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Οι εξυπνότερες επενδύσεις 
σε τεχνολογία δεν 
εξασφαλίζουν μόνο την 
απόσβεσή τους.  
Ιδανικά, ενσωµατώνουν 
πολλαπλές διαδικασίες για το 
γραφείο και απελευθερώνουν 
εταιρικούς πόρους, για να 
αφιερώνετε περισσότερη 
ενέργεια στην ανάπτυξη της 
εταιρείας σας.

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, η επιλογή 
του κατάλληλου παρόχου 
τεχνολογίας δεν σηµαίνει 
απλά να έχετε στη διάθεσή 
σας τις πιο πρόσφατες 
δυνατότητες. Χρειάζεστε µια 
ολοκληρωµένη λύση που να 
παρέχει αποδοτικότητα και 
εξοικονόµηση σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα. Μια λύση που θα 
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα 
άµεσα, παρέχοντας παράλληλα 
το απαραίτητο πλαίσιο 
εργασίας για να βρίσκεστε 
πάντα ένα βήµα µπροστά από 
ενδεχόµενα εµπόδια στη ροή 
εργασιών. 

Χρειάζεστε τις λύσεις που 
υποστηρίζονται από την 
τεχνολογία Xerox® ConnectKey® 
και τα WorkCentre™ 
7830/35/45/55.
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Αναδείξτε µια δυναµική εικόνα και περικόψτε  
το κόστος.
Η ποιότητα εκτύπωσης που χρειάζεστε για την επιτυχία. Με τη σειρά  
Xerox® WorkCentre™ 7800, θα δηµιουργείτε έγχρωµα έγγραφα που τραβούν την 
προσοχή για να εντυπωσιάσετε τους πελάτες, να περάσετε το µήνυµά σας και 
ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσετε το κόστος. 

Νέα διάσταση χρωμάτων
Χάρη στη σειρά Xerox® WorkCentre 7800, µε 
προηγµένη τεχνολογία Hi-Q LED, δηµιουργείτε 
έγγραφα επαγγελµατικής εµφάνισης µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού.

•  Αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης, 
έγγραφα που τραβούν την προσοχή. Με 
ανάλυση 1200 x 2400 dpi, έγχρωµες εικόνες 
φωτογραφικής ποιότητας και πλούσιο, 
καθαρό κείµενο, τα αποτελέσµατα τραβούν 
πάντα την προσοχή. 

•  Ποιότητα εικόνας που είναι πάντα 
ακριβής. Η σειρά πολυλειτουργικών 
συστηµάτων WorkCentre 7800 χρησιµοποιεί 
προηγµένες κεφαλές εκτύπωσης µε 
τεχνολογία Digital Image Registration 
Control Technology που διασφαλίζει 
εξαιρετικό κεντράρισµα των εικόνων σε 
κάθε περίπτωση.

•  Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εκτυπώστε 
εικόνες µε έντονα χρώµατα σε διάφορα 
εκτυπωτικά µέσα µεγέθους έως και  
320 x 483 mm και βάρους έως και 300 gsm.  
Εντυπωσιακές δυνατότητες τελικής 
επεξεργασίας, από τη δηµιουργία booklet 
µε συρραφή στην πλάτη µέχρι διπλωµένα 
φυλλάδια.

•  Δαμάστε την ισχύ του EFI Fiery®. Η 
αναβάθµιση των µοντέλων της σειράς 
WorkCentre 7800 µε επεξεργαστή δικτύου 
EFI Fiery προσφέρει εύχρηστα εργαλεία 
διαχείρισης χρώµατος, βελτιωµένες 
δυνατότητες απόδοσης και ασφάλειας, και 
ευέλικτα εργαλεία ροής εργασίας.

•  Διατηρήστε τον έλεγχο του κόστους. 
Τα δικαιώµατα χρήστη καθιστούν εφικτό 
τον περιορισµό της πρόσβασης στις 
δυνατότητες εκτύπωσης κατά χρήστη, 
οµάδα, ώρα και εφαρµογή. Για παράδειγµα, 
όλα τα email του Outlook® µπορούν να 
ρυθµιστούν για αυτόµατη ασπρόµαυρη 
εκτύπωση διπλής όψης και όλες οι 
παρουσιάσεις PowerPoint για έγχρωµη 
εκτύπωση.

Colour By Words: Μοναδικός έλεγχος 
χρωμάτων

Με τη δυνατότητα Colour By Words δεν 
είναι ανάγκη να επιστρέψετε στα αρχεία 
προέλευσης για να τα επεξεργαστείτε. 
Απλά επιλέγετε τις αλλαγές στα χρώµατα 
που θέλετε από µια αναπτυσσόµενη 
λίστα και το Colour By Words θα 
προσαρµόσει το αντίτυπο.

