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többfunkciós berendezés
Alakítsa át a munkavégzés 
módját.
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színes 
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A legintelligensebb 
technológiai beruházások a 
megtérülésükön túl többet 
is nyújtanak: Minden esetben 
átláthatóbbá teszik a sokféle 
irodai folyamatot, leegyszerűsítik 
az összetett feladatokat 
és vállalati erőforrásokat 
szabadítanak fel, hogy Ön még 
több energiát fordíthasson 
cégének növekedésére.

Napjaink szoros 
versenyhelyzetében a 
megfelelő technológiai szállító 
kiválasztásával nem csupán a 
legújabb funkciókhoz juthat 
hozzá. Hiszen Önnek olyan átfogó 
megoldásra van szüksége, amely 
a hatékonyságra vonatkozó 
minden korábbi elvárását 
túlszárnyalja; olyanra, amely a 
problémákat azonnal orvosolja, 
és eközben olyan keretrendszert 
biztosít, amelyre támaszkodva 
mindig egy lépéssel megelőzheti 
a munkafolyamatokat érintő 
potenciális akadályokat. 

Önnek olyan megoldásra van 
szüksége, amely mögött a Xerox® 
és a WorkCentre™ 7830/35/45/55 
berendezések állnak.



Távvezérlőpanel

A WorkCentre 7800 berendezések 
vezérlőpaneljét bármely irodai PC-ről 
távolról kezelheti. A távvezérlőpanel 
megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a 
felhasználók betanítását, valamint az 
informatikai munkatársak számára a 
felhasználói kezelőfelület figyelését vagy 
megtekintését. A távoli munkamenetek 
alatt a berendezés értesíti a gép melletti 
felhasználókat, és ezzel megelőzi az 
egyidejű rendszermódosításokat. A 
fejlett nyomtató-illesztőprogramok és 
az ingyenes készülékkezelő eszközök 
segítségével pedig távolról követheti 
nyomon a valós idejű használatot és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, és ezzel 
csökkentheti az állásidőt.

Szabadság az irodában, és 
megfelelő eszközök a távoli 
használathoz
A WorkCentre™ 7800 sorozattal az iroda 
munkatársai abban az előnyben részesülnek, 
hogy a készülék funkcióit bármely 
munkaállomásról tudják kezelni. A mobil 
üzletemberek pedig a tartózkodási helyüktől 
függetlenül hozzáférhetnek a kommunikációs 
eszközökhöz és a termelékenységfokozó 
megoldásokhoz.

•  Opcionális vezeték nélküli kapcsolat. Az 
adminisztrátorok bárhonnan, hálózati kábelek 
igénybevétele nélkül kapcsolódhatnak a 
WorkCentre 7800 sorozatú készülékekhez.

 

•  Xerox® Mobile Print és még sok más 
megoldás. A Xerox az összes olyan opcióval 
rendelkezik, amely a legtöbb mobileszközről 
lehetővé teszi a biztonságos és pontos 
nyomtatást bármely nyomtatóra vagy 
többfunkciós berendezésre, függetlenül 
azok márkájától. Emellett a Xerox PIN 
kódos hozzáférést, többféle mobil operációs 
rendszer támogatását és más hasonló, 
az egyszerű informatika jegyében az Ön 
rendelkezésére álló lehetőségeket is biztosít. 
További információkért keresse fel a következő 
webhelyet: www.xerox.com/mobile. 

•  Xerox® PrintBack. Amikor offline módban 
dolgozik, iPhone vagy Pad készülékével, 
illetve Android rendszerű mobileszközével a 
dokumentumokat visszaküldheti az irodába, 
hogy kinyomtassa a WorkCentre 7800 
sorozatú berendezéssel.

A Xerox segítségével bárhonnan kapcsolódhat 
a berendezéshez.
A valódi üzletek lebonyolítása nem csupán a munkahelyen történik. És ha 
irodájában a Xeroxra támaszkodik, a korlátok nélküli mobilitás szabadságával 
felvértezve végezheti munkáját, bárhol is legyen. 



