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Soha nem látott színek
Xerox WorkCentre 7500 sorozatú 
berendezések fejlett Hi-Q LED technológiájával 
professzionális megjelenésű dokumentumokat 
készíthet egyetlen gombnyomással.

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

•  Egyenletesen megbízható képminőség. 
A WorkCentre 7500 sorozatú többfunkciós 
berendezés speciális nyomtatófejei a Digital 
Image Registration Control technológiát 
alkalmazzák, amely folyamatosan kitűnő 
képrögzítést tesz lehetővé.

•  Lenyűgöző eredmények. Gyönyörű, 
fi gyelemfelkeltő képeket nyomtathat 
különböző anyagokra akár SRA3 méretig és 
300 g/m² felülettömegig, és olyan lenyűgöző 
befejező funkciókat használhat, mint a 
füzettűzés és a hajtogatott prospektusok 
készítése.

•  Használja ki a Fiery erejét. WorkCentre 
7500 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.

WorkCentre™ 7500 sorozatú többfunkciós 
berendezés

Colour By Words: egyedi 
színvezérlés
Megtörtént-e már Önnel, hogy szerette volna 
módosítani az egyik elem vagy terület színét, 
anélkül, hogy megváltoztatta volna az oldal 
többi részét? 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 
telítettebben jelenjenek meg” 
lehetőségeket. Az eredmény szemmel 
látható lesz.

A sikerhez elengedhetetlen nyomtatási minőség. A Xerox WorkCentre 7500 
sorozatú többfunkciós berendezéssel lenyűgöző színes dokumentumokat készíthet, 
és kitűnő eredményeket érhet el, ráadásul költségeit is visszaszoríthatja.

Alkalmazzon nagyfelbontású színeket 
ott, ahol igazán számít. A WorkCentre 
7500 sorozatú többfunkciós 
berendezések üzleti dokumentumait 
garantált versenyelőnyhöz juttatják. 
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TERMÉKKATALÓGUS

farafel LAKBERENDEZÉS 

– az egyedi lakberendező 

kincsestára. Specialitásaink a 

finoman kialakított modern terek, 

és a bennük található bonyolult 

egyszerűség. A természetes és 

szintetikus anyagok kombinációja, 

a világ számos szállítójának 

ajánlataival kiegészülve a 

Farafel céget meghatározóvá 

tette az iparágban. A Farafel 

lakberendezés célja a kivételes 

összhatás és az egyedi 

belső tervezés biztosítása a 

minimalisták új generációja 

számára.

Termékeinket fenntartható és 

környezetbarát tervezőházaktól 

szerezzük be, és fejlődő 

országokbeli szállítóinktól való 

beszerzéseinknél mindig betartjuk 

a tisztességes kereskedelem 

irányelveit. Környezetbarát 

szállítási és exportálási 

technológiánknak köszönhetően 

megkaptuk a platina környezeti 

minősítést, amelyet a 

termékek begyűjtésénél és 

szállításánál elért nulla értékű 

széndioxid-lábnyomunkkal értünk 

el. A farafel LAKBERENDEZÉS 

begyűjtési és elosztási 

központjait teljes mértékben 

szélenergiával működtetjük, 

így azok kiérdemelték a LEED 

platina minősítést, mint igazoltan 

zöld épületek. 

A farafel LAKBERENDEZÉS két tervező, 

Alood Hoodti és Sambala Rinchoud partneri 

kapcsolata. A céget egy elhagyatott detroiti 

ipari épület csarnokában indították el, ahol 

meglátták az ipari összetevők otthonokban 

történő újrafelhasználásának lehetőségeit. 

Ma a kedvezőtlen gazdasági helyzet 

ellenére 130 detroiti és környékbeli dolgozót 

alkalmaznak, akiknek a segítségével az ipar 

nagy korszakának elemeit környezetbarát 

módon szétszerelik, majd elszállítják, és 

az összetevőket felhasználják sajátos 

tervezési céljaikra.
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Elérkezett a pillangók ideje, és 

a pillangószék 

szertelen szépségét most 

végre lepkefogó háló nélkül 

is megragadhatja. A Farafel 

lakberendezés számos 

egyedülálló pillangószéket kínál, 

a WholeRoom® tervezőeszközzel 

és a FixtureWisard® 

varázslóval pedig egészen az 

alapoktól megtervezheti a tér 

berendezését.

farafel INTERIORS termékkatalógus



Hozza ki a legtöbbet 
befektetéséből
A WorkCentre 7500 sorozatú többfunkciós 
berendezés megbízható működésére mindig 
számíthat, és már alapkiépítésben értékes 
szolgáltatások és funkciók egész sorát kínálja. 

