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Cotton with Conscience
Cotton. So many of us wear it, but just how 

many of us realize the toll it’s taking on our en-

vironment? Millions of pounds of pesticides and 

insecticides are sprayed on millions of acres of cot-

ton farms across the country, each and every year. In 

fact, cotton is the culprit behind about 25% of the world’s 

insecticides. That’s a lot of toxicity entering into 

our air, water and soil. Not to mention the effect it has on people living in those areas.

      That’s why we’re committed to growing cotton organically. By doing this, we’re 

making an effort to signifi cantly reduce the amount of synthetic fertilizers and pesticides used 

in the industry. The result is cotton with consience — great quality for a great cause. 

Visit que.com/sustainability for more information on our efforts in environmentally 

responsible agribusiness.

organics
s p r i n g 

Woven using a unique crossweave 

technology, these pants are cool, 

yet despite their rough-looking 

texture are as comfortable next 

to the skin as linen. Tough enough 

to stand up to sweating through 

asanas in yoga class or an after-

noon of rock climbing, they’re 

great for relaxing on the weekend, 

or all night long as pajamas. Even 

after frequent washings, the fabric 

won’t shrink, get snagged, or lose 

its shape. 

New Product for Fall Catalog – Hemp Pants!
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PROMETHEUS NEW GLOBAL EQUITY MUTUAL FUND PNGEX

Fund Strategy

Current Fund Manager: Thomas R Gessman

Since 2001
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Growth of USD$10,000

Prometheus New Global Equity Mutual Fund (the fund) 
seeks capital appreciation and long-term growth through 
conscientious investment in promising biotech companies 
throughout the world.

The fund seeks capital appreciation by investing in 
promising biotechnology companies throughout the 
world. Company selection comprises primarily “red” 
(medical processes, especially antibiotics production) 
and “green” (agricultural processes, including 
transgenic plant creation) biotechnology corporations. 
Under normal circumstances, the fund will invest 
substantially all (and in any event, not less than 75%) 
of its net assets (plus any borrowings for investment 
purposes) in equity securities. All companies must meet 
Prometheus’ extensive fi nancial and social criteria.

Global investing has great promise and offers the 
opportunity to seek return throughout the world versus 
a single country; however, please note the risk factors 
associated with global investing. These risks may be more 
pronounced to the extent that the fund invests in emerging 
market countries or signifi cantly in any one country. 
Specifi cally, securities markets outside of the U.S. are often 
less effi cient and more volatile. Local country governments 
may adoopt policies that hurt foreign investors, including 
currency controls, inadequate or excessive regulation, 
high taxation or, in the most extreme case, confi scation. 
Another risk is the fl uctuation of currency exchange 
rates. Since the fund is valued in U.S. Dollars, the 
movement of local curencies versus the dollar will impact 
the fund’s value. Since we do not engage in currency 
hedging, this impact can help or hurt the fund’s shares.

Performance

Rank within Category for Annual Total Return %

Top 25% 

Bottom 25%
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Rank within Category compares this fund’s total annual return to that of other funds 
in the same category, and its fi gures are not adjusted for sales charge or taxes.

3 Month Actual Return %

 PNGEX 12.24

 Category Avg. 7.87

 Index 6.02

Numbers are adjusted for possible sales charges, and 
assume reinvestment of dividends and capital gains.

Fund Comparison This section contrasts Prometheus New Global Equity Mutual Fund to its peers and benchmarks

Fund Name (inception) Ticker Risk Level (L>H) PE Ratio (%) 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr

Prometheus New Global Equity PNGEX   1.45 12.24 25.65 11.43 7.03

Humphry International Fund HYFEX   1.62 11.68 18.54 5.34 4.97

Cartierre MultiMarkets Global CMIEX   1.98 14.34 23.53 8.98 6.43

Category Average -- --  1.76 12.13 21.63 9.40 6.24

Index -- --  -- 11.76 8.39 5.97 7.89

WxDxH:
25.2 x 25.7 x 43.8 in. 

