wat ingebouwde 
kostenbesparende functies die samen met de expertise van Xerox het beheer 
vereenvoudigen en printen effi ciënter maken. 

Houd uw kosten in de hand.



Beveilig uw informatie
Elk multifunctioneel systeem uit de serie 
WorkCentre 5700 heeft talrijke 
beveiligingsfuncties en -opties met de 
nieuwste technologische ontwikkelingen voor 
databeveiliging, zodat uw gevoelige gegevens 
vertrouwelijk blijven.

•  Certifi cering volledige systeem conform 
Common Criteria (ISO 15408). Deze 
certifi cering garandeert dat niet alleen 
afzonderlijke onderdelen, maar het 
gehele systeem voldoet aan de strengste 
veiligheidsnormen en -voorschriften.

•  Secure Print. Beveiligd printen voorkomt 
dat onbevoegde gebruikers documenten 
bekijken, want een opdracht blijft in de 
wachtrij en wordt pas geprint na verifi catie 
van de gebruiker. 

•  Xerox Secure Access Unifi ed ID System®. 
Verifi catie van geautoriseerde gebruikers 
door het controleren van een aangeboden 
pasje.

•  Printen met Follow-You. Stelt u 
in staat printopdrachten naar een 
beveiligde wachtrij te sturen en die na 
identiteitsverifi catie op een systeem naar 
keuze te printen. 

•  Moeiteloos boekhouden. Smart 
eSolutions verzorgt achter de schermen 
de gestroomlijnde kostenbewaking en een 
gemakkelijk beheer met automatische 
afl ezing van tellerstanden.

 

Veilig systeembeheer
Toegang tot systeeminformatie en bewaking 
van systemen in de hele onderneming met 
uitzonderlijke reeks tools voor rapportage en 
beheer.

•  Snel startklaar en geen uitvaltijd. 
CentreWare® IS Embedded Web Server 
automatiseert het installeren, foutzoeken, 
klonen en upgraden en biedt dus een 
nagenoeg moeiteloos systeembeheer. 
Bovendien beheert CentreWare® Web-
software het volledige printernetwerk van 
een bedrijf, ongeacht de merken van de 
apparatuur, zodat alle systemen soepel en 
betrouwbaar hun werk blijven doen.

•  Software upgrades van afstand. Eenvoudig 
installeren van updates met de nieuwste 
software en beveiligingsvoorzieningen en 
functies aanpassen aan de wensen in uw 
organisatie.

•  Certifi cering door derden. De WorkCentre 
5700 multifunctionele systemen zijn 
gecertifi ceerd voor gebruik met software 
van toonaangevende fabrikanten als Citrix 
Systems en MEDITECH. 

•  Netwerkverifi catie. Beperkt de toegang 
tot scannen, e-mailen en netwerkfaxen 
door het valideren van gebruikersnamen 
en wachtwoorden vóór gebruik. Audit Log 
vertellen u wie, wat en wanneer heeft 
verstuurd. 

Beveiligingsvoorzieningen WorkCentre 5700-serie multifunctionele systemen

Documenten
•  Beveiligd printen
•  Beveiligd faxen
• Fax doorsturen

Systeem
•  Beveiligde toegang
•  Audit log
•  Toegang beveiligd met wachtwoord
•  Opdracht en gebruikersnaam 

verbergen
•  Analoog faxen en netwerk isoleren

Harde schijf
•  Beeld overschrijven
•  Encryptie van harde schijf

Netwerk
• Netwerkgebruikers verfi catie
•  IEEE 802.1X protocol 
•  IPv6 netwerk routing protocol
•  IPsec
•  SNMP v 3.0
•  HTTPS
•  Encrypted scannen naar e-mail
•  IP-fi lter

Hoeveel zou het uw organisatie kosten als de vertrouwelijkheid van cruciale 
en gevoelige informatie in gevaar zou komen? U hoeft zich geen zorgen te 
maken. We beschermen u met de meest geavanceerde beveiligingstechnologieën 
op elk punt dat kwetsbaar kan zijn. 

Compleet beveiligd.



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/offi ce 
© 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® en XEROX and Design® CentreWare®, Mobile Express Driver®, Global Print Driver® en WorkCentre zijn handelsmerken van of in licentie gegeven 
aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebe-
sparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde handelsmerken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De productinformatie en/of 
technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 09/11     W57BR-01DF

 
Snelheid

WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755
printer/copier/zwart-wit scanner

WorkCentre 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A 
printer/copier/kleurenscanner

Tot 35 / 40 / 45 / 55 ppm Tot 35 / 40 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm

Systeemgeheugen (EPC) 1 GB (bestaat uit 384 MB EPC en 640 MB ESS), uit te breiden naar 2 GB (bestaat uit 1 GB EPC en 1 GB ESS)

Processor 1,2 GHz Freescale dedicated / 160 GB harde schijf gedeeld

Mediadoorvoer
Kies een van de opties

Model met glasplaat (alleen 5735V_PN): glasplaat, laden 1-2: 500 vel elk; 
afwijkende formaten A5 tot A3 / 60-200 g/m2 / Console

n.v.t.

