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XEROX® WorkCentre® 5700 
Series többfunkciós rendszer
Növeli termelékenységét, 
csökkenti kiadásait, őrzi 
biztonságát.



Optimalizálja az irodát 
Hatékony szkennelő- és 
faxolószolgáltatásaival egyszerűsíti a 
szervezet alapvető üzleti folyamatait, 
gyorsítja a napi munkát.

•  Jelentősen javítja a munkafolyamatok 
hatékonyságát. A legmodernebb 
szkennelési funkciók új ajtókat nyitnak a 
munka könnyebb, gyorsabb elvégzéséhez. 
E-mailbe szkenneléssel gyorsan 
eljuttathatók az iratok több címzetthez. A 
fájlok a gépen vagy személyes könyvtárban 
tárolhatók. A dokumentumok hálózati 
mappákba, FTP helyekre és faxkiszolgálókba 
is szkennelhetők, egyenesen a gépről. 

•  Szkennelés postafiókba. A dokumentum 
a nyomtató merevlemezén levő mappába 
szkennelhető, ahonnét igény szerint 
kinyomtatható vagy webböngészővel 
megjeleníthető.

•  Egyszerű archiválás, rendszerezés és 
keresés. A dokumentumok egy lépésben 
kereshető szövegű PDF vagy XPS fájlokba 
szkennelhetők és a munkafolyamatba 
illeszthetők.

•  Automatikus fájlterjesztés. Az exkluzív 
Xerox SMARTsend® szkennelő, digitalizáló 
és elosztó opció előre beállítható 
munkamenetének segítségével egyetlen 
szkenneléssel több célhelyre is elküldheti 
a dokumentumokat: e-mailbe, mappákba, 
dokumentumkezelő rendszerekbe vagy 
távoli eszközökre. Az LDAP lehetőség révén 
akár a hálózati címtárat is integrálhatja.

•  Gyorsan elérheti a gyakran kinyomtatott 
dokumentumokat. A rögzítés/nyomtatás, 
a mentés és az újranyomtatás funkciók 
segítségével a beszkennelt dokumentumok 
a gépen tárolhatók. Így később pontosan 
újranyomtathatók, illetve az újranyomtatás 
előtt a dokumentumok módosíthatók. 

•  A faxfunkciók teljes tárháza. Hálózati 
faxkiszolgáló, internetes fax (a 
telefonköltség elkerülése végett), és 
önkiszolgáló fax / LAN fax lehetőség. 
A faxtovábbítás e-mailbe funkcióval 
a bejövő faxok automatikusan e-mail 
címekre (sőt, akár hálózatba kötött PDA 
tenyérszámítógépekre), a gépen levő 
mappákba vagy hálózati könyvtárakba 
küldhetők a papírtakarékosság jegyében.

Ésszerűsíti a munkavégzést.

Termelékenyebbé teszi az irodát. A WorkCentre 5700 sorozathoz tartozó 
többfunkciós gépek minden szükséges funkciót tartalmaznak a napi munka 
okosabb, költséghatékonyabb és biztonságosabb elvégzéséhez.

WorkCentre® 5700 Series
Többfunkciós rendszer



Xerox Scan to PC Desktop® 
A Nuance és a Xerox által kifejlesztett 
Scan to PC Desktop szoftver 
összekapcsolja a Microsoft Office 
anyagokat, a PDF fájlokat és a 
papírdokumentumokat. Lehetővé 
teszi a WorkCentre 5700 gépek 
szkennelő menüinek személyre 
szabását közvetlenül a felhasználók 
számítógépéről. Ez megkönnyíti a 
bizalmas anyagoknak a számítógép 
meghatározott mappájába való 
biztonságos szkennelését, és lehetővé 
teszi a közös többfunkciós gép személyes 
használatát.

Xerox Secure Access 
Unified ID System® 
A Secure Access segítségével az 
alkalmazottak meglevő vállalati 
azonosítókártyájukkal jelentkezhetnek 
be a WorkCentre 5700 többfunkciós 
gépekbe. Ezáltal követhetővé válik, 
hogy ki milyen munkát végzett a gépen. 
A géphasználat egyénre lebontva 
kiszámlázható, naplózható stb. A 
Secure Access Follow-You™ nyomtatási 
funkciójával Ön a dokumentumokat 
biztonságos nyomtatási várólistára 
küldheti, odaléphet a Secure 
Access hálózatba kötött bármelyik 
géphez, és azonosítókártyájának 
lehúzásával kinyomtathatja várakozó 
dokumentumait. 

