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Innováció, amely új szintre emeli a dokumentumkészítést. Áttöréses technológiáik 

adják a szuper színeket, gyors működést, nagyobb megbízhatóságot, könnyen 

használható fejlett funkciókat és környezetbarát műszaki megoldásokat.

Nagy felbontással dolgozhat,
ha éppen arra van szüksége. 
A WorkCentre 7425/7428/7435 
versenyelőnyt kölcsönöz üzleti 
dokumentumainak.

Nyűgözze le üzletfeleit a 
képminőséggel 
A WorkCentre 7425/7428/7435 gépen 

természetes a kiváló szín, az innovatív Xerox 

technológia révén. 

•  Az úttörő 1200 x 2400 dpi felbontású 
nyomtatási technológia elképesztő 

képminőséget produkál. Pengeéles képek és 

kristálytiszta szöveg: a nyomtatás új szintje.

•  Következetes nyomdaminőségű szöveg és 

képek PostScript, PCL6/ PCL5c, PDF és XPS 

nyomtatónyelven.

•  A Xerox emulzió-aggregációs magasfényű 
(EA-HG) festék következetesen nagyobb 

felbontást és élesebb képet ad. Az EA festék 

szemcséi kisebbek és szimmetrikusabbak a 

hagyományosaknál. 

WorkCentre® 

7425 / 7428 / 7435 

Tények röviden

•  Percenként akár 20/28/35 

színes vagy 25/28/35 fekete 

oldal

•  5 140 lap papírkapacitás

•  1200 x 2400 dpi felbontás 

Nyomtat / másol / szkennel / e-mailez

SRA3

oldal/perc színes

Sz x Mé x Ma:
 41,2 x 26,6 x 44,3"

1 046 x 678 x 1 125 mm



Rendkívül megbízható és 
kényelmesen kezelhető 
Az elképesztően megbízható nyomtatómotor 

kifejlesztését és a felhasználókat 

megörvendeztető megoldásokkal 

való felruházását a Xerox technológia 

új eredményei tették lehetővé. 

•  Minimális helyigény. Több funkció 

kevesebb helyen, az átgondolt tervezésnek 

köszönhetően. Például az új, kompakt leképező 

rendszer méretnövelés nélkül tette lehetővé 

új munkabefejező funkciók beépítését.

•  Mindig munkára kész, mert ágazatvezető 

Smart eSolutions programunk kezeli a 

kellékrendelést, hibakeresést és karbantartást.

•  Ritkábban kell hívni a szervizt és 
ritkábban áll le, mert ebben a gépben 

kevesebb a mozgó alkatrész, mint a 

hagyományos lézernyomtatókban.

•  Az opcionális USB Thumbdrive olvasó révén 

USB meghajtókról is lehet nyomtatni a géppel.

•  Az opcionális memóriakártya-olvasó 

lehetővé teszi, hogy a felhasználók 

más adathordozókról is, pl. SD 

kártyákról nyomtassanak.

•  A nagykapacitású papírtálcákkal 
(akár 5 140 lap fér el bennük) tovább lehet 

újratöltés nélkül nyomtatni, ami különösen a 

nagyobb lélegzetű munkáknál nagy előny.

•  Az oldalszintű programozással 
oldalanként lehet egyedi illesztőprogram-

beállításokat megadni.

•  A faxtovábbítási funkcióval 
e-mail címre, faxszámra vagy 

dokumentumtárba lehet 

továbbítani a vett faxokat.

Kíméli a környezetet
A környezet kímélésére tervezett 

WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 a 

teljesítmény vagy minőség feláldozása nélkül 

takarékoskodik az értékes erőforrásokkal.

•  Blue Angel-kompatibilis. Megfelel 

az informatikai berendezésekre 

vonatkozó legszigorúbb Blue-Angel 

környezetvédelmi előírásoknak is. 