•  Csökkentse kihelyezési költségeit. 
Végezze el cégen belül a drága nyomdai 
műveleteket a hatékony munkabefejezési 
funkciókkal, amelyek között megtalálható 
minden, a hajtogatott prospektusoktól a 
fűzött füzetekig, akár SRA3 méretig.

•  Tartsa ellenőrzése alatt nyomtatási 
költségeit. A Xerox Standard Accounting 
eszközeivel lehetősége nyílik a nyomtatási 
mennyiségek és a visszaterhelési opciók 
kezelésére. Emellett az MS Active 
Directory™ lehetővé teszi a színes munkák 
használatának engedélyezését, így a 
WorkCentre 7500 sorozat könnyedén 
integrálható a meglévő informatikai 
rendszerekbe.

•  Igazítsa igényeihez a nyomtató-
illesztőprogram alapértelmezett 
alkalmazásbeállításait. Ezentúl 
alkalmazásonként adhatja meg az 
alapértelmezett beállításokat, például azt, 
hogy az MS Outlook e-mailek nyomtatása 
mindig fekete-fehérben, a PowerPoint 
bemutatók nyomtatása pedig kétoldalas 
módban történjen.

Közvetlenül a berendezésnél 
elérhető támogatási funkciók
A Xerox online támogatási szolgáltatásának 
köszönhetően azonnali kereshető, online 
segítséget kaphat közvetlenül WorkCentre 
7500 sorozatú többfunkciós berendezésének 
kezelőpaneléről, így megszakítás nélkül 
folytathatja munkáját.  Ugyanazokra az 
információkra támaszkodhat, amelyeket 
terméktámogatási szakembereink használnak 
fel a nyomtatóhibák megoldásakor, illetve 
a hibakódokkal, nyomtatási minőséggel, 
papírelakadással, szoftvertelepítéssel 
kapcsolatos problémák orvoslása során. 

Több alapfunkció
•  Nyomtatás USB-eszközről és szkennelés 

USB-eszközre

•  Merevlemez-felülírás és 256 bites titkosítás

•  Szkennelés e-mailbe és postaládába, 
hálózati szkennelés

•  Earth Smart nyomtatási beállítás

•  A készülékről indítható optikai 
karakterfelismerés, kereshető PDF-fájl

•  True Adobe® PostScript®, PCL® és XPS

WorkCentre 7556 nagykapacitású tandemtálcás 
konfi gurációban, opcionális kézi tűzővel és 
munkafelülettel, opcionális nagykapacitású 
adagolóval és opcionális professzionális 
mukabefejezővel.

A kezelőpanel kéznél 
lévő USB-portja 
segítségével gyorsan és 
egyszerűen nyomtathat 
és szkennelhet 
bármely szabványos 
USB-memóriaeszköz 
használatával.

Ütőképes funkciók, kivételes érték. A WorkCentre 7500 sorozatú többfunkciós 
berendezés még több olyan funkciót és lehetőséget biztosít, amelyre az irodájának 
szüksége van.



Könnyebb kezelhetőség 
Az egyszerűen használható felületeken a funkciók 
könnyen megtalálhatók és használhatók, így 
kevesebb időt kell töltenie támogatáskéréssel, és 
több ideje marad munkájára.

•  A WorkCentre 7500 sorozat felhasználóbarát 
parancsaival és egyszerű navigációjával 
a megfelelő funkció könnyen és gyorsan 
megtalálható.

•  Az egyszerűsített webes, számítógépes és 
kezelőpaneli felhasználói felület használata 
minimális betanítást igényel. 

•  A berendezés „beépített” tájékoztató oldalai 
gyorsabban elérhetők, mint a nyomtatott 
használati utasítások. Az egyes jellemzők és 
funkciók használatát ismertető dokumentációt 
közvetlenül a nyomtató kezelőpaneléről elérheti 
és kinyomtathatja.

A WorkCentre 7500 sorozat kezelőpanelén található újszerű érintőképernyőn a 
gép melletti feladatok rendkívül egyszerűen elvégezhetők. A használatot színes 
ikonok és felhasználóbarát navigáció teszi a lehető legkönnyebbé.

Fokozza termelékenységét. Az iparágvezető teljesítménynövelő és kényelmi 
funkciókkal gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat, és leegyszerűsítheti 
dokumentumkezelési feladatait.