640 x 654 x 1112 mm.

WorkCentre® 7232 / 7242 

gyors tények

•   Akár 32/40 fekete-fehér oldal/perc 

nyomtatási/másolási, vagy 10 színes 

oldal/perc sebesség

•   600 x 600 dpi x 4 bit nyomtatási 

felbontás

•   4720 lapos maximális papírkapacitás

•   Hatékony eszközök szkenneléshez

•   Költségellenőrzés és biztonsági 

funkciók

•   Xerox Extensible Interface Platform™ 

(EIP)

Gyorsaság és képminőség
•  Akár 40 oldal/perc fekete-fehér másolási és 

nyomtatási sebességével lépést tart az Ön 

gyors munkatempójával. 

•  Színes nyomtatás akár 10 oldal/perc sebes-
séggel, igazán gyorsan elkészíti dokumentumait, 

amikor szüksége van rájuk.

•  Kivételes nyomtatási minőség a 

600 x 600 dpi x 4-bit nyomtatási felbontásnak 

köszönhetően. Az igazán profi  végeredmény 

érdekében kiváló irodai grafi kák és kristály-

tiszta oldalra.

•  A Xerox exkluzív EA-HG toner technológi-
ája — az egységes méretű és formájú szem-

cséivel — magas képminőséget eredményez, 

és növeli a toner teljesítményét.

•  Dokumentumok nyomtatása akár 11 x 17 in. 
méretben, automatikus kétoldalas nyomtatás, 

hasznos munkabefejezési és több papírtálcás 

beállítási lehetőségek.

A szükséges mértékű ellenőrzés
•  A belső Auditron megoldás segítségé-

vel a rendszergazdák fekete-fehér és színes 

példányszámkorlátozást állíthatnak be 

másolásra, faxolásra és szkennelésre a nagyobb 

költséghatékonyság érdekében.

•  A Xerox Standard Accounting szoftver meg-

könnyíti az eszköz használatának elemzését, 

segítségével hasznos jelentéseket nyomtat-

hat az eszközről, vagy tölthet le a hálózaton 

keresztül. 

•  A biztonságos nyomtatás és a biztonságos 
faxolás funkcióknak köszönhetően a bizalmas 

információk mindig biztonságban maradnak.

•  Az adatbiztonsági készlet kódolja az eszköz 

merevlemezén tárolt összes adatot és a mega-

dott adatokat a beállítástól  függően automati-

kusan felül is írja.   

•  Az IP-cím és  domain-szűrők, valamint a port-

blokkolás segítségével megvédheti eszközét 

az illetéktelen hálózati hozzáférési kísérletekkel 

szemben. 

•   Az MS Active Directory színengedélyezés™ a 

kiadások további ellenőrzését teszi lehetővé a 

színes nyomtatás és másolás használatának 

kiválasztott felhasználókra történő korlátozásá-

val, a fekete-fehér használat korlátlan engedé-

lyezésével egyidejűleg.

Irodája és pénztárcája méretei-
hez igazítva.
•  Másol, nyomtat, szkennel és faxol. 

Teljesítményközpontú eszközt kaphat 

verhetetlen áron, amely költséghatékonyan 

nyomtat fekete-fehérben, de színei is felkeltik 

a fi gyelmet, ha arra van szükség, hogy jó 

benyomást keltsen.

•  A SMart Kit™ technológia folyamatosan 

fi gyeli az elengedhetetlenül fontos alkatrésze-

ket, így előrejelzi és megelőzi az állásidőt.

•  A CentreWare® internetszolgáltatások 

segít ségével, webböngészőjével gyorsan 

hozzáférhet nyomtatási munkáihoz és 

az internetes támogatáshoz, anélkül hogy 

íróasztalát elhagyná.

•  Akár az érintőképernyős kezelőfelületet, akár 

a nyomtató illesztőprogramját használja, a 

WorkCentre 7232 / 7242 MFP kezelése rend-
kívül egyszerű és áttekinthető.