•  Energy Star megfelelősége révén 

takarékosabban bánik az energiával, mint 

kategóriájában a többi lézerkészülék. Készenléti 

fogyasztását például 2 watt alá csökkentettük, 

ami jóval kevesebb, mint a legtöbb más színes 

lézernyomtató készenléti fogyasztása. 

•  Csendesebb is. Készenléti üzemmódban 

kikapcsol a hűtőventilátora, ami 20dB-re 

csökkenti a gép zajszintjét. Teljes üzemmódban 

is legfeljebb 56 dB a zaja, ami kategóriájában 

a legcsendesebbek közé sorolja. 

•  Kisebb CO2 kibocsátás. Szerves 

maradékokból készülnek a gép biomassza-

műanyag alkatrészei. A hagyományos 

műanyag alkatrészekhez képest 

16 százalékkal kevesebb széndioxidot 

bocsátunk a légkörbe ezek gyártásakor. 

•  Környezetkímélő festék. A Xerox 

EA festék gyártásakor 65 százalékkal 

kevesebb széndioxid keletkezik.

WorkCentre 7435 

irattartóval, nagykap 

acitású tandemtálcával és 

beépített irodai fi niserrel



Készséges, termelékeny

A WorkCentre 7425/7428/7435 megbízhatóan nagy teljesítménye példátlanul könnyű 

használhatósággal párosul. Felhasználóközpontú kivitele révén legfejlettebb funkciói is 

könnyen használhatók.

Többet nyújt, gyorsabban 
Nagy nyomtatási sebessége és számos 

időmegtakarító szolgáltatása révén ez a 

nyomtató több időt hagy Önnek az érdemi 

munkára.

•  Nyomtatási sebességek vállalata sebessége 
szerint. A WorkCentre 7425/7428/7435 

percenként 20, 28 vagy 35 színes oldalt készít 

el, a választott modelltől függően.

•  Nemcsak az idővel, hanem a papírral is 
takarékoskodik. A 100% hatásfokú kétoldalas 

nyomtatás semmivel sem tart tovább, mint az 

egyoldalas.

•  Gyors bemelegedés – alvó üzemmódból 

<30 másodperc alatt üzemkész, hogy Önnek 

kevesebbet kelljen várnia a nyomtatásra.

•  Elakadt feladatok miatt sem kell várnia. Az 

exkluzív „nyomtatási sorrendváltás” funkció a 

különleges erőforrást (pl. eltérő papírméretet) 

igénylő feladatok végrehajtását felfüggeszti, és 

elvégzi a feladatsorban hátrébb álló nyomtatási 

feladatot.

•  Egyidejűleg szkennelhet, nyomtathat, 
másolhat, farolhat és irányíthat fájlokat 

rendeltetési helyükre. A Xerox hálózati 

vezérlője több feladat egyidejű feldolgozására 

képes, gyorsan és hatékonyan, hogy Ön 

termelékenyebben dogozhasson. 

•  A Xerox Extensible Interface Platform (EIP) 
egyszerűsíti a gyakori dokumentumkezelési 
folyamatokat. A következő előnyöket élvezheti, 

ha az EIP-képes WorkCentre 7425/7428/7435 

gépet EIP-képes szoftverekkel kombinálja: 

–  Egyszerűsítheti a bonyolult 

munkafolyamatokat, a gép használatának 

egyszerűsítésével párhuzamosan 

–  Kihasználhatja meglevő adatbázisainak 

és infrastruktúrájának lehetőségeit 

– az érintőképernyőről testreszabott 

alkalmazásokat érhet el 

–  Elérheti, hogy a gép alkalmazkodjon 

munkafolyamataihoz ... nem pedig fordítva

Speciális szkennelés
Világszínvonalú többfunkciós gépünk fejlett 

szkennelő eszközeivel könnyen a hálózaton is 

elérhetővé teheti papírdokumentumait.

•  Kereshető szövegű PDF/XPS fájlokat hozhat 
létre A beszkennelt papírdokumentumból a 

gép kereshető szövegű PDF, PDF/A vagy XPS 

dokumentumot állít elő és küld az asztalra, 

hálózati mappába vagy e-mail címre. 