Η αρχική φωτογραφία δεν είναι σωστή; 
Χρησιµοποιήστε την αναπτυσσόµενη 
λίστα του Colour By Words και επιλέξτε 
yellow-green colours a lot more green (τα 
κίτρινα-πράσινα χρώµατα πιο πράσινα) 
και red colours a lot more saturated (τα 
κόκκινα χρώµατα πιο κορεσµένα). Οι 
εικόνες θα είναι τέλειες. 
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Σάρωση με ένα πάτημα

Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα 
σάρωσης µε ένα πάτηµα για να 
δηµιουργήσετε ένα αποκλειστικό κουµπί 
σάρωσης που θα το βρίσκετε εύκολα 
στο περιβάλλον εργασίας από την 
έγχρωµη οθόνη αφής. Αντιστοιχίστε στο 
κουµπί σάρωσης µε ένα πάτηµα τη δική 
του ροή εργασίας, για γρήγορη διανοµή 
και αρχειοθέτηση εγγράφων.

Ευκολία όταν την χρειάζεστε
Η έγχρωµη οθόνη αφής παρέχει εύκολη 
πρόσβαση σε µια µεγάλη σειρά δυνατοτήτων 
που βελτιστοποιούν τη ροή εργασίας. 
Ενσωµατωµένες λύσεις σάρωσης που δεν 
χρειάζονται επιπλέον λογισµικό ή middleware: 
σάρωση µε ένα πάτηµα, οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων στο πακέτο και δηµιουργία PDF 
µε δυνατότητα αναζήτησης, ασφαλές PDF, 
εκτύπωση από και σάρωση προς συσκευή USB, 
σάρωση σε email, θυρίδα και δίκτυο. Επιπλέον, 
µε τη δυνατότητα σάρωσης ενός περάσµατος, 
πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σάρωση και των 
δύο όψεων ενός εγγράφου, ενώ η τεχνολογία 
υψηλής συµπίεσης µειώνει το µέγεθος 
των αρχείων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας
Μεταµορφώστε τον τρόπο µε τον οποίο η 
εταιρεία σας εκτελεί σηµαντικές εργασίες µε 
ισχυρές λύσεις Xerox® Workflow Solutions, 
βασισµένες στην πλατφόρµα Xerox Extensible 
Interface Platform®. Επιλέξτε την κατάλληλη 
λύση για την εταιρεία σας, σε cloud ή τοπικά 
στο διακοµιστή σας.

Ορισµένα παραδείγµατα λύσεων Xerox® 
Workflow Solutions στις οποίες έχουν πρόσβαση 
οι χρήστες µέσω του περιβάλλοντος εργασίας 
από την έγχρωµη οθόνη αφής είναι:

•  Xerox® ConnectKey® για SharePoint® ή 
Xerox® ConnectKey® για DocuShare®.
Σαρώστε αρχεία απευθείας στο Microsoft® 
SharePoint ή στο Xerox® DocuShare και άλλους 
φακέλους των Windows®. Επιπλέον, µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε άλλες δυνατότητες πέρα 
από τη βασική αποθήκευση αρχείων και τη 
δηµιουργία PDF, µε αυτόµατη µετατροπή 
εγγράφων σε έξυπνα, δοµηµένα δεδοµένα 
χρησιµοποιώντας εύχρηστα εργαλεία 
ονοµατοδοσίας και δροµολόγησης.

•  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Παρέχει εύκολη, ασφαλή, κλιµακούµενη 
σάρωση σε δηµοφιλείς χώρους αποθήκευσης, 
όπως τα Google Docs, SalesForce.com, 
Office 365 και Dropbox™, χρησιµοποιώντας 
προσαρµοσµένες ροές εργασίας που 
αξιοποιούν την τεχνολογία Xerox Extensible 
Interface Platform®.