Szkennelés egyetlen érintésre

Az egyérintéses szkennelési funkcióval a 
színes érintőképernyős kezelőfelületen 
létrehozhatja a szkennelés dedikált, 
könnyen fellelhető gombját. Az 
egyérintéses szkennelési gombhoz saját 
szkennelési munkafolyamatot rendelhet, 
amely felgyorsítja a dokumentumok 
terjesztését és archiválását.

Egyszerű használat
A színes érintőképernyő gyors hozzáférést 
biztosít a munkafolyamat-optimalizálási 
lehetőségek egész tárházához. Beépített 
szkennelési megoldások, amelyek nem 
igényelnek további szoftvereket és közbenső 
szoftvereket: egyérintéses szkennelés, 
beépített optikai karakterfelismerő kereshető 
PDF létrehozásával, titkos PDF, szkennelés 
USB-eszközre, és nyomtatás USB-eszközről, 
szkennelés e-mailbe, postafiókba és a hálózatra. 
Emellett az egymenetes szkennelés egyszerre 
szkennneli a kétoldalas dokumentumok mindkét 
oldalát, a nagymértékű tömörítési technológia 
pedig csökkenti a fájlok méretét.

Bővítse lehetőségeit
A felhőben vagy egy kiszolgálón található, és a 
Xerox® EIP® platformra épülő Xerox® Workflow 
Solutions megoldásokat közvetlenül elérheti 
a WorkCentre™ 7800 sorozatú készülékekről, 
és segítségükkel átalakíthatja szervezetének 
alapvető munkafolyamatait. Emellett az 
EIP kiszolgálómentes technológiája további 
informatikai infrastruktúra nélkül teszi lehetővé 
a ConnectKey™ többfunkciós berendezéseken 
futtatandó alkalmazások létrehozását. Ez 
módot ad arra, hogy a képességek széles 

skálája révén, a támogató alkalmazásoktól 
kezdve egészen a szkennelésig egyszerűbbé és 
egyénivé tegye készüléke használatát.

Néhány példa a színes érintőképernyőről 
elérhető számos Xerox® Workflow Solutions 
megoldásra:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®. 
Fájlok közvetlen szkennelése Microsoft® 
SharePoint és más Windows® mappákba. 
Az alapvető fájltárolási és PDF-létrehozási 
műveleteken túlmenően a dokumentumokat 
automatikusan intelligens, strukturált 
adatokká alakíthatja a könnyen kezelhető 
fájlelnevezési és irányítási eszközökkel.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. 
Egyszerű, biztonságos és jól méretezhető 
szkennelést tesz lehetővé a különböző 
népszerű felhőalapú tárhelyek, így többek 
között a Google Docs, a SalesForce.com, 
az Office 365 és a Dropbox™ számára. 
A megoldás a Xerox® EIP technológiát 
hasznosító egyénileg megtervezett 
munkafolyamatokat alkalmazza.

A Xerox® Workflow Solutions 
megoldásokról további információkat a 
www.office.xerox.com/software-solutions 
webhelyen talál.

Több időt biztosít a legfontosabb munkák számára.
Az üzleti élet már így is elég bonyolult, nincs szükség arra, hogy üzleti 
folyamatait is túlbonyolítsa. A Xerox olyan eszközöket és technológiákat ad az 
Ön kezébe, amelyekkel automatizálhatja a gyakori irodai munkafolyamatokat, 
így a kihívások rutinfeladatokká válnak, a kritikus fontosságú üzleti információk 
megosztása pedig leegyszerűsödik.



Hatékony együttműködések

A Xerox® ConnectKey™ többfunkciós 
berendezések a McAfee® technológiáját 
integrálják, és ez az ágazat legelső olyan 
többfunkciós berendezéseit eredményezi, 
amelyek a potenciális külső fenyegetések 
ellen képesek saját maguk védekezni. A 
McAfee engedélyezőlistás (whitelisting) 
technológiája gondoskodik arról, hogy csak 
a biztonságos, előzetesen jóváhagyott 
fájlok és funkciók legyenek végrehajthatók a 
berendezésen, ezáltal minimálisra csökkentve 
a szoftverszintek új biztonsági kockázatok 
elleni kézi frissítésének szükségességét. 
A Xerox® MPS eszközkészletének és a 
McAfee ePolicy (ePO) alkalmazásának 
zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi az 
egyszerű nyomon követést és felügyeletet.

