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Kleurrijke innovatie

WorkCentre™ 7425/7428/7435
Multifunctioneel systeem
Innovatie die documentproductie naar een nieuw niveau tilt. Baanbrekende
technologieën bieden uitstekende kleur en snelheid, grotere betrouwbaarheid,
gebruiksvriendelijke geavanceerde functies en milieubewuste techniek.

Maak indruk met uitmuntende
beeldkwaliteit
Met het WorkCentre 7425/7428/7435 ziet
uitstekende kleur er plezierig uit, dankzij
innovatieve Xerox technologie.
• Baanbrekende 1200 x 2400 dpi
printtechnologie levert adembenemende
uitvoer in hoge resolutie. Haarscherpe
afbeeldingen en heldere tekst tillen het
printen naar een geheel nieuw niveau.
• Consistente, drukwerk kwaliteit tekst en
afbeeldingen in PostScript, PCL6/ PCL5c,
PDF en XPS printertalen.
• Xerox Emulsion Aggregation (EA) toner
levert consistent hogere resolutie en een
scherpere beeldkwaliteit. EA tonerdeeltjes
zijn kleiner en symmetrischer dan
traditionele toners.
Gebruik hoge resolutie
kleur waar het ertoe
doet. Het WorkCentre
7425/7428/7435 geeft
uw zakelijke documenten
net dat beetje meer.

WorkCentre™
7425 / 7428 / 7435
Feiten op een rij
• Printen/kopiëren tot
20/28/35 ppm in kleur en
25/28/35 ppm in zwart-wit
• Papiercapaciteit tot 5.140 vel
• Resolutie: 1200 x 2400 dpi

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

35

ppm kleur

BxDxH (basiseenheid):
1.046 x 678 x 1.125 mm

Proﬁteer van uitstekende
betrouwbaarheid en
gebruiksgemak
Nieuwe ontwikkelingen in Xerox technologie
creëren een extreem betrouwbare printengine,
met extra eigenschappen en functies die
gericht zijn op een goede gebruikerservaring.
• Minder vloerruimte. Ons innovatieve
nieuwe imaging-systeem neemt minder
ruimte in beslag binnen in de machine
dan bij traditionele printers, waardoor we
meer uitvoer- en ﬁnishing mogelijkheden in
kleinere ruimte kwijt kunnen.
• Minder onderhoudstelefoontjes en meer
uptime, aangezien deze machine minder
bewegende delen bevat dan traditionele
laserprinters.

Beter voor het milieu
Het WorkCentre 7425/7428/7435 kent een
milieuvriendelijk ontwerp en waarborgt
milieubehoud zonder aan werking of kwaliteit
in te hoeven leveren.
• Voldoet aan “Der Blaue Engel”. Voldoet
aan de eisen voor het “Der Blaue Engel”
milieu-certiﬁcaat, die als de strengste norm
voor informatietechnologie machines wordt
beschouwd.
• Voldoet aan Energy Star, de machine
verbruikt minder energie dan andere
machines in zijn klasse. We hebben
bijvoorbeeld het verbruik in slaapstand
naar minder dan 2 Watt weten terug te
brengen, aanzienlijk minder dan de meeste
kleurenlaserprinters.

• Geluidsarmer. De koelventilator wordt
uitgeschakeld in de slaapstand, waardoor
geluidsniveaus naar 20 dB worden
teruggebracht. Bij volledige werking is het
geluidsniveau 56 dB of minder, waardoor
het een van de stilste multifunctionele
machines in zijn klasse is.
• Minder CO2-uitstoot. Indien mogelijk
gebruiken we plastic uit biomassa. Dit plastic
wordt gemaakt uit organisch restmateriaal
en produceert 16 procent minder CO2uitstoot tijdens het fabricageproces, in
vergelijking met traditionelere plastics.
• Milieuvriendelijke toner. Xerox EA toner
stoot 65 procent minder kooldioxode uit
tijdens het fabricageproces.