•  Munkafolyamatlapokkal irányíthatók a 
beszkennelt dokumentumok A beszkennelt 

dokumentumokat a gép a munkafolyamatlapok 

szerint PDF, JPG vagy TIFF fájlokká alakítja, 

majd e-mailben, faxon, iFaxon a megjelölt 

helyre küldi vagy kinyomtatja.

•  Az LDAP) protokoll beépített támogatása azt 

jelenti, hogy a vállalati felhasználók a hálózati 

címjegyzékből kikereshetik a kívánt címzetteket.

•  A Scan to Home funkcióval a dokumentumok 

automatikusan egy hitelesített számítógép 

megadott mappájába szkennelhetők, ahonnét 

archiválhatók.

•  A Scan to Mailbox funkcióval a fájlok a 

gép merevlemezére menthetők, ahonnét 

kinyomtathatók és törölhetők, vagy egy 

felhasználó asztalára hívhatók.

•  Kisebb, hálózatkímélő fájlok. A JBIG 2 és 

az MRC szkennelési tömörítési technológiák 

optimalizálják a szkenner teljesítményét, ami 

által lényegesen gyorsabb átviteli sebesség 

valósul meg, csökken a hálózatra nehezedő 

nyomás, és kevesebb tárolóhelyre van szükség a 

hálózaton és a levelező-kiszolgálókon.

Könnyű használat 
A WorkCentre gépeket az irodai felhasználók 

szempontjai szerint úgy alakítjuk ki, hogy kézre 

essenek rajtuk a leggyakoribb feladatok. 

•  A speciális funkciókat is magától értetődővé 
teszi a könnyen használható Xerox felhasználói 

felület.

•  Opcionális előnézeti kép-kijelzés könnyíti 
meg a behívást. A merevlemezen tárolt 

dokumentumok ikonként jelennek meg a 

kezelőpulton.

•  A kezelőpult testreszabható gombjaival 
közvetlenül érhetők el a gép leggyakrabban 

használt funkciói.

•  Tökéletesen illeszkedik más gyártók 

nyilvántartó, dokumentumkezelő és más 

munkafolyamat-alkalmazásaihoz, amelyeket 

kiegészít és fi nomhangol. 

•  A Xerox Smart Kit™ technológia 

folyamatosan fi gyeli a WorkCentre könnyen 

cserélhető kritikus elemeit, hogy előre jelezze és 

megelőzze az állásidőt.
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1

A nagykapacitású adagolóba akár 2 000 lap 
helyezhető. Ha 2 180 lapos (háromtálcás) vagy 

3 140 lapos (nagykapacitású tandemtálcás) 

modellünket választja, majd kiegészíti egy 

nagykapacitású adagolóval, a gép papírkapacitását 

5 140 lapra növelheti.

2   

Kiemelkedően sok hordozótípust támogat. 
Többféle típusú és súlyú hordozót támogat, mint 

legtöbb kategóriatársa. Akár 256 g/m2 es papírokra és 

(elválasztólapos) fóliákra is nyomtat.

3

Borítékokra is könnyen nyomtathat opcionális 

boríték-céltálcánkkal.

4     

A nagyméretű irattartó opció rengeteg helyet biztosít 

a dokumentumok rendezéséhez.

5

A beépített irodai fi niser (a gép külméreteit nem 

befolyásoló különtartozék) a gépen belül elvégzi a 

szokásos befejező műveleteket.

6  

Az LX irodai fi niser (opció) jutányos áron kínál 

speciális munkabefejező funkciókat.

7  

A professzionális fi niser (opció) 50 lapos többpozíciós 

tűzőt, lyukasztót, félbehajtót és gerinctűzős 

füzetkészítőt tartalmaz.

8  

A nagyméretű, intuitív érintőképernyős felület 
első oldalán a leggyakoribb feladatok 90 százaléka 

megtalálható. Nem kell keresgélni a menürendszerben!