Ráadásul a Cisco® TrustSec 
azonosságszolgáltatási alrendszerének 
(Identity Services Engine, ISE) automatikus 
integrációja teljes körű rálátást biztosít a 
ConnectKey többfunkciós berendezések 
összes végpontjára, és ezzel gondoskodik az 
informatikai központú biztonsági házirendek 
és a megfelelőség kikényszerítéséről.

Páratlan biztonság, abszolút nyugalom.
Az üzleti adatok alkotják vállalatának ütőerét. A Xerox éppen ezért alkotta 
meg a WorkCentre™ 7800 sorozatú berendezéseket, amelyek a biztonsági ágazat 
vezetőitől származó fejlett funkciók, technológiák és megoldások legteljesebb 
körét tartalmazzák, hogy kulcsfontosságú információit minden lehetséges külső 
fenyegetéstől megóvhassa. 

•  A titkos adatok védelme. Az összes 
bizalmas információ védelme a titkosított 
PDF-fájlba szkennelés révén; teljes 
merevlemez-titkosítás; a 256 bites AES 
FIPS 140-2 szabvány szerinti megfelelőség; 
képfelülírás hárommenetes tisztítási 
eljárással, amely gondoskodik az összes 
adatrészlet teljes törléséről.

•  Az illetéktelen hozzáférés 
megakadályozása. A Xerox® felhasználói 
jogosultságok, a hálózati hitelesítés, az 
IP-szűrés, illetve az intelligens kártyás, a 
szerepalapú és a funkciószintű bejelentkezés 
révén csak az arra felhatalmazott felhasználók 
férhetnek hozzá a berendezéshez.

•  A biztonsági fenyegetések proaktív 
kezelése a biztonsági tudásbázisokban 
figyelemmel követi az új biztonsági rések 
megjelenését, és azokhoz szükség szerint 
javítást nyújt, amivel gondoskodik arról, 
hogy az Ön berendezése mindig naprakész 
legyen, és hogy az adatait biztonságban 
tudhassa. Mindezeken túlmenően a 
xerox.com/security webhelyen elérhető 
RSS-csatornákon keresztül értesülhet a 
percenként változó frissítésekről, így mindig 
naprakész maradhat.

•  A törvényi megfelelőség biztosítása. 
A WorkCentre 7800 sorozatú berendezések 
megfelelnek az összes ágazatra, így többek 
között a kormányzati, a pénzügyi és az 
egészségügyi szektorra érvényes legfrissebb 
biztonsági követelményeknek. A megfelelőség 
kiterjed a Common Criteria (folyamatban), 
az adatvédelmi törvény, a COBIT és más 
szabványok előírásaira. Az igényeinek 
megfelelően szabályozható funkciók révén 
ezek a berendezések bármely előírásnak 
képesek eleget tenni.

•  Teljes körű átláthatóság. A készülék 
és a hálózat teljes körű láthatóságával 
megelőzheti az IP-címek eltulajdonítását, 
és biztosíthatja a le nem tagadhatóságot. 
A biztonsági házirendek kezelése és a 
berendezésen végzett összes tevékenység 
ellenőrzőnapló segítségével történő nyomon 
követése révén mindig tudja, hogy ki, mikor és 
melyik funkciót használta, és megtekintheti a 
készülékkel végzett összes tevékenységet.



Erősítse piaci jelenlétét, és minimalizálja költségeit.
A sikerhez elengedhetetlen nyomtatási minőség. A Xerox® WorkCentre™ 7800 
sorozatú többfunkciós berendezéssel lenyűgöző színes dokumentumokat készíthet, 
és kitűnő eredményeket érhet el, ráadásul költségeit is visszaszoríthatja. 

Soha nem látott színek
A Xerox® WorkCentre 7800 sorozatú 
berendezések fejlett Hi-Q LED technológiájával 
professzionális megjelenésű dokumentumokat 
készíthet egyetlen gombnyomással.