• Met het optionele USB Thumbdrive
printen kunnen gebruikers vanaf USBopslagmedia printen.
• Met de optionele mediakaartlezer kunnen
gebruikers vanaf andere media zoals SDkaarten printen.
• Hogecapaciteitslades (tot 5.140 vel)
betekenen minder tripjes om papier te
laden, zeker bij grotere printopdrachten.
• Met programmeren op paginaniveau kunt
u unieke driverinstellingen voor individuele
pagina’s in een document instellen.
• Met de functie faxen doorsturen kunt u
faxen die u ontvangt doorsturen naar een
e-mailadres, faxnummer of een opslagplaats
voor documenten.

WorkCentre 7435
met werkblad

Uiterst bruikbaar, uiterst productief
Het WorkCentre 7425/7428/7435 biedt een stabiele prestatie met daarbij een
ongekende gebruiksvriendelijkheid. Het op de gebruiker gericht ontwerp maakt het
eenvoudig om uw voordeel te doen met de geavanceerde functies.

Meer werk, sneller
gedaan krijgen
Hoge printsnelheden en een keur aan
tijdsbesparende functies betekenen dat u
minder tijd kwijt bent aan printen en meer tijd
kunt besteden aan uw echte werk.
• Printsnelheden die overeenstemmen
met de snelheid van uw bedrijf. Voert
kleurendocumenten met ongekende
snelheden van 20 ppm, 28 ppm of 35 ppm
uit, afhankelijk van het gekozen model.
• Tijd besparen terwijl u papier bespaart.
Ons 100% efﬁciënt dubbelzijdig printen is
net zo snel als enkelzijdig printen.
• Snelle opwarmtijden van minder dan 30
seconden vanuit de slaapstand betekent dat
u minder tijd hoeft te wachten op uw prints.
• Met de Print Around-functie hoeft u
niet te wachten op het vrijkomen van
de probleemprintopdracht die voor uw
opdracht zit. De functie parkeert een
opdracht die een actie vereist (zoals een
ander papierformaat) en print de volgende
opdracht in de wachtrij.
• Kleurbeheersing en -werking uitbreiden
met de optionele EFI Fiery netwerkserver,
die kleurbeheer op copyshopniveau levert
voor snelle, consistente kleur, print
na print.
• Gelijktijdig scannen, printen, kopiëren,
faxen en bestanden routeren naar
hun bestemming. De Xerox multitasking
netwerkcontroller verwerkt meerdere
kantooropdrachten snel en efﬁciënt,
waardoor u uiterst productief kunt zijn.
• Algemene documentprocessen
vereenvoudigen met Xerox Extensible
Interface Platform (EIP). Combineer het
WorkCentre 7425/7428/7435 die geschikt
is voor EIP met voor EIP geschikte software
om gepersonaliseerde oplossingen te bieden
waar u direct vanaf het aanraakscherm
toegang tot hebt.

Geavanceerd scannen

Eenvoudig in gebruik

Nu is het eenvoudig om papieren
documenten op het netwerk te brengen,
met de geavanceerde scantools die u in
dit toonaangevende multifunctionele
systeem aantreft.

We hebben het WorkCentre ontworpen met
kantoorgebruikers in gedachte, waardoor we
zeker weten dat de taken die ze het meest
nodig hebben direct toegankelijk zijn.

• Doorzoekbare PDF/XPS-bestanden op
de machine maken. Scan een papieren
document in en ontvang op tekst
doorzoekbare PDF, PDF/A en XPS bestanden
direct op uw computer, netwerkmap of
e-mailadres.
• Gescande documenten met jobﬂowsheets
routeren. Scan documenten eenmalig en
uw documenten worden naar PDF-, JPG- of
TIFF-bestanden omgezet en direct aan uw
computer of netwerkmappen geleverd, via
e-mail, fax, iFax of hardcopy uitvoer.
• Ondersteuning van lightweight directory
access protocol (LDAP) betekent dat
gebruikers het netwerk adresboek kunnen
doorzoeken om het adres van de ontvanger
te vinden.