Μάθετε περισσότερα σχετικά µε τις λύσεις 
Xerox® Workflow Solutions στη διεύθυνση 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Περισσότερος χρόνος για σηµαντικότερες εργασίες
Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι ήδη αρκετά περίπλοκος. Δεν χρειάζεται 
να είναι και οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Η Xerox σάς δίνει τα εργαλεία 
και τις τεχνολογίες για αυτοµατοποίηση συνηθισµένων ροών εργασίας γραφείου, 
προκειµένου να απλοποιηθούν οι καθηµερινές εργασίες και ο τρόπος κοινοποίησης 
σηµαντικών πληροφοριών για τις δραστηριότητές σας.
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Ισχυρές συνεργασίες
Η σειρά WorkCentre 7800 περιλαµβάνει 
ολοκλήρωση µε την τεχνολογία McAfee, µε 
αποτέλεσµα την πρώτη σειρά πολυλειτουργικών 
συστηµάτων που αυτοπροστατεύονται από 
ενδεχόµενες εξωτερικές απειλές. Η τεχνολογία 
κατάλογου εγκεκριµένων αρχείων της 
McAfee διασφαλίζει ότι στις συσκευές σας θα 
εκτελούνται µόνο ασφαλή, προεγκεκριµένα 
αρχεία συστήµατος, ελαχιστοποιώντας την 
ανάγκη µη αυτόµατης ενηµέρωσης των 
επιπέδων προστασίας του λογισµικού από νέες 
απειλές κατά της ασφάλειας. Επίσης, χάρη στην 
εύκολη ολοκλήρωση µε το Xerox® Managed 
Print Services και το λογισµικό της McAfee, η 
ιχνηλάτηση και η παρακολούθηση είναι εύκολες 
εργασίες.

Επιπλέον, η αυτόµατη ολοκλήρωση µε το Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) παρέχει 
ολοκληρωµένη ορατότητα όλων των τελικών 
σηµείων των πολυλειτουργικών συστηµάτων µε 
τεχνολογία ConnectKey®, ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρµογή πολιτικών ασφαλείας που βασίζονται 
στην πληροφορική τεχνολογία, καθώς επίσης η 
συµµόρφωση.

Ασυναγώνιστη ασφάλεια για απόλυτη σιγουριά
Τα επιχειρηματικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία σας. 
Για το λόγο αυτό, η Xerox δηµιούργησε τις συσκευές της σειράς Xerox® WorkCentre™ 
7800 που περιλαµβάνουν την πιο ολοκληρωµένη γκάµα προηγµένων δυνατοτήτων, 
τεχνολογιών και λύσεων από ηγέτες στον τοµέα της ασφάλειας, για προστασία των 
σηµαντικών πληροφοριών σας από ενδεχόµενα σηµεία τρωτότητας. 

•  Προστατεύστε τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες σας. Προστατεύστε 
όλα τα ευαίσθητα δεδοµένα µε 
κρυπτογραφηµένα αρχεία PDF για σάρωση, 
πλήρη κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου, 
συµβατότητα µε το πρότυπο 256-bit AES 
FIPS 140-2, και λειτουργία Image Overwrite 
µε διεργασία τριπλής επεγγραφής δεδοµένων 
που διασφαλίζει την πλήρη διαγραφή όλων 
των κατακερµατισµένων δεδοµένων.

•  Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση. Αποτρέψτε τη µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στη συσκευή 
χρησιµοποιώντας έλεγχο ταυτότητας στο 
δίκτυο µε ή χωρίς συµπληρωµατικό έλεγχο 
ταυτότητας µέσω συσκευών ανάγνωσης 
Magstripe, επαφής και Smart card  
(CAC/PIV/.Net), δικαιώµατα χρήστη Xerox® 
αναλόγως του ρόλου και σύνδεση σε επίπεδο 
λειτουργίας, καθώς επίσης φιλτράρισµα 
διευθύνσεων IP.

•   Προληπτική διαχείριση απειλών. 
Παρακολουθεί την ανακοίνωση νέων 
ευπαθειών και παρέχει διορθώσεις κώδικα 
όταν είναι απαραίτητο, διασφαλίζοντας 
ότι ο εξοπλισµός σας είναι ενηµερωµένος 
και τα δεδοµένα σας παραµένουν ασφαλή. 

Επιπλέον, µπορείτε να λάβετε τις πιο 
πρόσφατες ενηµερώσεις µέσω τροφοδοσιών 
RSS και να παραµένετε ενήµεροι µέσω του  
www.xerox.com/security.

•  Διατηρήστε τη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς. Οι συσκευές της σειράς 
WorkCentre 7800 συµµορφώνονται µε τα πιο 
πρόσφατα πρότυπα σε διάφορους κλάδους, 
όπως το δηµόσιο, τα χρηµατοοικονοµικά 
και την παροχή υπηρεσιών υγείας. 
Περιλαµβάνονται τα πρότυπα Common 
Criteria, HIPAA, Data Protection Act, COBIT και 
άλλα πολλά. Αυτές οι συσκευές µπορούν να 
συµµορφώνονται µε οποιοδήποτε πρότυπο και 
διαθέτουν ελέγχους που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες σας.