ScanFlowStore®

A Nuance® ScanFlowStore szoftverébe 
beépített teljesítőképes optikai 
karakterfelismerés jelentősen csökkenti 
a dokumentumok feldolgozási idejét. 
A sablonalapú szkennelés során a 
felhasználó egyszerűen kiválaszthatja 
a dokumentum azon „zónáit”, ahol 
ágazatspecifikus (egészségügyi, jogi, 
pénzügyi, stb.) adatok találhatók, ezeket 
digitalizálhatja és felhasználhatja a 
fájlok elnevezéséhez, hálózati mappák 
létrehozásához, PDF tulajdonságok 
kitöltéséhez, fájlok kereséséhez 
és behívásához, és a beszkennelt 
dokumentumoknak a megfelelő 
adattárakba irányításához.

A testre szabott megoldások az 
érintőképernyőn közvetlenül elérhetők.

A Xerox Workflow Solutions a WorkCentre 5700 sorozat többfunkciós gépeit a 
magasabb szintű irodaoptimalizálás eszközeivé teszik.

Az Ön kulcsa az egyszerűbb 
irodához.
A Xerox Workflow Solutions a felhasználók 
kezébe adják azokat az eszközöket, 
amelyekkel gyorsabban, hatékonyabban 
és eredményesebben dolgozhatnak. 
Ellenőrizhető a hozzáférés az információkhoz. 
Csökkenthető az információáramlás 
költségvonzata és vállalatuk 
környezetszennyezése. Új munkavégzési 
módszerek vezethetők be, amelyek 
ésszerűsítik és gyorsítják az üzleti ciklusokat, 
és versenyelőnyhöz juttatják alkalmazóikat. 

 A Xerox Workflow Solutions segítségével 
mérhetően jobban kezelhetők az információk, 
függetlenül az ágazattól, a szervezet 
méretétől, és a felhasználó munkakörétől.

A következőkben néhány példával 
szemléltetjük a Xerox Workflow Solutions 
lehetőségeit.
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A termelékenység hajtóereje
A WorkCentre 5700 sorozat többfunkciós 
gépei állhatatosan dolgoznak és optimális 
eredményeket produkálnak, függetlenül a 
munkaterheléstől. 

•  Gyors, gyorsabb, még gyorsabb. A 35 
és az elképesztő 90 oldal/perc között 
megválasztható másolási és nyomtatási 
sebesség több mint elég szinte bármely 
részleg vagy munkacsoport számára.

•  Laboratóriumban tesztelt teljesítmény. 
Laboratóriumi tesztnyomtatások során 
bebizonyosodott, hogy a tipikus vállalati 
anyagok nyomtatása során a Xerox 
WorkCentre vezérlője gyorsabb, mint 
versenytársaiké. 

•  Egyidejű feladatkezelés. Nyomtatás 
közben lehet akár szkennelni is. Vagy 
másolás közben faxolni. A teljesítőképes 
1,2 GHz-es Freescale processzor egyidejűleg 
kezeli a kapott összes munkát. 

•  Rangsorolja munkáit. A Nyomtatási 
sorrendváltás szolgáltatás felfüggeszti a 
további erőforrásokra (pl. eltérő méretű 
papírra) váró feladatokat, és előre veszi a 
sorban várakozó következő feladatot. Ha 
vannak sürgősebb feladatok, ezeket a gépen 
a ráérősebbek elé lehet sorolni, sőt törölni is 
lehet feladatokat a várósorból.

•  Lényegesen kisebb a szkennelt fájlok 
mérete. A szkennelt fájlokon alkalmazott 
legújabb tömörítési megoldások csökkenti a 
hálózati adatforgalmat és meggyorsítják a 
dokumentumok célba érését. 

Könnyű használat
•  Újratervezett színes érintőképernyő. 

A Xeroxra jellemző módon kiismerhető 
és áttekinthető képernyőn a fő funkciók 
közvetlenül a kezdőoldalról érhetők el.

•  Ritkábban kell feltölteni, kevesebb az 
állásideje. A hatékonyabb festékkazetta 
tovább tart, és bárki könnyen, gyorsan 
kicserélheti. 

•  Súgó a képernyőn. Az érintőképernyő 
válaszol a legkülönbözőbb kérdésekre is – 
például hogyan kell e-mailben elküldeni egy 
beszkennelt dokumentumot.