• Geavanceerde functies worden intuïtief,
dankzij de gebruiksvriendelijke Xerox
interface.
• Optionele miniatuurweergave
vereenvoudigt ophalen. Documenten
opgeslagen op de harde schijf worden
als pictogrammen op het aanraakscherm
getoond.
• Integreert eenvoudig met workﬂowtoepassingen van derden om mogelijkheden
zoals accounting en documentbeheer
precies op uw behoeften af te stemmen of
uit te breiden.
• Met de Xerox SMart Kit®-technologie
worden cruciale onderdelen van uw
WorkCentre-systeem voortdurend bewaakt
om uitvaltijd te voorspellen en voorkomen.

• Met de functie scannen naar home
kunnen documenten automatisch naar
een bepaalde map op een geautoriseerde
computer worden gescand, waar ze kunnen
worden gearchiveerd voor later gebruik.
• Met scannen naar map worden bestanden
op de harde schijf van de machine
opgeslagen, waar ze kunnen worden geprint
en verwijderd of opgehaald vanaf de
gebruikers computer.
• Kleinere, netwerkvriendelijke
bestanden. JBIG 2- en MRCscancompressietechnologieën optimaliseren
het scannen. Verzendsnelheden worden
aanzienlijk verhoogd en de netwerkbelasting
en de opslagruimte op het netwerk en
mailservers worden teruggedrongen.

Met het grote, intuïtieve aanraakscherm
staat 90 procent van de meest gebruikte functies
direct op het eerste scherm. U hoeft geen tijd
meer te verspillen om te zoeken naar de functie
die u nodig hebt!
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Hogecapaciteitslade (HCF) kan tot 2.000 vel
papier bevatten. Kies uit onze capaciteit van
2.180 vel (optie met 3 lades) of onze capaciteit van
3.140 vel (tandemlade met hoge capaciteit) en voeg
vervolgens de HCF toe voor een totale capaciteit van
5.140 vel.
2
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Eenvoudig enveloppen printen door gebruik
te maken van onze optionele speciaal daarvoor
bedoelde enveloppenlade.
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Groot werkblad (optioneel) biedt u voldoende
ruimte om documenten te sorteren.

Ofﬁce Finisher LX (optioneel) biedt geavanceerde
afwerkfuncties tegen een goede prijs.
7

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

5

Uitzonderlijke mediaﬂexibiliteit. Kan een breder
bereik aan mediasoorten en gewichten van meerdere
lades verwerken dan de meeste machines in zijn
klasse. De machine ondersteunt papier tot
280 g/m2 en transparanten (met tussenvellen).

Interne Ofﬁce Finisher (optionele afwerking
zonder extra benodigde ruimte) maakt de
standaardafwerktaken mogelijk zonder dat de
machine meer ruimte in beslag neemt.

Dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer

Hogecapaciteitslade

Professional
Finisher

Interne Office Finisher
Office
Finisher LX*
Drie laden-module

Hogecapaciteitstandemlade

* Afgebeeld met Booklet Maker.