•  Nagyfelbontású kimenet, hatásos 
dokumentumok. Dokumentumai az 
1200 x 2400 dpi felbontású, fotóminőségű 
színes képekkel és az élénk szöveggel mindig 
elérik a kívánt hatást. 

•  Egyenletesen megbízható képminőség. 
A WorkCentre 7800 sorozatú többfunkciós 
berendezés speciális nyomtatófejei a Digital 
Image Registration Control technológiát 
alkalmazzák, amely folyamatosan kitűnő 
képrögzítést tesz lehetővé.

•  Lenyűgöző eredmények. Ragyogó 
képeket nyomtathat számos különböző 
másolóanyagra akár 320 x 483 mm-es 
méretig és 300 g/m2 felülettömegig. Hatásos 
munkabefejező lehetőségek érhetők el a 
nyeregtűzéses füzetektől egészen a hajtott 
prospektusokig.

•  Használja ki az EFI Fiery® erejét. 
WorkCentre 7800 sorozatú berendezésének 
EFI Fiery hálózati kiszolgálóval történő 
kiegészítése számos előnnyel jár: ilyenek 
például az egyszerűen használható 
színkezelő eszközök, a kibővített működési és 
biztonsági lehetőségek, valamint a rugalmas 
munkafolyamat-eszközök.

•  Kézben tarthatja költségeit. A felhasználói 
jogosultságok révén a nyomtatási funkciókat 
felhasználónként, csoportonként, illetve a 
nap adott időszakához vagy tetszőleges 
alkalmazáshoz kötve is korlátozhatja. 
Lehetősége van például arra, hogy az összes 
Outlook e-mailt automatikusan kétoldalas 
módban és fekete-fehéren, a PowerPoint 
bemutatókat pedig mindig színesben 
készítse el.

Colour By Words: egyéni színbeállítás

A Colour By Words funkcióval nem kell 
mindent az alapoktól kezdenie, azaz 
nem kell módosítani a forrásfájlokat. 
Egyszerűen csak kiválasztja a kívánt 
színmódosításokat a legördülő listából, 
és a Colour By Words funkció módosítja a 
nyomat színeit.

Nem tökéletes az eredeti fénykép? 
Válassza a Colour By Words legördülő 
listából a „sárgászöld színek zöldebbek 
legyenek” és a „vöröses színek 
lényegesen élénkebben jelenjenek meg” 
lehetőségeket. Az eredmény szemmel 
látható lesz.



A Xerox® WorkCentre™ 7800 
optimális a következőkhöz: 

Hálózati használat Szkennelés

Biztonság Megoldások

Fenntarthatóság Vezeték nélküli 
hálózat
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Környezetbarát funkciók
A WorkCentre 7800 sorozattal kiemelkedő 
energiamegtakarítás érhető el.

Energiamegtakarítás környezetbarát 
technológiák alkalmazásával

•  EA festék. Az Ultra Low-Melt technológiájú 
EA festék minimális beégetési hőmérséklete 
20 Celsius fokkal alacsonyabb, mint a 
hétköznapi festékeké. Ennek köszönhetően még 
több energiát takaríthat meg, és még a normál 
papíron is fényes hatást érhet el.

•  Indukciós fűtés. Az újonnan kifejlesztett, 
hőhatékony IH-beégetőnek nincs szüksége 
előzetes felmelegítésre, és ezzel készenléti 
módban az ellenállás-fűtésű készülékekkel 
összehasonlítva 44% energiát is képes 
megtakarítani. Ráadásul a berendezés 
10 másodpercen belül visszatér az alvó módból.

•  LED-szkenner. A LED-világítást használó 
szkenner energiafelhasználása mindössze 
egyharmada a fénycsővel működő 
hagyományos szkennerek fogyasztásának.

Az erőforrás-felhasználás kezelése, és 
a környezettudatos nyomtatás

•  Energiafelhasználás kezelése. A Xerox® 
Power MIB (Management Information Base) 
támogatásával rendelkező Cisco® EnergyWise 
segítségével szabályozhatja, kezelheti és 
jelentheti a készülék energiafelhasználási 
információit, illetve beállíthatja az optimális 
energiafelhasználási állapotokat és 
időkorlátokat.