Végezzen el több munkát 
rövidebb idő alatt
A WorkCentre 7500 sorozatú berendezések 
kimagasló színvonalú színes kimenetet 
készítenek, minden kategóriában kiemelkedő 
teljesítménnyel.

•  Gyors eredmények. Gyors kimeneti 
teljesítmény akár 50 lap/perc színes és 
55 lap/perc fekete-fehér nyomtatási 
sebességgel; ráadásul az első oldal már 
5,8 másodperc alatt elkészül.

•  Mozgásban tartja a legelfoglaltabb 
munkacsoportokat is. Erőteljes 
párhuzamos feladatfeldolgozás, 2 GB 
rendszermemória és 1 GB oldalmemória 
– így több összetett feladat kezelése is 
könnyedén lebonyolítható.

•  Hálózati megosztás. A Gigabit Ethernet 
alapfunkció, így operációs rendszertől 
függetlenül (Microsoft Windows®, 
Apple Macintosh® vagy Linux) mindenki 
hozzáférhet a WorkCentre 7500 sorozat által 
kínált funkciókhoz.

•  Késedelem nélkül nyomtathat. A Smart 
RIP technológiával az első oldal nyomtatása 
már akkor elkezdődik, amikor a következő 
oldalak még feldolgozás alatt állnak.

•  Maximális rendelkezésre állás Az igény 
szerint módosítható papírkezelési beállítások 
sokaságával akár 5 140 lapot is kezelhet 
különböző papírméretek, -típusok és 
-tömegek felhasználásával.

•  Csökkenti a hálózat forgalmát. A 
beszkennelt dokumentumok gyorsabban 
beolvashatók a speciális fájltömörítési 
technikák révén, melyek lényegesen kisebb 
fájlméreteket eredményeznek, csökkentik 
a tárolóhelyigényt és mérséklik a hálózat 
dokumentumforgalmát. 

•  Gyorsabb szkennelés. A WorkCentre 7500 
sorozatú többfunkciós berendezéseken akár 
70 kép/perces sebességgel is beszkennelheti 
dokumentumait.

•  Xerox SMart Kit® technológia. 
A WorkCentre 7500 berendezések 
folyamatosan ellenőrzik az egyszerűen 
cserélhető, fontos összetevőket a leállások 
előrejelzése és megakadályozása érdekében.

Tökéletesítse a műveleteket a 
kényelmi funkciókkal
A felhasználók könnyedén, egyetlen 
gombnyomással nyomtathatnak, 
szkennelhetnek, faxolhatnak vagy 
másolhatnak dokumentumokat.

•  Egyszerű nyomtatás. Nyomtasson 
bármely USB-eszközről, illetve szkenneljen 
bármely USB-eszközre a gyorsabb 
dokumentumelkészítés érdekében olyankor, 
amikor nincs a számítógépénél.

•  Az Ön munkája, az Ön prioritásai. A Print 
Around funkcióval egy feladat a várakozó 
dokumentumok elé sorolható.

•  Egyszerű dokumentumkezelés. A szkennelt 
dokumentumok indexelése, archiválása és 
beolvasása közvetlenül a kezelőpanelről 
történik. 

•  Fejlett, papír nélküli faxolás. A 
felhasználók íróasztaluk mellől küldhetnek és 
fogadhatnak faxokat. A LAN-fax funkcióval 
a dolgozók közvetlenül számítógépes 
alkalmazásokból küldhetnek faxokat. 
Emellett a faxtovábbítási funkcióval a 
beérkező faxok biztonságos, kereshető 
PDF-fájlok formájában e-mail címre vagy 
dokumentumtárba továbbíthatók. 



Hatékony dokumentumkezelés 
A kieső idő kiküszöbölhető, a hálózati 
hatékonyság pedig fokozható a könnyen 
használható hálózatkezelő eszközökkel, 
amelyekkel a dokumentumok a hálózat 
bármely részéről elérhetők, kezelhetők 
és nyomtathatók. 

•  Szkennelési megoldások teljes köre. 
Egyszerűen beszkennelheti nyomtatott 
dokumentumait, és olyan kereshető digitális 
fájlokat hozhat létre belőlük, amelyeket 
automatikusan megoszthat e-mailen 
vagy hálózati mappán keresztül, illetve a 
készüléken, vagy az igazi hordozhatóság 
elérése érdekében USB-eszközön 
tárolhat. Ráadásul a készülék mindezeket 
alapfunkcióként kínálja.