•  Αποκτήστε πλήρη ορατότητα. Αποτρέψτε 
την κλοπή διευθύνσεων IP και διασφαλίστε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άρνηση 
υπηρεσίας, αποκτώντας συνολική ορατότητα 
της συσκευής και του δικτύου. Με τη 
διαχείριση πολιτικών ασφαλείας και την 
παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων 
στη συσκευή µε το Audit Log, µπορείτε να 
γνωρίζετε ποιος είχε πρόσβαση σε τι, ποιος 
είχε πρόσβαση σε τι και πότε.
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Απομακρυσμένη παρακολούθηση 
και διαχείριση.

Με τον πίνακα αποµακρυσµένου ελέγχου 
µπορείτε να χρησιµοποιείτε την επιφάνεια 
εργασίας των µοντέλων της σειράς 
WorkCentre 7800 από οποιονδήποτε 
σταθµό εργασίας γραφείου, σαν να 
βρισκόσασταν δίπλα στη συσκευή.

Μπορείτε να εκπαιδεύσετε 
αποµακρυσµένα τους χρήστες 
και να ορίσετε τις ρυθµίσεις της 
συσκευής έχοντας τη σιγουριά ότι η 
ενσωµατωµένη ασφάλεια επιτρέπει 
µόνο µία εξουσιοδοτηµένη λειτουργία τη 
φορά, προκειµένου να αποτραπούν οι 
πολλαπλές αποµακρυσµένες διαδικασίες.

image for 
placement only

Ελευθερία στο γραφείο και εκτός
Η σειρά Xerox® WorkCentre™ 7800 δίνει στο 
προσωπικό του γραφείου την πολυτέλεια να 
ελέγχουν τις λειτουργίες της συσκευής από 
οποιονδήποτε σταθµό εργασίας. Επιπλέον, 
οι επαγγελµατίες εν κινήσει έχουν πρόσβαση 
στα εργαλεία επικοινωνίας και τις λύσεις 
παραγωγικότητας ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία τουτς.

•  Apple® AirPrint. Εκτυπώστε  
φωτογραφίες και σηµαντικά έγγραφα 
γραφείου από το Apple iPhone® ή το 
iPad® χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση 
προγραµµάτων οδήγησης ή σύνδεσης 
καλωδίων. Με το AirPrint, µέσω του  
δικτύου Wi-Fi στο γραφείο σας, το  
iPhone ή το iPad εντοπίζει αυτόµατα  
και συνδέεται σε συσκευή της  
σειράς WorkCentre 7800 που διαθέτει 
δυνατότητα AirPrint. 

•  Xerox® Mobile Print και άλλα πολλά.  
Η Xerox διαθέτει όλες τις επιλογές 
για ασφαλή, ακριβή εκτύπωση από 
τις περισσότερες φορητές συσκευές, 
σε οποιονδήποτε εκτυπωτή ή 
πολυλειτουτργικό σύστηµα, ανεξάρτητα 
από τη µάρκα. Επιπλέον, η Xerox 
προσφέρει προαιρετικές δυνατότητες 
που διευκολύνουν το προσωπικό IT, όπως 
πρόσβαση µε κωδικό PIN και πολλαπλά 
λειτουργικά συστήµατα για φορητές 
συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.xerox.com/mobile. 

•  Με πιστοποίηση Mopria™.  
Η πιστοποίηση Mopria απλοποιεί την 
εµπειρία της φορητής εκτύπωσης για 
tablet και smartphone σε πολλές συσκευές 
εκτύπωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
σειράς WorkCentre 7800.

Η Xerox βρίσκεται εδώ, ώστε να συνδέεστε παντού.
Στον πραγματικό κόσμο, η δουλειά δεν περιορίζεται στο χώρο εργασίας. 
Με τη Xerox στο γραφείο σας, η ελευθερία της απεριόριστης κινητικότητας σάς 
δίνει τη σιγουριά να κάνετε ό,τι καλύτερο, όπου και αν ας πάνε οι απαιτήσεις της 
εργασίας σας. 
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Σειρά Xerox® WorkCentre™ 7800 
βελτιστοποιημένη για 

Σάρωση Βιωσιμότητα

Ασφάλεια Δικτύωση

Λύσεις Wi-Fi

Περιβαλλοντικές δυνατότητες
Η σειρά WorkCentre 7800 περιορίζει σηµαντικά 
την κατανάλωση ενέργειας.