Könnyű telepítés, támogatás, karbantartás 

A WorkCentre 7425/7428/7435 könnyen, gyorsan és egyszerűen telepíthető, 

támogatható és karbantartható. Kiváló használhatósága révén ritkábban kell hívni az 

ügyfélszolgálatot, a beépített szkenner, másoló és fax funkció pedig feleslegessé teszi a 

külön szkennert, másológépet és faxkészüléket. Jó hír az informatikusoknak, hogy több 

idejük marad az üzleti szempontból kritikus feladatokra.

A problémamentes 
használhatóság csökkenti az 
informatikai támogatás költségeit 
A Xerox legújabb műszaki megoldásaival és 

eszközeivel összevonhatja és könnyebben 

kezelheti dokumentációkészítési feladatait. 

•  Egyszerűsített illesztőprogram-kezelés 
a Xerox Global Print Driver (X-GPD) és 

Xerox Mobile Express Driver (X-MED) 

illesztőprogrammal. Az X-GPD – az első valóban 

általánosan használható nyomtatóillesztő 

program – támogatja a hálózaton levő összes 

Xerox és szinte összes nem-Xerox gépet. Az 

X-MED segítségével a mobilfelhasználók 

nehézkes és időt rabló beállítgatások 

nélkül kereshetik meg a hálózat számukra 

engedélyezett gépeit, és nyomtathatnak 

rajtuk. Alkalmazásonként elmentheti kedvenc 

nyomtatási beállításait, amelyeket aztán 

minden támogatott nyomtatón és többfunkciós 

gépen használhat.

•  Távnyomtatás illesztőprogram nélkül a 

CentreWare Internet Services (CWIS) webes 

segédprogrammal. A hálózatra csatlakozott 

bármely számítógépről azonnal készíthetők 

PDF, TIFF és PRN fájlok, illesztőprogram 

nélkül. A CWIS segítségével a rendszergazdák 

távolról konfi gurálhatják a gépet, feltölthetik 

a címjegyzékeket, fi gyelhetik a használatot 

és a kellékek szintjét, és ellenőrzési funkciókat 

állíthatnak be.

•  A CentreWare Web egyszerűsíti a gépek 
felügyeletét, így a rendszergazdák a hálózat 

egészén telepíthetnek, konfi gurálhatnak, 

valamint felügyelhetik, követhetik a gépeket, 

jelentéseket készíthetnek a Xerox és nem-Xerox 

gépekről. 

Használja ki a Fiery 
lehetőségeit!
A WorkCentre 7425/7428/7435 gép 

EFI Fiery® hálózati kiszolgálóval való 

kiegészítése számos új előnyt biztosít, 

például könnyen használható színkezelő 

eszközöket, nagyobb termelékenységet, új 

biztonsági szolgáltatásokat és rugalmas 

munkafolyamat-kezelő eszközöket.

Nagyobb termelékenység
•  A gyorskönyvtárak, virtuális nyomtatók 

és az EFI™ Spot-On megkönnyítik a 

feladatok előkészítését, és automatizálják 

a feladatküldést. 

•  A varázslóba épített Füzetkezelő 

kézenfogva vezeti át a felhasználót a 

folyamat lehetőségein. 

•  A Fiery Smart RIP technológia megnöveli 

a gép átbocsátóképességét és a 

fájlformátumtól függetlenül gyorsabban 

produkálja az egységes minőségű 

dokumentumokat.

Javított színkezelés
•  Az EFI Fiery ColorWise segítségével 

pontos és következetes színhűséget ad, 

alkalmazástól, platformtól és színesfájl-

formátumtól függetlenül®. 

•  PANTONE®-kalibrált nyomtatási 

megoldással pontos és következetes 

vállalati színekkel készíti el az összes 

dokumentumot. 