•  A dokumentumirányítás és az 
együttműködés tökéletesítése. A hatékony 
EIP platformmal könnyen létrehozhatók 
személyre szabott szkennelési menük, 
beolvashatók a szkennelt fájlok, a 
dokumentumok pedig egy gombnyomással 
előre megadott célhelyekre irányíthatók.

Flottaszerű eszközkezelés
Az erőteljes alkalmazások leegyszerűsítik 
az eszközök nyomon követését és 
adminisztrációját.

•  Az összes nyomtatót ugyanaz a 
nyomtató-illesztőprogram vezérli. 
The Xerox Global Print Driver® egyaránt 
támogatja a hálózat Xerox és nem Xerox 
eszközeit, megspórolva azt az időt, amelyet 
a nyomtató-illesztőprogramok egyenkénti 
telepítésére kellett volna fordítani.

•  Kétirányú állapotérzékelés. A Xerox 
nyomtató-illesztőprogramok olyan 
kétirányú eszközökkel rendelkeznek, amelyek 
a valós idejű állapotjelentés mellett 
automatikusan észlelik, majd telepítik az 
új eszközöket, például a papírtálcákat és a 
fi niseregységeket.

•  Alapértelmezett beállítások 
alkalmazásonként. A felhasználók 
menthetik a funkciók alapértékeit, majd 
az adott beállítások minden egyes 
alkalommal érvényesülnek, amikor az 
adott alkalmazásból történik a nyomtatás. 
Beállítható például, hogy minden 
prezentáció nyomtatása színesben, míg 
az e-mailek nyomtatása fekete-fehérben 
történjen.

•  Egyetlen konfi gurálás, amely a teljes 
gépparkra alkalmazható.A Xerox 
többfunkciós berendezés konfi gurációs 
beállításai klónozhatók, és átvihetők 
a hálózaton található összes hasonló 
többfunkciós rendszerre – így nem kell 
minden egyes készüléket egyenként 
beállítania. 

Teljes biztonság: alapfunkció
A Xerox WorkCentre 7500 segít a sebezhető 
hozzáférési pontok megvédésében, és 
a legújabb biztonsági normáknak való 
megfelelésben.

•  Az illetéktelen hozzáférés 
megakadályozása. Hálózati hitelesítés, 
intelligens kártyák, szerepalapú, illetve 
funkciószintű bejelentkezés, és más hatékony 
funkciók biztosítják, hogy a készülékhez 
csak az arra feljogosított felhasználók 
férhessenek hozzá.

•  Dokumentumai mindig biztonságban 
vannak. A Titkos nyomtatás funkció a 
munkákat egy különálló nyomtatási sorban 
tárolja mindaddig, amíg a megfelelő 
felhasználó el nem indítja az adott munka 
nyomtatását. A felhasználók emellett 
megadhatják felhasználói azonosítójukat, 
amikor a Titkos nyomtatás funkcióval 
küldenek nyomtatási munkát a WorkCentre 
7500 sorozatú berendezésre, majd a készülék 
mellett a hitelesítés elvégzése után a kívánt 
dokumentumot kinyomtathatják.

•  Gondoskodjon információinak 
biztonságáról. Az FIPS 140-2 szabványon 
alapuló merevlemez-titkosítási és -felülírási 
funkcióval adatait biztonságban tudhatja.

•  Bevált biztonsági funkciók a zárt ciklusú 
válaszokkal. Az EAL CCC szabványnak 
megfelelő teljes rendszerérvényesítés átfogó 
védelmet biztosít (minősítés folyamatban). 
Proaktív válaszrendszerünk pedig a 
potenciális biztonsági rések azonosításával és 
gyors frissítések biztosításával gondoskodik a 
készülékek és az adatok biztonságáról. 

Tegye hatékonyabbá vállalkozását. Az erőteljes hálózatieszköz- és 
dokumentumkezelő funkciók bevezetésével bárhonnan gyorsan és biztonságosan 
nyomtathat, és közben zavartalanul bonyolíthatja az információk cseréjét.

Környezetbarát
A WorkCentre 7500 lényegesen kevesebb 
energiát fogyaszt, így hozzájárul a zöldebb iroda 
kialakításához.

Energiakímélő teljesítmény

•  Alacsony energiafelhasználás. A WorkCentre 
7500 sorozatú berendezések kevesebb 
áramot fogyasztanak készenléti módban, 
energiatakarékos üzemmódban és működés 
közben, és jelentős mértékben csökkentik az 
iroda energiafelhasználását.