•  Earth Smart nyomtatás. A nyomtatási 
munkákhoz kiválaszthatja a környezetvédelmi 
szempontból legkedvezőbb beállításokat.

1
A nagykapacitású adagolóba 2 000 papírlap 
helyezhető. Válassza a 2 180 lapos (háromtálcás 
opció) vagy a 3 140 lapos (nagykapacitású 
tandemtálca opció) modellünket, és a 
nagykapacitású adagoló hozzáadásával akár 
a legfeljebb 5 140 lapos kapacitást is elérheti.

2   
Kivételesen rugalmas másolóanyag-kezelés. 
A WorkCentre 7800 sorozat kategóriájának más 
berendezéseihez képest több másolóanyag-típust 
és -tömeget támogat, és ezeket több tálcából képes 
adagolni. Akár 300 g/m2 felülettömegű és akár 
320 x 483 mm méretű másolóanyagot is képes 
kezelni.

3
Az opcionális borítéktálcából (az 1. tálca helyére 
illeszthető) egyszerűen nyomtathat borítékokra.

4     
A nagy munkafelületnek köszönhetően 
elegendő hely áll rendelkezésére a dokumentumok 
rendezéséhez.

5     
A WorkCentre 7845/7855 kétfejes, egymenetes 
szkennere időt takarít meg, hiszen a kétoldalas 
dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli 
percenként legfeljebb 160 nyomatos sebességgel.

6  
Az LX irodai finiser* (a képen nem látható) kedvező 
áron speciális munkabefejezési funkciókkal bővíti 
gépét.

7  
Az integrált irodai finiser* (az ábrán nem szerepel) 
500 lapos kötegelést és 50 lapos, egyszeres tűzést 
tesz lehetővé.

8  
A professzionális finiser* 50 lapos többpozíciós 
tűzéssel, lyukasztással, V-hajtással és nyeregtűzéses 
füzetkészítéssel bővíti berendezését.

* Opcionális
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A WorkCentre 7800 sorozatú többfunkciós berendezések Xerox® ConnectKey™ 
vezérlővel rendelkeznek. Az egyszerűen üzembe helyezhető rendszerek révén olyan igazi, 
praktikus megoldásokhoz juthat, amelyek a költségek alacsony szinten tartása mellett 
nagymértékben leegyszerűsítik a fontos információk továbbításának, feldolgozásának 
és megosztásának módját és az összetett papíralapú feladatokat, miközben adatainak 
védelméről is gondoskodnak. További információkért látogasson el a következő címre: 
www.xerox.com/connectkey.

A készülék adatai WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Sebesség
Max. 30 oldal/perc színesben és 
fekete-fehérben

Max. 35 oldal/perc színesben és 
fekete-fehérben

Max. 45 oldal/perc színesben és 
fekete-fehérben

Max. 50 oldal/perc színesben
Maximum 55 oldal/perc 
fekete-fehérben

Terhelhetőség1 Akár havi 90 000 oldal Akár 110 000 oldal Akár havi 200 000 oldal Akár havi 300 000 oldal

Merevlemez / processzor / memória 160 GB / 1,2 GHz duplamagos / 2 GB rendszermemória és 1 GB lapmemória

Csatlakoztathatóság 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, opcionális vezeték nélküli funkció (Xerox® vezeték nélküli USB-adapterrel)

Vezérlőfunkciók Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, online támogatás, konfigurációklónozás

Opcionális vezérlő EFI kiszolgáló, EFI termelékenységjavító csomag, EFI Ethernet-hub

Másolás és nyomtatás
Másolási és nyomtatási felbontás Akár 1200 x 2400 dpi képfelbontás (nyomtatási és másolási kimenet)

Első nyomat elkészítésének ideje 
(gyorsaság)

9 másodperc színesben és 7,7 másodperc fekete-fehérben 7,5 másodperc színesben és 
6,4 másodperc fekete-fehérben

7,1 másodperc színesben és 
5,9 másodperc fekete-fehérben

Oldalleíró nyelvek Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6 emuláció, XML Paper Specification (XPS®) (opcionális)