•  A bővíthető papírtálca-beállítások hatalmas 

mennyiségű munka elvégzését teszik lehetővé 

munkacsoportja számára, anélkül, hogy újra 

kellene töltenie a papírt, ráadásként pedig a

a két munkabefejezési beállítás rugalmasabbá 

teszi a munkavégzést.

WorkCentre
®

 7232 / 7242
Multifunkciós nyomtató
Nyisson az irodai lehetőségek magasabb szintje felé.  A fejlettebb 

szkennelési és faxolási lehetőségek növelik irodája munkafolyamatának haté-

konyságát. A gyors, alacsony költségű fekete-fehér nyomtatás és másolás garan-

tálja a megbízható és masszív termelékenységet. De miért is hagyná magát 

fekete-fehér korlátok közé szorítani? Amikor gyönyörű, lenyűgöző színekre van 

szüksége, a Xerox WorkCentre 7232 / 7242 MFP mindezt annál is olcsóbban biz-

tosítja, mint azt álmodni merné.

Nyomtatás / Másolás / 
Szkennelés / Faxolás / E-mail 

11 x 17 in.

oldal/perc
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WorkCentre® 7232 / 7242 

konfi gurációk

WorkCentre 7232
•  32 oldal/perc fekete-

fehéren, 10 oldal/perc 

színesen

•  4 tálca, 1660 lapos 

kapacitás

•  Kétoldalas automatikus 

dokumentum-adagoló

WorkCentre 7242
•  40 oldal/perc fekete-

fehéren, 10 oldal/perc 

színesen

•  4 tálca, 1660 lapos 

kapacitás

•  Kétoldalas automatikus 

dokumentum-adagoló

Hatékony szkennelési 
megoldások
•  A szkennelés postafi ókba beállítás-

sal elektronikus fájlokat küldhet az 

eszköz merevlemezére, ezzel segítve 

a könnyebb hozzáférést.

•  A szkennelés mappába beállítás-

sal előre meghatározott mappába 

küldheti a fájlokat, ezzel gyorsítva a 

műveleteket.

•  Alakítsa át beszkennelt dokumen-

tumait kereshető PDF-fájlokká az 

információk gyors elérése érdekében.

•  A szkennelés e-mailbe beállítással 

a fájlokat a kezelőfelületről köz-

vetlenül az e-mail címzettjeihez 

továbbíthatja.

•  A tömörítési technológia kisebb fáj-

lokat hoz létre a gyors továbbítás és 

a kisebb hálózati terhelés érdekében.

•  A hálózati szkennelés sablonok hasz-

ná latával irányítja előre meghatározott 

helyekre a szkennelt anyagot.

•  A programozható munkafolya-
matok leegyszerűsítik a mindennapi 

munkafolyamatokat a dokumentu-

mok előre meghatározott helyre, akár 

e-mail címekre, faxszámokra vagy 

FTP/SMB-kiszolgálókra irányításával.

•  Teljesen kompatibilis minden más 

Xerox irodai megoldással, ideértve a 

SMARTsend® szoftvert, amely a fej-

lett dokumentumirányítást segíti elő.

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1
Az EIP, a WorkCentre 7232 / 7242 szoftverfelülete, 

olyan személyre szabott megoldásokat kínál, 

amelyeket az eszköz érintőképernyőjéről mindig 

elérhet.  Ezek az alkalmazások kezelik meglévő 

adatbázisait és megfelelnek egyedi üzleti igényeinek.

Papírbemenet

2
  75 lapos kétoldalas automatikus dokumentum-adagoló

3
100 lapos kézitálca a különleges nyomtatási munkákhoz

4
Három 520 lapos tálca (állítható 11 x 17 in. méretig) 

5
  Opcionális 2000 lapos adagoló (8,5 x 11 in.)

Kétfajta munkabefejező

6
Helytakarékos beépített irodai munkabefejező 

50 lapos egyállású tűzéssel. 

7
Masszív LX irodai munkabefejező többállású tűzéssel, 

opcionális füzetkészítéssel és lyukasztással. 