Környezettudatos nyomtatás 

•  Earth-smart funkció. Az újszerű Earth Smart 
funkció jóvoltából munkáihoz kiválaszthatja a 
leginkább környezetkímélő beállításokat. 

•  Csak a szükségeseket nyomtassa. Az Összes 
munka tartása funkció engedélyezésével 
adott felhasználó nyomtatási munkáit a gép 
a memóriájában tárolja mindaddig, amíg a 
felhasználó a „Saját munkák” nyomtatási sorból 
ki nem nyomtatja őket. A funkció biztosítja, 
hogy a felhasználók csak azt nyomtassák ki, 
amire valóban szükségük van, miáltal csökken a 
papírfelhasználás. 

 A legmodernebb technológia

•  EA Ultra Low-Melt festék. Az EA Ultra Low-
Melt 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-beégető jóval kevesebb 
energiát fogyaszt készenléti üzemmódban, 
és kevesebb, mint 15 másodperc alatt 
használatra kész. 

•  Hi-Q LED nyomtatómotor. A bevált Hi-Q 
LED nyomtatómotor-technológia jóvoltából a 
gép kevesebb energiát fogyaszt, kisebb helyet 
foglal, halkabb, s közben 1200 × 2400 dpi-s 
felbontással nyomtat.

Megfelel a környezetvédelmi előírásoknak

•  A WorkCentre 7500 sorozatú berendezések 
az alábbi szigorú környezetvédelmi 
előírásoknak felelnek meg: ENERGY STAR®, 
a veszélyes vegyi anyagok felhasználását 
korlátozó RoHS direktíva, az elektronikus és 
elektromos hulladékokról szóló WEEE direktíva, 
a Blue Angel és az ECO címke.



Erőteljes költségellenőrző funkciók
A WorkCentre 7500 sorozatú többfunkciós 
berendezések többszintű költségellenőrző 
lehetőségekkel rendelkeznek, melyek 
segítségével korlátozhatja, nyomon követheti és 
költségviselőkhöz rendelheti a kiadásokat.

Használat korlátozása és nyomon követése

A Xerox Standard Accounting funkció segítségével 
az adminisztrátorok nyomon követhetik a 
másolási, szkennelési, nyomtatási és faxolási 
munkákat, és kezelhetik a színes másolatok és 
nyomatok készítésére jogosult felhasználók körét. 
Egyéni felhasználókra lebontva megadhatják 
a nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási 
munkák korlátját, valamint felhasználói, 
csoport- és részlegszinten nyilvántarthatják a 
géphasználatot.

Nyomtatási korlátozások megadása

A Xerox felhasználói jogosultságok révén a 
nyomtatási funkciók használata felhasználónként, 
csoportonként, alkalmazásonként, illetve a 
nap adott időpontja szerint korlátozhatók. A 
felhasználók és a csoportok nyomtatásifunkció-
használatához különböző hozzáférési szintek 
állíthatók be. Megadható például az, hogy 
a színes nyomtatási munkákat csak a nap 
bizonyos óráiban lehessen elvégezni, vagy az, 
hogy a berendezés automatikusan kétoldalasan 
nyomtassa a PowerPoint bemutatókat, illetve 
hogy az Outlook e-mailek fekete-fehérben 
készüljenek. 

A Xerox Workfl ow Solutions 
révén irodája még 
hatékonyabbá válik.
A Xerox többfunkciós berendezéseinek 
többségében alapfunkcióként elérhető 
Xerox Workfl ow Solutions attól válik igazán 
hasznossá, hogy képes átalakítani a 
szervezet alapvető munkafolyamatait. Ha 
a dolgozók hatékonyabban dolgoznak, és 
rövidebb idő alatt kevesebb lépésben végzik 
el munkájukat, a termelékenység megugrik. 
A dolgozók nyugodtabbak lesznek, és 
kevesebbet hibáznak. Tekintet nélkül arra, 
hogy csupán néhány munkatárssal vagy 
nagyobb munkacsoportban dolgozik, a 
Xerox többfunkciós berendezéseinek széles 
választékában megtalálja azt a rugalmas 
készüléket, amely egyetlen gépben fejlett 
másolási, nyomtatási, szkennelési és faxolási 
funkciókat biztosít. A cél a munkafolyamatok 
egyszerűsítése, és ez a többfunkciós 
berendezésről közvetlenül elérhető Xerox 
Workfl ow Solutions használatával kezdődik.