Gericht op beheersbaarheid
Het WorkCentre 7425/7428/7435 is eenvoudig te installeren, te ondersteunen
en te onderhouden. De uitstekende gebruiksvriendelijkheid vermindert het aantal
telefoontjes naar de helpdesk. De mogelijkheid om met gemak te scannen, kopiëren
en faxen betekent dat verschillende losse machines kunnen komen te vervallen. Dat
is goed nieuws voor uw IT-afdeling aangezien er nu meer tijd is om te besteden
aan bedrijfskritische taken.
Probleemloos beheer vermindert
IT-ondersteuningskosten
Proﬁteer ten volle van de nieuwste Xerox
technieken en tools om uitvoervereisten in
uw kantoor te consolideren en beheren.
• Vereenvoudigd driverbeheer met Xerox
Global Print Driver (X-GPD) en Xerox Mobile
Express Driver (X-MED). X-GPD, de eerste
echt universele printdriver, ondersteunt
Xerox en de meeste niet-Xerox machines op
het netwerk. Met X-MED kunnen uw mobiele
gebruikers eenvoudig een geautoriseerde
machine op het netwerk vinden en erop
printen zonder een ingewikkelde installatie.
Sla uw favoriete printinstellingen voor
elke toepassing op en gebruik ze met elke
ondersteunde printer en elk ondersteund
multifunctioneel systeem.
• Printen zonder driver voor gebruikers
op afstand met het CentreWare Internet
Services (CWIS) webhulpprogramma.
Elke aangesloten computer kan direct
PDF-, TIFF- en PRN-bestanden uitvoeren
van elke netwerkcomputer, zonder zelfs
een printdriver te gebruiken. Met CWIS
kunnen beheerders op afstand de machine
conﬁgureren, adresboeken uploaden,
gebruik en verbruiksartikelen bijhouden,
en auditmogelijkheden instellen.
• CentreWare Web vereenvoudigt
machinebeheer door het voor uw
beheerders mogelijk te maken alle
machines, Xerox en niet-Xerox, op het
gehele netwerk te installeren, conﬁgureren,
beheren, bewaken en erover te rapporteren.

Upgraden naar de kracht
van Fiery
Voeg een EFI Fiery netwerkserver toe
aan het WorkCentre 7425/7428/7435
en verkrijg een keur aan
gebruiksvriendelijke kleurbeheertools,
krachtige productiviteitsfuncties en
superieure workﬂowtools.
• Eenvoudig opdrachten instellen en
opdrachtverzending automatiseren met
de intuïtieve bi-directionele EFI™ Driver.
• Geavanceerde resultaten behalen
met de Booklet Maker. Het maakt
het vervaardigen van complexe
documenten eenvoudiger door een
workﬂow-wizard te gebruiken die de
gebruiker door het gehele proces leidt.
• Accurate, consistente kleur over
verschillende toepassingen,

computerplatforms en
kleurbestandsindelingen produceren
met EFI™ Fiery ColorWise.
• Doorvoer met Fiery Smart RIP
technologie vergroten.
• Precieze en consistente bedrijfskleuren
verkrijgen binnen alle documenten
met een door PANTONE® op kleur
gekalibreerde printoplossing.
• Direct vanaf uw computer krachtige,
gepersonaliseerde communicaties
creëren met Fiery FreeForm printen van
variabele gegevens en uw favoriete
pakket voor het maken
van documenten.
• Hoge beveiligings- en
betrouwbaarheidsniveaus bieden met
tools die toegang tot Fiery valideren,
autoriseren en beperken.

Reguleer toegang, beheers kosten
Met het WorkCentre 7425/7428/7435 heeft u controle. De machine biedt de
meest geavanceerde uitvoerbeveiligingsfuncties die de industrie kent. U bepaalt wie
gevoelige documenten bekijken, of ze nu zijn gefaxt of geprint, in kleur of zwart-wit.
En met onze geavanceerde rapportage- en beheertools kunt u de kosten beheersen
terwijl u niet aan kwaliteit in hoeft te leveren.
Verbeterde beveiligingsfuncties
beveiligen uw documenten
Het WorkCentre 7425/7428/7435 is
uitgerust met de nieuwste snufjes in
documentbeveiligingstechnologieën,
waardoor wordt gewaarborgd dat
vertrouwelijke documenten vertrouwelijk
blijven.
• IPv6-ready voor betere beveiliging,
verbeterde adressering. Proﬁteer van
IPv6, het nieuwste Internet Protocol,
voor verbeterde beveiliging, routering en
autoconﬁguratie op uw netwerk.
• Ultramoderne beveiligingsstandaards.
Het WorkCentre 7425/7428/7435
voldoet aan de nieuwste standaards op
het gebied van netwerkbeveiliging. Het
ondersteunt IPsec om documentinhoud
te coderen, SNMPv3 om veilig informatie
naar gebruikers te verzenden en 802.1x
om netwerkmachines veilig te veriﬁëren
alvorens toegang tot documenten toe te
staan. Aanvraag voor Common Criteria
Certiﬁcation voor de volledige machine
is ingediend.