Két 
tálcás modul

Nagykapacitású 
tandem tálca

Kétoldalas automatikus 
dokumentum-adagoló

Állvány

Füzetkészítő

Irodai munkabefejező LX

Dokumentumüveg-
fedél

Beépített irodai 
munkabefejező

Nagykapacitású 
adagoló

 

Sebesség
WorkCentre 7232 WorkCentre 7242

Akár 32 fekete-fehér oldal/perc, vagy 10 színes oldal/perc Akár 40 fekete-fehér oldal/perc, vagy 10 színes oldal/perc

Feladatciklus Akár 100.000 kép / hónap Akár 125 000 kép / hónap

Papírkezelés 
Papírbemenet Alapkiépítés Kézitálca: 100 lap; Méret: 3,5 x 3,9 in-től 11 x 17 in-ig / 89 x 98,4 mm-től A3-ig 

1. tálca:  520 lap; Méret: 5,5 x 18,29 cm-től 11 x 17 in-ig / 139,7 x 182 mm-től A3-ig, automatikus papírméret-érzékelés

Opcionális *  Dokumentumüveg-fedél, vagy Kétoldalas automatikus dokumentum-adagoló (DADF): 75 lap; Méret: 4,9 x 4,5 in. / 125 x 115 mm-től 11,7 x 17 in. / 297 x 432 mm-ig

Két tálcás modul: egyenként 520 lap; Méret: 5,5 x 18,29 cm-től 11 x 17 in-ig / 139,7 x 182 mm-től A3-ig, automatikus papírméret-érzékelés 

Nagykapacitású tandem tálca: Egy 900 lapos tálca, egy 1200 lapos tálca; Méret: 8,5 x 11 in., A4 (hosszanti adagolás) 

Nagykapacitású adagoló:  2 000 lap; Méretek: B5, Executive, 8,5 x 11 in., A4 (hosszanti adagolás)

Papírkapacitás Maximum: 4.720 lap; Súly: 64 - 216 g/m2  minden tálcáról 

Papírkimenet Alapkiépítés Automatikus kétoldalas, két 250 lapos középső kiadótálca (ofszet felső tálca) + 100 lapos oldaltálca

Munkabefejező Opcionális Beépített irodai munkabefejező: 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés egy helyen

Irodai munkabefejező LX: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 3 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális füzetkészítő (vágás, fűzés)

Nyomtatás 
Első oldal kiadási ideje Fekete-fehéren akár 14 másodperc / színesen akár 23 másodperc (bemelegedési idő: kevesebb, mint 30 másodperc)

Nyomtatási felbontás 600 x 600 x 4 dpi, felbontásjavítással akár 1200 dpi 

Processzor 667 MHz Power PC

Memória 1,2 GB memória plusz 40 GB merevlemez

Csatlakozási lehetőségek 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0, opcionálisan 802.11b/g (további eszköz szükséges), opcionálisan Bluetooth (további eszköz szükséges)

Támogatott oldalleíró nyelvek XPS®, PCL® 5c, PCL6 emuláció, opcionálisan Adobe® PostScript® 3™

Nyomtatási funkciók Automatikus kétoldalas, biztonságos nyomtatás, késleltetett nyomtatás, mintakészlet, füzetkészítés, borítóválasztás, papírválasztás tulajdonság szerint, több 

oldal egy lapra, vízjel, címoldalak, igazítás új papírmérethez, fólia-elválasztás, kimeneti tálca választás, illesztőprogram beállításainak tárolása és előhívása, 

közvetlen nyomtatás PDF-ből, illesztőprogram beállításainak elmentése alkalmazásonként

Másolás 
Első oldal kiadási ideje Fekete-fehéren akár 6 másodperc / színesen akár 15 másodperc

Másolás felbontása 600 x 600 dpi

Másolási funkciók

Automatikus kétoldalas, elektronikus előzetes egybehordás, automatikus tálcaválasztás, feladatszerkesztés, negatív/tükörkép, füzetkészítés, több oldal egy lapra, 