A Xerox mobil nyomtatási 
megoldása 
A Xerox jóvoltából most még könnyebbé válik 
a mobil munkavégzés.  A Xerox egyszerűbbé és 
az eddigieknél is kényelmesebbé teszi a mobil 
nyomtatást, és közben gondoskodik üzleti 
információinak biztonságáról is. Napjaink mobil 
szakembereinek rendkívüli szabadságot jelent, 
hogy ezentúl az e-mailezést támogató bármely 
készülékről elküldhetik nyomtatási munkáikat.

Egyszerű. Nem kell szoftvert letölteni 
a mobileszközre, nem kell online 
nyomtatóinformációk után kutatni, és időt 
pazarolni a megfelelő alkalmazás fellelésére. 
Megoldásunk bármely e-mail támogatással 
rendelkező eszközről használható. Ráadásul 
nem kell az adminisztrációs vagy támogatási 
munkatársakra hagyatkoznia a nyomtatási 
feladatok elvégzésekor.

Kényelmes. A felhasználók utazás közben 
vagy útban az irodák között kinyomtathatják 
Microsoft Offi ce dokumentumaikat, ideértve az 
MS Word, az Excel® , a PowerPoint® és a PDF-
dokumentumokat is.

Biztonságos. A mobil munkatársak 
közvetlenül mobilkészülékeikről küldhetnek 
nyomtatási munkákat, és titkos megerősítő 
kód használatával Xerox funkciókkal rendelkező 
többfunkciós berendezésen olvashatják be 
dokumentumaikat. A mobil szakembereknek 
nem kell többé mások segítségét igénybe venni 

a titkos dokumentumok nyomtatásához, és 
nem kell az elkészült nyomatokat a nyomtató 
tálcájában hagyniuk.

Nuance eCopy ShareScan 5.0 
Az eCopy® ShareScan® Suite 5 a Xerox 
hálózati többfunkciós berendezéseihez 
készített nagysikerű dokumentumszkennelő és 
munkafolyamat-kezelő megoldás új verziója. Az 
eCopy ShareScan megoldás magában foglalja 
mindazt, amire a szervezeteknek szüksége van 
a papírból digitális dokumentumokat előállító 
munkafolyamatok automatizálásához, így 
az irodai dolgozók egyszerűen elvégezhetik 
a papíralapú dokumentumok szkennelését, 
és biztonságosan használhatják a vállalat 
meglévő hálózati többfunkciós berendezéseit 
és szkennereit.

A testre szabott megoldások az 
érintőképernyőn közvetlenül elérhetők.

A Xerox® Workfl ow Solutions megoldással a WorkCentre 7500 sorozat 
többfunkciós berendezései a magasabb szintű irodaoptimalizálás eszközeivé válnak.

A felhasználóbarát grafi kus kezelőfelületeken 
felhasználói jogosultságokat és más nyomtatási 
korlátozásokat adhat meg. 
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WorkCentre™ 7500 sorozat 
– tények röviden 
•   Nyomtatás/másolás akár 25/30/35/45/50 lap/

perc színesben és 25/30/35/45/55 lap/perc 
fekete-fehérben.

•   Hatékony szkennelési szolgáltatások, például 
e-mailbe és hálózata történő szkennelés

•   Elérhető faxmegoldások, beleértve a hálózati 
integrációt is

•  Maximális papírkapacitás: 5 140 lap
•   Xerox bővíthető interfész platform 

(Extensible Interface Platform, EIP)

Szé x Mé x Ma (alapgép):
1 064 x 685 x 1 127 mm

Nyomtatás/másolás/
szkennelés/fax/e-mail

SRA3

lap/perc55

1
A nagy kapacitású adagolóba akár 2 000 lap 
is betölthető. Válassza a 2 180 lapos kapacitású 
(3 tálcás) vagy a 3 140 lapos kapacitású (nagy 
kapacitású tandemtálcás) modellünket, majd adja 
hozzá a nagykapacitású adagolót, és így a maximális 
kapacitás 5 140 lapra növelhető.

2   
Kivételesen rugalmas másolóanyag-kezelés. 
A WorkCentre 7500 sorozat kategóriájának más 
berendezéseihez képest több másolóanyag-típust 
és -tömeget támogat, és ezeket több tálcából képes 
adagolni. Akár 300 g/m² felülettömegű és akár SRA3 
méretű másolóanyagot is képes kezelni.

3
A borítékokra történő nyomtatás rendkívül 
egyszerű az opcionális borítéktálca használatával 
(az 1. tálca helyére kerül).

4     
A nagy munkafelületnek köszönhetően (a kézi 
tűző mellett) elegendő hely áll rendelkezésére a 
dokumentumok rendezéséhez.