Nyomtatási funkciók
Nyomtatás USB-ről, titkos nyomtatás, környezetbarát (Earth Smart) beállítások, munkaazonosítás, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és 
visszahívása, kétirányú állapot, méretezés, munkafigyelés, Colour By Words, Xerox® PrintBack

Mobil nyomtatás Xerox® Mobile Print® (opcionális), Xerox® Mobile Print Cloud® (opcionális)

Szkennelés Alapfunkció Hálózati szkennelés, e-mailbe szkennelés, mappába szkennelés, SMB-re vagy FTP-re szkennelés, kereshető PDF, PDF/A, XPS formátumú szöveges fájlok, linearizált 
PDF, JPEG, TIFF formátumú fájlok, szkennelés USB-memóriaeszközre, egyérintéses szkennelés, TWAIN-támogatás

Opcionális ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE és Professional, a különböző Xerox® Business Innovation Partner 
megoldások részeként számos elérhető lehetőség

Fax Alapfunkció Internetes fax, összetett faxfeladat, hálózati faxkiszolgáló engedélyezése (különböző Xerox® Business Innovation Partner megoldások részeként elérhető 
lehetőségek)

Opcionális Faxtovábbítás e-mailbe vagy SMB-re, kézi faxolás (LAN-faxot is tartalmazó egy- és kétvonalas opció)

Biztonság Alapfunkció Beágyazott McAfee®, McAfee ePolicy- (ePO) kompatibilitás, merevlemez-felülírás, 256 bites titkosítás (FIPS 140-2 szerinti megfelelőség), Common Criteria 
szerinti tanúsítvány (ISO 15408)2, titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés, titkos e-mail, Cisco® TrustSec integráció, hálózati hitelesítés, SSL, SNMPv3, 
ellenőrzőnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói jogosultságok

Opcionális McAfee integritásvezérlés, Xerox® biztonságos hozzáférés, intelligens kártyák (CAC/PIV, .NET)

Számlázás Alapfunkció Xerox® Standard Accounting (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mail)

Opcionális Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, különböző Xerox® Business Innovation Partner megoldások részeként elérhető egyéb hálózati számlázási 
lehetőségek

Papírbemenet Alapfelszerelés Automatikus kétoldalas dokuadagoló: 110 lap; sebesség: max. 70 kép/perc 
(egyoldalas); méretek 148 x 210 mm és 297 x 420 mm között

Automatikus egymenetes kétoldalas dokuadagoló: 130 lap; sebesség: max. 
160 kép/perc (kétoldalas); méretek 148 x 210 mm és 297 x 420 mm között

Kézitálca: 100 lap; egyedi méretek 89 x 98 mm és 320 x 483 mm között
1. tálca: 520 lap; egyedi méretek 140 x 182 mm és 297 x 432 mm között

Egy választható Háromtálcás opció (összesen 2 180 lap): három, egyenként 520 lapos 
papírtálcával bővíti a gépet; Méretek: 139,7 x 182 mm – SRA3

–

Nagykapacitásó tandemtálca, opció (összesen 3 140 lap): egy darab 520 lapos papírtálcával, egy 867 lapos papírtálcával és egy 1 133 lapos papírtálcával 
bővíti a gépet; Méret: A4

Opcionális Nagykapacitású adagoló (HCF): 2 000 lap; Méret: A4 (LEF)
Borítéktálca: max. 60 boríték: Monarch, DL, C5, A6, egyedi méretek: 98 x 148 mm és 162 x 241 mm között

Papírkimenet /  
Munkabefejezési opciók
 Alapfelszerelés

Kettős eltoló gyűjtőtálca: egyenként 250 lap
Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca: 100 lap

Opcionális LX irodai finiser: 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális füzetkészítő (hajtás, nyeregtűzés)
Integrált irodai finiser (a 7830/7835 modelleken opcionális): 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 1 helyen
Professzionális finiser: 1 500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálca, 50 lapos többpozíciós tűzés és lyukasztás, nyeregtűzéses füzetkészítő, V-hajtás
Kézi tűző: 50 lap tűzése (75 g/m2 felülettömeget alapul véve)

1 Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Tanúsítvány elbírálása folyamatban.

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855 ConnectKey™

MFP