Nagyobb rugalmasság és biztonság
•  Biztonságos hozzáférési jogosultságokat 

jelöl ki, és a felhasználói szerepek/

jogosultságok szerint szigorítja az 

ellenőrzést. 

•  Megkönnyíti a meglevő hálózati 

protokollokba beépített további biztonsági 

lehetőségek használatát. 

A Xerox CentreWare 

Internet Services 

segítségével bármely 

csatlakoztatott 

számítógépről nyomtató-

illesztőprogram telepítése 

nélkül nyomtathatók 

PDF, TIFF és PRN fájlok.



•  A biztonsági vízjel opció a másolást, 

nyomtatást, szkennelést és faxolást 

korlátozó kódokkal megakadályozza az 

engedély nélküli sokszorosítást.

•  A biztonságos fax funkció csak 

engedélyezett felhasználóknak jeleníti 

meg a bizalmas faxokat.

•  A biztonságos hozzáférés egységes 
azonosító-rendszere (opció) lehetővé 

teszi a felhasználóknak, hogy mágnes- 

vagy közelítőkártyájuk segítségével 

jelentkezzenek be a gépbe, egyrészt védve 

a gépet az illetéktelen felhasználóktól, 

másrészt lehetővé téve a géphasználat 

személyenkénti nyilvántartását.

•  A titkos adatok felülírása (opció) 

teljesen eltünteti a gépről a beszkennelt 

dokumentumokat, és ezzel megelőzi a 

bizalmas anyagok illetéktelen másolását.

• A PDF dokumentumok titkosítása és 
jelszóval való levédése funkció közvetlenül 

elérhető a kezelőpanelről.

•  A titkosított e-mail, nyomtatás és 
merevlemez, a FIPS 140-kompatibilis 

titkosítással kombinálva, további védelmi 

réteget biztosít az illetéktelen használat 

ellen.

Hozzáférés-ellenőrzés, a költségek kézbentartása

A WorkCentre 7425/7428/7435 világszínvonal előtt járó biztonsági megoldásaival 

Ön teljes körűen ellenőrizheti a gépet. Meghatározhatja, ki érheti el, faxolhatja el 

vagy nyomtathatja ki a bizalmas dokumentumokat, színesben vagy fekete-fehérben. 

Speciális riportoló és felügyelő eszközeinkkel a minőség feláldozása nélkül tarthatja 

ellenőrzés alatt a költségeket.

Speciális biztonsági funkciók védik 
dokumentumait
A WorkCentre 7425/7428/7435 gépbe beépített 

élenjáró dokumentumvédelmi technológiák 

megbízhatóan őrzik bizalmas dokumentumait.

•  IPv6 támogatás biztosítja a jobb védelmet 
és kiterjedtebb címezhetőséget.Az internet 

következő generációs címkezelő protokollja, az 

IPv6, javítja a hálózati védelmet, irányítást és 

autokonfi gurálást.

•  A létező legfejlettebb biztonsági 
szabványok. A WorkCentre 7425/7428/7435 

megfelel a legújabb hálózati biztonsági 

szabványoknak, a dokumentumokat 

IPSec protokoll szerint tudja titkosítani, az 

információkat SNMPv3 protokollal továbbítja 

biztonságosan a felhasználókhoz, és 802.1x 

protokollal hitelesíti a hálózati eszközöket, 

mielőtt engedélyezné a hozzáférést a 

dokumentumokhoz. DCC (Device Common 

Criteria) minősítés folyamatban

Költséghatékony felügyelet 
A WorkCentre 7425/7428/7435 messze többre 

képes a „szokásos” rendszerfelügyeletnél. 

Kivételesen gazdag megoldásválasztékot kínál, 

és sok más megoldást támogat. Kiegészítő 

számlázáskezelő alkalmazásokkal pontosan 

vállalata igényeihez hangolhatja szolgáltatásait.