•  Tényleg egyetemes nyomtató-
illesztőprogram. A Xerox Global 
Print Driver® (X-GPD) lehetővé teszi a 
rendszergazdák számára, hogy egyetlen 
illesztőprogram használatával telepítsenek, 
frissítsenek és kezeljenek Xerox és nem 
Xerox eszközöket. Egységes és könnyen 
használható kezelőfelületet nyújt a 
végfelhasználóknak, szükségtelenné teszi 
a segítségkérő telefonhívások nagy részét, 
és egyszerűsíti a nyomtatási szolgáltatások 
kezelését.

•  Okos másolási és nyomtatási funkciók. 
Számos speciális nyomtatási alkalmazás, 
például annotáció, Bates bélyegzés, 
igazolványmásolás, fülnyomtatás, valamint 
oldal-szintű programozás.

Nagyobb irodai hatékonyság. A WorkCentre 5700 sorozat teljesítőképes 
többfunkciós gépeivel többre jut kevesebb idő alatt, vesződség nélkül.

Beépített 
környezetvédelem
Ezek a többfunkciós gépek a 
környezetet is kímélik. 

•  Energiatakarékos módban alig 
fogyaszt, ugyanakkor gyorsan 
feléleszthető és munkára fogható. 

•  Teljes mértékben megfelel 
az Európai Unió RoHS (egyes 
veszélyes anyagok elektromos 
és elektronikus berendezésekben 
való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló) irányelve és 
a szigorú 2009-es ENERGY STAR® 
előírások követelményeinek.

•  Az automatikus papírtakarékos 
nyomtatási beállítással is 
kímélhető a környezet. A 
beállítások között választható 
például az alapértelmezett 
kétoldalas nyomtatás, a 
próbanyomat készítés, az 
újrahasznosított papír használata 
és a vázlatnyomtatás.

Közvetlenül elérheti az összes funkciót és 
szolgáltatást-a- könnyen kezelhető érintőképernyőn.
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Papírbemenet

1
Az automatikus duplex dokumentumadagoló 
(DADH) automatikusan beolvassa a 
dokumentumokat, akár 80 szkennelés/perc 
sebességgel.

2
A 100 lapos kézitálca a 216 g/m² súlyú papírokat is 
képes kezelni.

3
A két 500 lapos tálca A3-as méretig állítható.

4
A 2. tálca helyére illeszthető opcionális 
borítékadagolóba 50 boríték helyezhető.

5
A nagykapacitású tandemtálca nem kevesebb mint 
3600 darab A4-es méretű lapot képes tárolni.

6
A 4 000 lapos (opcionális) nagykapacitású A4 
méretű adagolóval a gép összkapacitása 8 700 lapig 
növelhető. További választási lehetőség a rövid éllel 
adagoló, 2 000 lapos készlet, A4 vagy A3 méretben.

Munkabefejezési opciók

7
A többféle munkabefejező opció közül kiválaszthatja 
azokat a lehetőségeket, amelyek az adott 
munkacsoportok számára a legmegfelelőbbek. 
Igény szerint választhat az alapfunkciók – például 
tűzés és lyukasztás – vagy a speciális funkciók közül, 
amelyekkel lapszámozással ellátott, fűzött és Z- vagy 
C-hajtogatású prospektusokat hozhat létre.

WorkCentre® 5735 / 5740 / 5745 / 
5755 / 5765 / 5775 / 5790 
Tények röviden
•   Max. 35/40/45/55/65/75/90 oldal nyomtatása és 

másolása percenként
•   Hatékony szkennelési szolgáltatások, például 

e-mailbe szkennelés
•   Faxolási megoldások, például önálló fax és 

internetes fax
•   Maximális papírkapacitás: 8700 lap
•   Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

Sz x Mé x Ma: 
(Konfiguráció: OCT-vel és DADF-fel)
955 x 650 x 1 140 mm

Nyomtatás / másolás / szkennelés / fax / e-mail

A3

lap/perc90



Ellenőrizheti költségeit

Növelheti nyereségét
Ágazatvezető technológiáink révén 
minimálisra csökkentheti a gépek beállítási és 
karbantartási idejét.

•  Költségellenőrzés. A Xerox Standard 
Accounting nemcsak azt tartja nyilván, 
hány oldalnyi dokumentum készült az 
irodában, hanem azt is, ki készítette őket. A 
rendszergazdák beállíthatják a felhasználók 
jogosultságait és jelentéseket készíthetnek a 
géphasználatról, s az így kapott információk 
alapján Ön optimalizálhatja a gépek 
telepítését és csökkentheti a költségeket. 