Model met 2 laden (5735V_SN/ 5740V_SN / 5745V_SN / 5755V_SN): 
dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 5735: 75 vel 
5740/5745/5755: 100 vel
Laden 1-2: 500 vel elk; afwijkende formaten A5 tot A3 / 60-200 g/m2 / Console

n.v.t.

n.v.t. Model met 4 laden (5735V_A / 5740V_A / 5745V_A / 5755V_A / 
5765V_A/ 5775V_A / 5790V_A): 
dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 5735: 75 vel 
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 vel
Laden 1-2: 500 vel elk; afwijkende formaten A5 tot A3 / 60-200 g/m2

Dubbele hogecapaciteitslade: totaal 3.600 vel A4 (1.600 en 2.000 vel)

Papierinvoer Standaard Lade voor handinvoer: 100 vel; afwijkende formaten: A6 tot A3 / 60-216 g/m2

 Optioneel Hogecapaciteitslade (HCF): 4.000 vel; A4 LEF

HCF / Short Edge kits (HCF vereist): 2.000 vel A3 korte zijde eerst kit of 2.000 vel A4 korte zijde eerst kit

Enveloppenlade: tot 50 enveloppen DL (110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm),  afwijkende formaten

Afwerkingsopties Opvangbak gestaffelde uitleg (beschikbaar voor 5735 / 5740 / 5745 / 5755): 300 vel

Basic Offi ce Finisher (beschikbaar voor 5735 / 5740 / 5745): opvang voor 1.000 vel + 250 vel, 30 vel nieten op 1 positie

Offi ce Finisher (beschikbaar voor 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775): opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities, 
optioneel perforeren

High Volume Finisher (HVF) (beschikbaar voor 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere 
posities, optioneel perforeren

High Volume Finisher met Booklet Maker (beschikbaar voor 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): voegt maken van zadelsteekboekjes toe

Eenheid voor Z-vouwen/C-vouwen (voor High Volume Finisher met Booklet Maker): voegt Z- en C-vouwen van A4 in

Post Process Inserter (voor High Volume Finisher en High Volume Finisher met Booklet Maker): voegt voorgedrukte inlegvellen in

Losse nieteenheid: 50 vel

Kopiëren
5735 / 5735A : in 4,7 seconden

5740 / 5740A / 5745 / 5745A / 5755 / 5755A : in 3,4 seconden
5765A / 5775A / 5790A : in 2,7 seconden

Resolutie (max.) 600 x 600 dpi x 8 bit invoer / 4800 x 600 dpi geïnterpoleerde uitvoer

Kopieerfuncties  Automatisch dubbelzijdig, sorteren, auto-verkleinen/vergroten, auto-papierkeuze, auto-ladekeuze, beeldkwaliteit verbeteren, 
transparanten, boekjes maken, Multi-up, beeld inverteren, omslagbladen, identiteitsbewijzen kopiëren, annotaties en Bates-stempel,  opdracht opstellen, 

inlegvellen en tabs kopiëren, voorbeeldset, opdrachten opslaan en opnieuw printen

Printen Resolutie (max.): tot 1200 x 1200 dpi

Aansluitingen  Ethernet 10/100/1000BaseT, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g), USB printen

Printertalen PCL® 6, PCL® 5e emulatie, PostScript® 3™ emulatie, Direct printen van TIFF, PDF, 
A/400-ondersteuning via WorkStation Customisation Objects

Printfuncties  Uitgesteld, proef-, beveilgd- en uit opslag printen; tegelijkertijd rippen, ontvangen, voorprogrammeren, wachtrij verwerken en verzenden; 
bidirectionele printerdrivers, programmeren op paginaniveau, printen van tabbladen, embedded webserver voor remote beheren/controleren/instellen, 

opdrachten monitoren op de machine zelf en op de desktop

Fax  Optioneel Walkup-fax (33,6 kbps, opties met 1 lijn en met 2 lijnen [256 MB]) met LAN-fax en fax doorsturen naar e-mail of bestand

Scannen Standaard Zwart-wit netwerkscannen met e-mail, scannen naar mailbox, 
scannen naar home, scannen naar doorzoekbare PDF, Internetfax, 

netwerkserverfax mogelijk

In kleur en zwart-wit netwerkscannen met e-mail, scannen naar mailbox, 
scannen naar home, scannen naar doorzoekbare PDF, Internetfax, 

netwerkserverfax mogelijk

Beveiliging Faxbeveiliging, beveiligd printen, 802.1X, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, netwerkverifi catie, 
toegang beveiligd met wachtwoord, IP-fi ltering, auditlog, schijfencryptie, Disk Image Overwrite

Accounting Xerox Standard Accounting – kopiëren, printen, faxen; optioneel: mogelijkheid voor Network Accounting (via derden)

Andere opties  Foreign Device Interface*, Xerox Copier Assistant, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unifi ed ID System®

met Follow You™, Partner oplossingen voor faxen/scannen/accounting / Scan to PC Desktop®, SMARTsend®

* De optie Foreign Device Interface is nodig voor koppeling met externe Third Party betaalsystemen.

®
Multifunctioneel apparaat

CCD – 035