•  Távolról is pontosan követheti a 
géphasználatot, a weben. A Xerox Standard 

Accounting nemcsak azt tartja nyilván, hány 

oldalnyi dokumentum készült az irodában, 

hanem azt is, ki készítette őket. Ellenőrizheti 

a hozzáférést, és nyilvántarthatja ki mennyi 

oldalt nyomtatott, másolt, szkennelt és faxolt – 

színesben és fekete-fehérben.

•  A hálózati kiszámlázás/feladat alapú 
kiszámlázás külső felek megoldásaival 

együttműködve gondoskodik az elvégzett 

munkák pontos kiszámlázásáról a megfelelő 

részlegnek vagy felhasználónak. 

•  Tökéletes színhasználat-ellenőrzés 
költségtudatos üzemeltetőknek. A színes 

üzemmódok használatát is ellenőrizheti. 

Meglevő LDAP felhasználói listák alapján 

könnyen megadható, ki használhatja a gép 

színes funkcióit és mikor.

•  Az automatikus színesmód-érzékeléssel a 

WorkCentre 7425/7428/7435 automatikusan 

fi gyeli a színes üzemmód használatát egy-egy 

dokumentumon belül is, és a megfelelő díjakat 

alkalmazza.

•  A MeterAssistant™ automatikusan 

összegyűjti és biztonságosan elküldi a gép által 

leolvasott értékeket, ezáltal javítja a számlázás 

pontosságát.

A gép a legmagasabb szintű biztonsággal védi a bizalmas információkat



Háromtálcás 
modul

Nagy kapacitású 
tandemtálca

Kétoldalas automatikus 
dokuadagoló (DADF)

Professzionális 
finiser

Irodai 
finiser
LX

Beépített irodai 
finiser

Nagy kapacitású 
adagoló

Sebesség
WorkCentre 7425 WorkCentre 7428 WorkCentre 7435

Akár 20 oldal/perc színes, 25 oldal/perc fekete Akár 28 oldal/perc színes, 28 oldal/perc fekete Akár 35 oldal/perc színes, 35 oldal/perc fekete

Terhelhetőség Havi 60 000 oldal (max.) Havi 80 000 oldal (max.) Havi 105 000 oldal (max.)

Papírkezelés Automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 75 lapos; méretek: 5,5 x 8,5" – 11 x 17" / 148 x 216 mm – 297 x 432 mm

Papírbemenet Alapkiépítésben Kézitálca: 100 lapos; méretek: 4,13 x 5,83" – 12 x 18" / 105 x 148 mm-től SRA3-ig

1. tálca: 520 lapos; méretek: 5,5 x 7,2" – 11 x 17" / 139,7 x 182 mm-től A3-ig

Opcionális Háromtálcás opció (Összesen 2 180 lap) Három 520 lapos papírtálca; Méretek: 5,5 x 7,2" – 12 x 18" / 139,7 x 182 mm – SRA3

Nagykapacitású tandemtálca (összesen 3 140 lappal): Még egy 520 lapos papírtálca; Méretek: 5,5 x 7,2" – 12 x 18" / 139,7 x 182 mm – SRA3, 

és két tálca; Méretek: 8.5 x 11" / A4, összesen 2,000 lap

Nagykapacitású adagoló (HCF): 2 000 lap; 8,5 x 11" / A4, adagolás hosszú éllel

Opcionális borítéktálca: Max. 60 boríték: #10 kereskedelmi, Monarch, DL, C5, egyéni, nagy USA levelezőlap, A6

Finiser Alapkiépítésben Kettős ofszet kiadótálca: egyenként 250 lap

Képpel felfelé tálca: 100 lap

Opcionális Beépített irodai fi niser: 500 lapos kötegelő, 50 lapot tűz, egypozíciós tűzés

LX irodai fi niser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapot tűz, hárompozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális füzetkészítő (hajtás, nyeregtűzés)

Füzetkészítő (irodai munkabefejező is kell hozzá)

Professzionális fi niser: 1 500 lapos kötegelő 500 lapos felső tálcával, 50 lapos többpozíciós tűzés és lyukasztás, gerinctűzős füzetkészítő, félbehajtó