Rendabel beheer
Het WorkCentre 7425/7428/7435 gaat
het punt van ‘alledaagse’ documenten
ver voorbij met zijn uitgebreide reeks aan
oplossingen plus de mogelijkheid tot nog
veel meer oplossingen. Maak het systeem
precies passend voor uw bedrijf met extra
accountingbeheertoepassingen.
• Het machinegebruik op afstand via
internet nauwkeurig bijhouden. Xerox
Standard Accounting bewaakt niet alleen
de documentpagina’s die uw kantoor
produceert maar ook wie ze heeft gemaakt.
Beheer toegang en verzamel gegevens over
print-, kopieer-, scan- en faxuitvoer - zwartwit en kleur.

• Perfecte kleurcontrole voor de
kostenbewuste ondernemer. U bent
verantwoordelijk voor kleurgebruik. Beheer
eenvoudig wie kleur in documenten kan
gebruiken en wanneer, op basis van
bestaande LDAP-gebruikerslijsten.
• Met automatische kleurdetectie kan
het WorkCentre 7425/7428/7435
automatisch het gebruik van kleur in
een document detecteren en de juiste
accountingtarieven toepassen.
• Met MeterAssistant® worden de
tellerstanden van de machine automatisch
verzameld en veilig verzonden voor een
accurate facturering.

• Netwerkaccounting / Job-based
Accounting waarborgt nauwkeurige
doorbelasting van machineuitvoer aan de
juiste afdeling met een van de verschillende
facturatieoplossingen van derden.

Het hoogste niveau aan beveiliging biedt extra bescherming voor gevoelige informatie
• Beveiligd watermerk (optioneel)
voorkomt ongeautoriseerde duplicatie
van papieren documenten door middel
van beperkingscodes die kopiëren,
printen, scannen of faxen verbieden.
• Beveiligd faxen zorgt dat alleen
geautoriseerde gebruikers toestemming
hebben gevoelige faxen te bekijken.

• Secure Access Uniﬁed ID-systeem
(optioneel) zorgt dat gebruikers op de
machine kunnen inloggen met een
proximity-kaart of een magnetische
beveilingskaart. Dit biedt zowel extra
beveiliging als de mogelijkheid om het
individueel gebruik te herkennen en bij
te houden.
• Image Overwrite (optioneel) zorgt
dat gescande documenten volledig
van de machine worden gewist zodat
ongeautoriseerd kopiëren van gevoelig
materiaal wordt voorkomen.

• Met wachtwoord beveiligde en
gecodeerde PDF zet gescande
documenten direct via het
bedieningspaneel om in PDF’s die met
een wachtwoord zijn beveiligd.
• Gecodeerde e-mail en harde
schijf (optioneel), samen met codering
die overeenstemt met FIPS 140, biedt
een extra beveiligingslaag tegen
ongeautoriseerde gebruikers.

Snelheid
Duty cycle
Mediadoorvoer
Papierinvoer

Afwerking

Standaard

WorkCentre 7425

WorkCentre 7428

WorkCentre 7435

Tot 20 ppm kleur / 25 ppm zwart-wit

Tot 28 ppm kleur / 28 ppm zwart-wit

Tot 35 ppm kleur / 35 ppm zwart-wit

Maximaal 60.000 pagina’s/maand

Maximaal 80.000 pagina’s/maand

Maximaal 105.000 pagina’s/maand

Automatische documentdoorvoer: 75 vel; Formaat: 148 x 210 mm tot 297 x 420 mm
Handmatige invoer: 100 vel; formaat: 105 x 148 mm tot SRA3
Lade 1: 520 vel; formaat: 139,7 x 182 mm tot A3

Optioneel

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 toe; Formaat: 139,7 x 182 mm tot SRA3,
en twee lades; Formaat: A4, van totaal 2.000 vel
Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vel; Formaat: A4 (invoer lange zijde)
Optionele enveloppenlade: tot 60 enveloppen, waaronder DL, C5 en C6 formaten