•  Az értékes szolgáltatások egyike a 
színes szkennelés. Eredeti színükben és 
ezáltal a színek által hordozott fontos 
információk megőrzésével szkennelheti 
be dokumentumait. A szkennelt anyagból 
színes PDF fájlt készíthet, amelyet e-mailben 
mindjárt szét is küldhet.

•  Dokumentumaiból házon belül készíthet 
kész kiadványokat. Utómunkák széles 
választékát végezheti házon belül, s ezzel 
megtakaríthatja a külső szolgáltatóknak 
fizetett kiadásokat.

•  Smart Kit® alkatrészekkel a 
szervizköltségeken is spórolhat. A Xerox 
Smart Kit technológia előre jelzi, mikor 
esedékes az elhasználódó alkatrészek 
és szerelvények cseréje, így ezek még a 
meghibásodás előtt, könnyen és gyorsan 
kicserélhetők.

•  A papírral is takarékoskodhat. Kétoldalas 
nyomtatás, kéretlen faxok visszautasítása, 
hatékony szkennelés – néhány példa 
a papírtakarékossági és további 
költségmegtakarítási lehetőségekre.

•  Feladatalapú elszámolás. Külső felek 
megoldásaival együttműködve gondoskodik 
az elvégzett munkák pontos kiszámlázásáról 
a megfelelő részlegnek vagy felhasználónak.

•  Automatizált leolvasás és elküldés. A 
MeterAssistant® nevű használatiadat-
leolvasó és elküldő önállóan és 
biztonságosan begyűjti és a megadott címre 
elküldi a géphasználati adatokat.

•  Ilyen egyszerű. Nem kell többé keresgélni, 
hol van a számláló, leolvasni az állását, és 
beküldeni a Xeroxnak.

•  Pontos nyilvántartás. A leolvasó időben és 
pontosan olvassa le és küldi el a használati 
adatokat – nincs több becslés.

A Xerox segít a vállalatoknak, hogy olcsóbban és okosabban gazdálkodjanak. 
A rengeteg beépített költségmegtakarító megoldás, a Xerox szakismereteivel a 
háttérben, egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a gépek üzemeltetését. 



Védje adatait
A WorkCentre 5700 sorozat többfunkciós 
géphez számos biztonsági megoldás és 
és opció is tartozik, amelyek a legújabb 
adatvédelmi technológiákkal gondoskodnak a 
bizalmas információk védelméről.

•  A géptípus teljesrendszer-
közöskritériumos tanúsítása (ISO 15480) 
folyamatban van. Gondoskodtunk 
arról, hogy az egyes alkatrészeken és 
részegységeken túl a gép egésze is 
megfeleljen a legszigorúbb biztonsági 
szabványoknak és előírásoknak. 

•  Biztonságos nyomtatás. Úgy akadályozza 
meg, hogy illetéktelen felhasználók is 
megtekintsék a dokumentumokat, hogy 
a feladatokat a várólistában tartja addig, 
amíg a felhasználó nem azonosítja magát. 

•  Xerox Secure Access Unified ID System®. 
Az illetékes felhasználók azonosító 
kártyájukkal jelentkezhetnek be a gépbe. 

•  Follow-You nyomtatás. A Follow You 
nyomtatással a nyomtatási feladatok 
egy biztonságos feladatsorba küldhetők, 
és a felhasználói hitelesítés után a kívánt 
készüléken végezhető el a nyomtatás. 

•  Egyszerű gépadminisztráció. A Smart 
eSolutions rendszer a háttérben ésszerűsíti 
a gép használatát és csökkenti az 
adminisztrációs ráfordításokat, például 
automatikus géphasználat-számláló 
leolvasással.

Biztonságos gépadminisztráció
A jelentő és gépkezelő eszközök széles 
választékával könnyen elérhetők az egyes 
gépek adatai és felügyelhető az egész 
géppark.

•  Gyors telepítés és maximális üzemidő-
kihasználás. CentreWare® IS beágyazott 
webkiszolgáló automatizálja a telepítést, 
hibaelhárítást, klónozást és verziófrissítést – 
játék vele a gép felügyelete. A CentreWare® 
webes szoftver a teljes vállalati nyomtatási 
környezetet felügyeli, függetlenül a gépek 
gyártójától, és segíti a gépek gondmentes 
és megbízható üzemeltetését.