5     
A Xerox Extensible Interface Platform (EIP) 
(alapfunkció) testre szabott munkamenetek 
létrehozását teszi lehetővé, amelyek segítségével 
személyre szabhatja szkennelési menüit, lekérheti 
a szkennelt fájlokat, illetve a dokumentumokat 
egy gombnyomással előre megadott célhelyekre 
irányíthatja.

6  
Az irodai munkabefejező LX* (opcionális) 
kedvező áron szerezhető be, és speciális befejezési 
lehetőségeket tesz elérhetővé.

7  
Az integrált irodai munkabefejező 
(a 7525/7530/7535 modelleken opcionális) 
500 lapos kötegelést és 50 lapos, egyszeres 
tűzést tesz lehetővé.

8  
A professzionális munkabefejező (opcionális) 
kiegészíti a meglévő funkciókat 50 lapos tűzéssel, 
lyukasztással, félbehajtással, valamint fűzött füzet-
készítéssel.

* a képen az opcionális füzetkészítővel szerepel

6 7



www.xerox.hu

WorkCentre™ 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556
többfunkciós berendezés

© 2011 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum tartalmát tilos a Xerox Corporation engedélye nélkül bármilyen formában sokszorosítani. A XEROX® és a XEROX 
and Design® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez 
a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban 
bejegyzett védjegyek. A kanadai Terra Choice Environmental Services, Inc. megbizonyosodott arról, hogy ezek a termékek megfelelnek az Environmental Choice EcoLogo a 
környezetre gyakorolt hatás minimalizálásával kapcsolatos összes idevonatkozó előírásának. Minden egyéb védjegy a megfelelő gyártók tulajdona. Jelen prospektus információi külön 
értesítés nélkül változhatnak. Módosítva: 2011. február      W7BBR-01KB

 
Sebesség

WorkCentre 7525 WorkCentre 7530 WorkCentre 7535 WorkCentre 7545 WorkCentre 7556

Akár 25 lap/perc színesben és 
25 lap/perc fekete-fehérben

Akár 30 lap/perc színesben és 
30 lap/perc fekete-fehérben

Akár 35 lap/perc színesben és 
35 lap/perc fekete-fehérben

Max. 45 lap/perc színes, 
illetve 45 lap/perc 
fekete-fehér

Max. 50 lap/perc színes, 
illetve 55 lap/perc 
fekete-fehér

Terhelhetőség Havi 75 000 oldal (max.) Havi 90 000 oldal (max.) Havi 110 000 oldal (max.) Havi 200 000 oldal (max.) Havi 300 000 oldal (max.)

Papírkezelés 
Papírbemenet Alapkiépítés Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 110 lap; méret: 148 x 210 mm – 297 x 420 mm

Kézitálca: 100 lap; egyedi méretek: 89 x 98 mm – 320 x 483 mm

1. tálca: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm

Egy választható Egytálcás változat (összesen 1140 lap): Egy 520 lapos papírtálca hozzáadása; méret: 139,7 x 182 mm – SRA3

Háromtálcás változat (összesen 2180 lap): Három 520 lapos papírtálca hozzáadása; méret: 139,7 x 182 mm – SRA3

Nagy kapacitású tandemtálcás változat (összesen 3140 lap): Egy 520 lapos papírtálca, egy 867 lapos papírtálca és egy 1 133 lapos papírtálca 
hozzáadása; méret: A4

Opcionális Nagykapacitású adagoló (HCF): 2 000 lap; A4-es lapok hosszú éllel adagolva

Borítéktálca: Max. 60 boríték: DL, C5 és C6 méret

Papírkimenet/befejezés Alapkiépítés Kettős ofszet kiadótálca: egyenként 250 lap

Felfelé néző tálca: 100 lap

Opcionális LX irodai fi niser: 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális füzetkészítő (hajtás, nyeregtűzés)

Integrált irodai fi niser (opcionális a 7525/7530/7535 modelleken): 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 1 helyen

Professzionális fi niser: 1 500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálca, 50 lapos többpozíciós tűzés és lyukasztás, nyeregtűzéses füzetkészítő, V-hajtás

Kézi tűzőgép: 50 lap tűzése (75 g/m² felülettömeget alapul véve), munkafelülettel

Másolás 
Első oldal elkészítésének ideje 
(gyorsaság)