Automatikus válasz, vegyes méretű eredetik, automatikus regisztráció, borítók, mintakészlet, könyvmásolás, feladatprogramok tárolása és előhívása, azonosító 

jelölés, Jegyzetek, automatikus színválasztás, területkijelölés, poszter, vízjel, személyi igazolvány másolás

Fax (opcionális) Önkiszolgáló (Walk-up) Fax (egyvonalas és *háromvonalas), hálózati (LAN) fax, internetes fax, hálózati faxkiszolgáló

Faxolási funkciók
Postaláda, kétoldalas küldés és fogadás, nyomtatás faxra akár 11 x 17 / A3 méretig, választható kimeneti tálca, Fax feladatszerkesztés, összefűzött eredetik 

faxolása, fax továbbítás e-mailre a programozható munkafolyamatok segítségével (ehhez az opcionális szkennelési készlet szükséges)

Szkennelés (opcionális) Szkennelés e-mailbe, szkennelés postafi ókba, hálózati szkennelés, 

Opcionálisan: Scan to PC Desktop® Business Edition (5 munkahelyes licensz, Pro és SE verziók), SMARTsend®

Szkennelési funkciók

PDF, JPEG, TIFF, többoldalas TIFF, XPS, vegyes méretű eredetik, szkennelési feladatszerkesztés, automatikus színek, sablonok, programozható 

munkafolyamatok, Opcionálisan: Kereshető PDF/XPS és MRC tömörítésű szöveg, szkennelési sebesség: fekete-fehéren akár 50 dokumentum/perc, színesen akár 

45 dokumentum/perc 200 dpi felbontás esetén

Biztonság Alapkiépítés

Opcionális

Biztonságos nyomtatás, biztonságos faxolás, hálózati azonosítás, IP-cím szűrés, domain-szűrés, 

Port-blokkolás, IPv6, 802.1x, Common Criteria Certifi ed (ISO Standard 15408)-teljes rendszer

Az adatbiztonsági készlet lehetővé teszi merevlemez felülírását és az adatkódolást, a szkennelési készletek lehetővé teszik a kódolt PDF és jelszavasan védett 

PDF-állományok kezelését

Ellenőrzés Alapkiépítés

Opcionális

Nyomtatás, másolás, faxolás, szkennelés (színes és fekete-fehér) — A belső Auditronnal ellenőrizheti a hozzáférést és naplózhatja a használatot,

Xerox Standard Accounting szoftver, aktív könyvtár (nyomtatás, másolás) 

Network Accounting Kit hálózati ellenőrző készlet és Xerox Business Partner Solutions üzleti megoldások

További lehetőségek * Idegen eszköz illesztőfelület az állávnyon, vezeték nélküli hálózati készlet (további eszköz szükséges),

Bluetooth (további eszköz szükséges), Xerox Secure Access Unifi ed ID System™-rendszer

Hívjon bennünket! További tájékoztatásért hívja a 1-800-ASK-XEROX telefonszámot, vagy látogasson el a www.xerox.com/offi ce weboldalra. 

© 2008 Xerox Corporation.  Minden jog fenntartva. A Xerox®, WorkCentre® és a "sphere of connectivity" - design a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox 

környezetgazdálkodási céljaival összhangban a termékek feljavított, újrahasznosított alkatrészeket tartalmazhatnak. Az Adobe® és a PostScript® 3™ az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei. Az XPS® a 

Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A ENERGY STAR® bejegyzett védjegy. Az ENERGY STAR pertnereként a Xerox Corporation vállalja, hogy jelen 

termékek megfelelnek az ENERGY STAR energiahatékonysági irányelveinek. A termékinformációk és/vagy jellemzők megváltoztatására a jogot fenntartjuk.  11/08                         610P729230C W42BR-01KD

WorkCentre® 7232 / 7242
Színes multifunkciós nyomtató

* nem minden országban elérhető 