•  Távoli szoftverfrissítések. Könnyedén 
frissítheti a szoftvereket gépein, és testre 
szabhatja a gépek működését, üzleti 
elvárásai szerint.

•  Külső minősítés. A WorkCentre 5700 
sorozatú többfunkciós gépek tanúsítottan 
együttműködnek a Citrix Systems, 
MEDITECH, Cerner és más neves szállítók 
szoftvereivel. 

•  Hálózati hitelesítés. Korlátozza a 
szkenneléshez, e-mailezéshez és a hálózati 
fax-funkciókhoz való hozzáférést azáltal, 
hogy használat előtt ellenőrzi a felhasználói 
neveket és jelszavakat. Az Ellenőrzési napló 
segítségével Ön mindig tudja, ki mit és 
mikor küldött el. 

Biztonság minden szinten.

Mennyibe kerülhet vállalkozásának, ha kritikus, érzékeny információk 
illetéktelen kezekbe kerülnek? Most megnyugodhat. Minden behatolási pontot 
lezártunk az ágazat legfejlettebb biztonsági technológiáival. 

A WorkCentre 5700 sorozat biztonsági modellje

Dokumentum
•  Biztonságos nyomtatás
•  Biztonságos faxolás
• Faxtovábbítás

Gép
•  Biztonságos hozzáférés
•  Ellenőrzési napló
•  Jelszóval védett géphozzáférés
•   A munka- és felhasználónév 

kijelzésének letiltása
•   Az analóg fax és a hálózat 

különválasztása

Merevlemez
•  Képfelülírás
•  Titkosított lemezmeghajtó

Hálózat
• A hálózati felhasználó hitelesítése
•  IEEE 802.1x protokoll 
•  IPv6 hálózati irányítási protokoll
•  IPSec
•  SNMP v 3.0
•  HTTPS
•  Titkosított szkennelés e-mailbe
•  IP szűrés
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Nyomtatási sebesség

WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790  
Nyomtató / másoló

WorkCentre 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A  
Nyomtató / másoló / színes szkenner

Max. 35 / 40 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 oldal/perc

Gépmemória (EPC) 384 МB, 1 GB-ig bővíthető

Papírkezelés
Egy választható

Dokuüveges változat (csak a 5735V_PN): Dokuüveg, 1.-2. tálca: egyenként 
500 lap; A5 – A3 és egyedi méretek / 60 – 200 g/m² / állvány

–

Kéttálcás változat (5735V_SN / 5740V_SN / 5745V_SN): 
Automatikus duplex dokumentumkezelő (DADH): 5735: 75 lap
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 lap
1.-2. tálca: Egyenként 500 lap; A5-A3 és egyedi méretek /  
60-200 g/m² / állvány

–

Négytálcás változat (5735V_FN / 5740V_FN / 5745V_FN / 5755V_FN / 
5765V_FN / 5775V_FN / 5790V_FN): 
Automatikus duplex dokumentumkezelő (DADH): 5735: 75 lap
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 lap
1.-2. tálca: Egyenként 500 lap; A5-A3 és egyedi méretek / 60-200 g/m²
Nagy kapacitású tandemtálca: Összesen 3 600 A4-es lap (1 600 + 2 000 lap)

Négytálcás változat (5735V_A / 5740V_A / 5745V_A / 5755V_A / 
5765V_A/ 5775V_A / 5790V_A): 
Automatikus duplex dokumentumkezelő (DADH): 5735: 75 lap
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 lap
1.-2. tálca: Egyenként 500 lap; A5-A3 és egyedi méretek / 60-200 g/m²
Nagy kapacitású tandemtálca: Összesen 3 600 A4-es lap (1 600 + 2 000 lap)

Papírbemenet Alap Kézitálca: 100 lap; A6 – A3 és egyedi méretek; 60-216 g/m²

 Opcionális Nagykapacitású adagoló (HCF): 4 000 lap; A4-es lapok adagolása hosszú éllel

HCF / rövid éllel adagoló készletek (HCF szükséges): 2 000 lapos A3-as rövid éllel adagoló készlet vagy 2 000 lapos A4-es rövid éllel adagoló készlet

Borítéktálca: Max. 50 boríték: DL, C5, egyedi méretek, A6

Munkabefejezési opciók Ofszet kiadótálca (az 5735 / 5740 / 5745 / 5755 modellnél): 300 lap