Standaard

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

Optioneel

Interne Ofﬁce Finisher: 500 vel gestaffelde uitleg, nieten van 50 vel, nieten op één positie
Ofﬁce Finisher LX: 2.000 vel gestaffelde uitleg, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel booklet maker (rillen,
zadelsteek)
Booklet Maker (Ofﬁce Finisher LX vereist)
Professionele Finisher: 1.500 vel gestaffelde uitleg en toplade voor 500 vel, niet- en perforatie-eenheid op meerdere posities voor 50 vel, booklet
maker met zadelsteek, V-vouwen
Losse nieteenheid: niet 50 vel (bij gebruik papier van 75 g/m2)

Kopiëren
Eerst pagina verschijnt binnen

8,7 seconden kleur; 6,7 seconden zwart-wit.

6,4 seconden kleur; 5,0 seconden zwart-wit.

6,4 seconden kleur; 5,0 seconden zwart-wit.

Kopieerresolutie

600 x 600 dpi

Kopieerfuncties

Automatisch dubbelzijdig, interface met aanraakscherm in kleur, elektronisch voorsorteren, automatische ladenselectie, opdracht opbouwen,
afbeeldingen in negatief en spiegelbeeld, automatisch boekjes creëren, multi-up, auto RE, originelen in verschillende formaten, invoegen van
omslagen, voorbeeldset, boek kopiëren, opslaan en ophalen van taakprogrammering, annotaties, automatisch kleur selecteren, gebied aangeven,
postermodus, watermerken, Contone-fotomodus, kopiëren van identiteitsbewijzen

Printen
Resolutie (max.)

1200 x 2400 dpi

Processor

667 MHz
Adobe® PostScript® 3™ (optioneel), PDF, XPS®, PCL® 5c / PCL 6 emulaties, HP-GL2™

PDL
Aansluitingen

10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, High-Speed USB 2.0 direct print, Draadloos Ethernet 802.11b (via adapters), parallel (optioneel)

Geheugen

Minimaal 1,5 GB plus harde schijf van 40 GB

Printfuncties

Faxen

Automatisch dubbelzijdig, beveiligd printen, uitgesteld printen, voorbeeldset, boekjes maken, omslagselectie, papierselectie op eigenschappen, N-up,
watermerken, bannervellen, aanpassen aan nieuw papierformaat, tussenbladen voor transparanten, uitvoerladeselectie,
opslaan en ophalen driverinstellingen, tonerbesparing
Optioneel

Faxfuncties

Scannen

LAN-fax, fax doorsturen, dubbelzijdig verzenden en ontvangen, faxen tot op A3 printen, faxopdracht opbouwen
optioneel

Scanning Enablement kit: scannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar FTP,
op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, Linearised PDF, JPEG, TIFF
Scan to PC Desktop® , verscheidene Xerox Alliance Partner-oplossingen, SMARTsend®

Overige opties

Accounting
Standaard

Auditron, Xerox Standard Accounting – kopiëren, printen, faxen, scannen; toegang tot kleur voor kopiëren en printen via Active Directory,
mogelijkheid om toegang tot kleur te reguleren

Optioneel

Netwerkaccounting-/Job Based Accounting Enablement kit (Alliance Partners)

Standaard

Beveiligd printen, veriﬁcatie met LDAP/Kerberos/SMB, met wachtwoord beveiligde PDF,
FIPS 140 codering, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0

Optioneel

Image Overwrite beveiliging, beveiligd watermerk, Secure Access Unifed ID-systeem, gecodeerde schijf, gecodeerde e-mail

Beveiliging

Besturingssystemen
Overige opties

Walkup-fax (opties met 1 lijn en met 3 lijnen) met internetfax, Netwerk Server Fax Enablement kit (Scanning Enablement kit vereist)

Windows XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 en hoger; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x
EFI Fiery netwerkserver, mediakaartlezer, afdrukken van USB-geheugen, miniatuurvoorbeeld, werkoppervlak, Foreign Device Interface,
printen via parallelle interface, losse nieteenheid
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