13,2 másodperc színesben 
és 11,1 másodperc 
fekete-fehérben

10,9 másodperc színesben 
és 8,7 másodperc 
fekete-fehérben

11,0 másodperc színesben 
és 8,6 másodperc 
fekete-fehérben

7,8 másodperc színes / 
6,6 másodperc fekete-fehér

7,2 másodperc színes 
/ 5,8 másodperc 
fekete-fehér

Másolási kimenet felbontása 1200 × 2400 dpi

Másolási funkciók Automatikus kétoldalas, automatikus kicsinyítés/nagyítás, színes érintőképernyő, előzetes elektronikus leválogatás, automatikus tálcaválasztás, összetett 
feladatok, negatív/tükörkép, füzetkészítés, sokképes minta, borító- és elválasztólapok beillesztése, mintaszett, könyvmásolás, margótörlés, egyszínű 
nyomtatás, képismétlés, vegyes méretű eredetik, képváltás, beprogramozott munkák tárolása és előhívása, jegyzet, nagy feladat megszakítása, írásvetítő 
fólia, Bates bélyegzés, szín-előbeállítások

Nyomtatás 
Felbontás (max.) Akár 1200 × 2400-as képminőség

Processzor 1,5 GHz

Memória (alap/max.) 2 GB rendszer- és 1 GB oldalmemória

Csatlakoztathatóság 10/100/1 000 BaseT Ethernet, nagy sebességű USB 2.0 közvetlen nyomtatáshoz, vezeték nélküli Ethernet 802.11b (más gyártótól származó adapter 
szükséges)

Oldalleíró nyelvek (alapkiépítés) Adobe® PostScript® 3™, PDF, XML Paper Specifi cation (XPS), PCL® 5c / PCL 6-emuláció, HP-GL2™

Merevlemez 160 GB

Nyomtatási funkciók Nyomtatás USB-ről, automatikus kétoldalas, biztonságos nyomtatás, késleltetett nyomtatás, Earth Smart funkció, feladatazonosítás, mintaszett, 
füzetkészítés, borítóválasztás, betétlapok és kivétellapok, papírválasztás jellemzők szerint, több oldal egy lapra, vízjelek, kísérőlapok, új papírmérethez igazítás, 
fóliaelválasztók, kimeneti tálca kiválasztása, képminőség, festéktakarékos üzemmód, illesztőprogram-beállítások mentése és lehívása, kicsinyítés/nagyítás, 
tükörkép, kétirányú állapot, méretezés, képegyengetés, nyomtatás faxba (opcionális faxcsomagot igényel), kép elforgatása, feladat nyomon követése

Fax Alapkiépítés Internetes fax, hálózati kiszolgáló fax, nyomtatás faxra A3-as méretig, összetett faxfeladat

Opcionális Faxtovábbítás e-mailbe vagy SMB-re, kézi faxolás (LAN-faxot is tartalmazó egy- és kétvonalas opció), különféle Xerox Business Innovation Partner 
Solutions megoldások

Szkennelés Alapkiépítés
Hálózati szkennelés, szkennelés e-mailbe, szkennelés mappába, szkennelés SMB-re vagy FTP-re, kereshető szövegű PDF, PDF/A, XPS, Linearizált PDF, JPEG, 
TIFF, szkennelés USB-eszközre

Opcionális Xerox Scan to PC Desktop®, különféle Xerox Business Innovation Partner Solutions megoldások, SMARTsend®, Nuance eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox 
SmartDocument Travel®

Számlázás Xerox Standard Accounting (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás és e-mail), külön beszerezhető további hálózati számlázási opciók, különféle Xerox 
Business Innovation Partner Solutions megoldások

Biztonság Alapkiépítés Titkos nyomtatás, NDS/LDAP/Kerberos/SMB-hitelesítés, merevlemez-felülírásos biztonsági funkció, jelszóval védett PDF, 256 bites merevlemez-titkosítás, 
FIPS 140-2 szabványú titkosítás, titkosított e-mail (csak CAC, közös hozzáférési kártyákkal), IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, a Common Criteria projektnek 
megfelelő minősítés*

Opcionális Xerox Secure Access Unifi ed ID System®, USB-kártyaolvasó, közös hozzáférési kártya használatát támogató csomag

Operációs rendszer Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4–10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x

Egyéb opciók EFI Fiery hálózatvezérlő, munkafelület (a kézi tűző mellett), idegeneszköz-illesztő, Xerox Copier Assistant®, Unicode fontkészlet, Xerox Mobile Print mobil 
nyomtatási megoldás

* Minősítés folyamatban

Többfunkciós berendezés
CCD – 035



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Collaterals LR_INDD'] Collaterals Low Resolution PDF)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