Irodai finiser alapegység (az 5735 / 5740 / 5745 modellnél): 1 000 + 250 lapos tálcák, 30 lap egypozíciós tűzése

Irodai finiser (az 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 modellnél): 2 000 + 250 lapos tálcák, 50 lap többpozíciós tűzése, opcionális lyukasztó

Nagykapacitású finiser (HVF) (az 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790 modellnél): 3 000 + 250 lapos tálcák, 100 lap többpozíciós tűzése, opcionális 
lyukasztó

Nagykapacitású finiser és füzetkészítő (az 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790 modellnél): füzetkészítés fűzéssel

Z-/C-hajtogató (füzetkészítős nagy kapacitású finiserhez): A4 méretű Z- és C-hajtás

Utómunkálati betétlapbeszúró (a nagykapacitású finiserhez és a füzetkészítős nagykapacitású finiserhez): előnyomott betétlapokat szúr be

Tűzőgép: 50 lapot tűz

Másolás
5735 / 5735A : csupán 4,7 másodperc

5740 / 5740A / 5745 / 5745A / 5755 / 5755A : mindössze 3,4 másodperc
5765 / 5765A / 5775 / 5775A / 5790 / 5790A : mindössze 2,7 másodperc

Felbontás (max.) 600 x 600 x 8 dpi bemenet / 4 800 x 600 dpi interpolált kimenet

Másolási funkciók  Automatikus kétoldalas, leválogatás, automatikus kicsinyítés/nagyítás, automatikus papírválasztás, automatikus tálcaváltás, képminőség-javítás, írásvetítő 
fóliák, füzetkészítés, képismétlés, kép invertálása, borítók, igazolványmásolás, annotációk és Bates bélyegzés, feladatszerkesztés, betétlapok és fülek másolása, 

mintakészlet, feladattár és újranyomtatás

Nyomtatás Felbontás (max.): Max. 1 200 x 1 200 dpi

Processzor 1,2 GHz-es Freescale célprocesszor / megosztott 80 GB-os merevlemez

Csatlakoztathatóság  Ethernet 10/100/1000Base-T, IEEE802.5 (Token ring) [más gyártó adapterén keresztül], vezeték nélküli Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [más gyártó adapterén 
keresztül], USB-nyomtatás

Oldalleíró nyelvek PCL® 6, PCL® 5e emuláció, PostScript® 3™ emuláció, LCDS, SCS, XES és IPDS más gyártó átalakítójával, 
TIFF- és PDF-fájlok közvetlen nyomtatása, A/400 támogatás a Workstation Customisation Objects útján

Nyomtatási funkciók  Késleltetett, minta-, biztonságos és tárolt nyomtatás; egyidejű RIP, vétel, előreprogramozás, várakozási sor feldolgozás és átvitel; kétirányú nyomtató-
illesztőprogramok; Oldalkihagyás programozása; fülnyomtatás, beágyazott webkiszolgáló távoli vezérléshez/felügyelethez/beállításhoz; a feladat nyomon 

követése a gépen és a számítógépen

Faxolás  (opcionális) Önkiszolgáló fax (33,6 kb/s, egyvonalas és kétvonalas [256 MB] LAN faxolással és faxok e-mailbe vagy fájlba továbbításával

Szkennelés Alap – Színes és fekete-fehér hálózati szkennelés e-mail lehetőséggel, szkennelés 
postafiókba, szkennelés a kezdőkönyvtárba, szkennelés kereshető PDF fájlba, 

internetes fax, hálózati kiszolgálós fax

 Opcionális Fekete-fehér hálózati szkennelés e-mail lehetőséggel, szkennelés postafiókba, 
szkennelés a kezdőkönyvtárba, szkennelés kereshető PDF fájlba, internetes 

fax, hálózati kiszolgálós fax

–

Biztonság Faxbiztonság, biztonságos nyomtatás, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, hálózati hitelesítés, 
Jelszóval védett géphozzáférés, IP-szűrés, ellenőrzési napló, merevlemez titkosítása, lemezkép-felülírás

Nyilvántartás és 
elszámolás

Xerox Standard Accounting – másolás, nyomtatás, faxolás; opcionális: hálózati munkaszámlázás (harmadik fél megoldásával)

Egyéb opciók  Illesztőfelület más gyártók eszközeihez, Xerox másolósegéd, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™  
Follow You Print™ nyomtatással, faxolás / szkennelés / elszámolási partnermegoldások / Scan to PC Desktop®, SMARTsend®
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