Kézi tűzőgép: max. 50 lap (75 g/m2 súlyú papír)

Másolás 
Első oldal elkészítésének ideje

8,7 másodperc színesben és 

6,7 másodperc feketében

6,4 másodperc színesben és 

5,0 másodperc feketében

6,4 másodperc színesben és 

5,0 másodperc feketében

Másolási felbontás 600 x 600 dpi

Másolási funkciók Automatikus kétoldalas nyomtatás, színes érintőképernyő, elektronikus előzetes leválogatás, automatikus tálcaválasztás, összetett munka, 

negatív/tükörkép, automatikus füzetkészítés, sokképes, auto RE, vegyes méretű eredetik, borítók beszúrása, mintaszett, könyvmásolás, 

eltárolható beállítások, jegyzet, automatikus színválasztás, területkijelölés, poszter üzemmód, vízjelek, Contone fotómód, igazolványmásolás

Nyomtatási 
felbontás (max.) 1200 x 2400 dpi

Processzor 667 MHz

PDL Adobe® PostScript® 3™, opcionális, PDF, XPS®, PCL® 5c / PCL 6 emulációk, HP-GL2™

Csatlakozási lehetőségek
10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (adapterrel), High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatáshoz, 

vezeték nélküli Ethernet 802.11b (külső szállítók adaptereivel), párhuzamos (opcionális)

Memória Legalább 1,5 GB, plusz 40 GB-os merevlemez

Nyomtatási funkciók Automatikus kétoldalas nyomtatás, biztonságos nyomtatás, késleltetett nyomtatás, mintaszett, füzetkészítés,

borító beállítása, papírválasztás attribútum szerint, sokképes, vízjelek, kísérőlapok, új papírmérethez illesztés, 

fólia beillesztése, gyűjtőtálca-választás, eltárolható illesztőprogram-beállítások, festéktakarékos üzemmód

Fax Opcionális
Önkiszolgáló faxolás (egy- és háromvonalas opció) internetes faxsszal*, hálózati faxolást 

engedélyező készlet (szkennelést engedélyező készlet mellé telepíthető)

Faxolási funkciók LANfax, faxtovábbítás, duplex küldés és vétel, fax kinyomtatása A3 méretig, fax feladatszerkesztés

Szkenner Opcionális
Szkennelést engedélyező készlet: szkennelés e-mailbe, szkennelés mappába, szkennelés FTP 

címre, kereshető szövegű PDF, PDF/A, XPS fájlok, linearizált PDF, JPEG, TIFF

Kiegészítő opciók Scan to PC Desktop™,Xerox Alliance Partnerek megoldásai, SMARTsend®

Számlázás
Alapkiépítésben Auditron – Xerox szabványos számlázószoftver – a másoláshoz, nyomtatáshoz, faxoláshoz, szkenneléshez; 

színes másolás és nyomtatás elérése az aktív könyvtár útján, a színhasználat ellenőrzéséhez

Opcionális Hálózati kiszámlázás/feladat alapú kiszámlázás

Biztonság
Biztonságos nyomtatás, LDAP/Kerberos/SMB hitelesítés, titkos adatok felülírása, jelszóvédett PDF, titkosított 

lemezmeghajtó, FIPS 140 titkosítás, titkosítással védett e-mail, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0
Alapkiépítésben

Opcionális Titkos adatok felülírása, biztonsági vízjel, a biztonságos hozzáférés egységes azonosító-rendszere

Operációs rendszerek Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 és újabb; 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

Egyéb opciók EFI Fiery hálózati vezérlő, memóriakártya olvasó, nyomtatás USB tárolóeszközről, előnézeti kép kijelzés, 

irattartó, illesztőfelület más gyártók eszközeihez (FDI), párhuzamos csatlakozó, kézi tűzőgép

* Nem kapható minden országban

WorkCentre®7425/7428/7435
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