Εξοικονομήστε ενέργεια με πράσινες 
τεχνολογίες

•  Γραφίτης EA. Ο γραφίτης EA µε τεχνολογία 
εξαιρετικά χαµηλού σηµείου τήξης πετυχαίνει 
ελάχιστη θερµοκρασία σύντηξης 20ºC 
χαµηλότερα από το συµβατικό γραφίτη, για 
ακόµα µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας και 
φωτεινά, ιλουστρασιόν αποτελέσµατα, ακόµα 
και σε συνηθισµένο χαρτί.

•  Επαγωγική θέρμανση. Ο νέος, θερµικά 
αποδοτικός φούρνος επαγωγικής θέρµανσης 
(IH) δεν χρειάζεται προθέρµανση, έτσι 
µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας σε 
κατάσταση αναµονής µέχρι και 44% σε 
σύγκριση µε συσκευές θέρµανσης µε 
αντίσταση. 

•  Σαρωτής LED. Η κατανάλωση ισχύος σαρωτή 
που χρησιµοποιεί φωτισµό LED είναι στο 1/3 
των κλασικών σαρωτών µε λυχνίες φθορισµού.

Διαχείριση χρήσης πόρων και εκτύπωση 
με υπευθυνότητα

•  Διαχείριση ενέργειας. Με το Cisco® 
EnergyWise, µια δυνατότητα µέσω του Xerox® 
Power MIB (Management Information Base), 
µπορείτε να ελέγχετε, να διαχειρίζεστε και να 
δηµιουργείτε αναφορές µε πληροφορίες για την 
κατανάλωση ενέργειας από τη συσκευή, καθώς 
επίσης να ορίζετε βέλτιστες καταστάσεις ισχύος 
και διαστήµατα για χρονικά όρια.

•  Εκτύπωση Earth-smart. Μπορείτε να 
κάνετε επιλογές εργασίας που είναι πιο 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες για τις εργασίες 
εκτύπωσης.

•  Πιστοποίηση ENERGY STAR®. Η σειρά 
WorkCentre 7800 ικανοποιεί τις αυστηρές 
απαιτήσεις του ENERGY STAR για τη χρήση 
ενέργειας.

1

2

5
4

3

8

1
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.000 
φύλλων χαρτιού. Έτσι η µέγιστη χωρητικότητα 
αυξάνεται σε 5.140 φύλλα. Τα µοντέλα WorkCentre 
7830/7835 είναι διαθέσιµα µε χωρητικότητα 2.180 
ή 3.140 φύλλα.

2  
Εξαιρετική ευελιξία υλικών. Η σειρά WorkCentre 
7800 χειρίζεται περισσότερους τύπους και βάρη 
υλικών, από περισσότερους δίσκους σε σύγκριση µε 
την πλειοψηφία των συσκευών της ίδιας κατηγορίας. 
Υποστηρίζει βάρη µέχρι 300 gsm και µεγέθη υλικών 
µέχρι 320 x 483 mm.

3
Εκτυπώστε φακέλους εύκολα µε τον προαιρετικό 
δίσκο φακέλων (αντικαθιστά το δίσκο 1).

4  
Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (προτείνεται για το 
βοηθητικό συρραπτικό), ώστε να έχετε άπλετο χώρο 
για την ταξινόµηση των εγγράφων.

5  
Ο σαρωτής διπλής κεφαλής και ενός 
περάσματος στον WorkCentre 7845/7855 
εξοικονοµεί χρόνο, καθώς σαρώνει ταυτόχρονα και 
τις δύο πλευρές των εγγράφων µε ταχύτητα 133 
ειδώλων το λεπτό.

6  
Ο Office Finisher LX* (δεν εικονίζεται) παρέχει 
εξελιγµένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας, σε 
εξαιρετική τιµή.

7  
Ο ενσωματωμένος Office Finisher (μόνο για 
WC7830/7835)* (δεν εικονίζεται) παρέχει 
δυνατότητες στοίβαξης 500 φύλλων και συρραφής 
50 φύλλων σε µία θέση.

8  
Ο Professional Finisher* προσθέτει τη δυνατότητα 
συρραφής σε πολλές θέσεις (50 φύλλα) και τη 
δυνατότητα διάτρησης, διπλώµατος σε σχήµα V 
και δηµιουργίας booklet µε δίπλωµα στη µέση και 
συρραφή στη ράχη

* Προαιρετικά
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Ο έγχρωµος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 7800/7800 βασίζεται στην τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com.

Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά συσκευής

WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Ταχύτητα
Μέχρι 30 έγχρωµες 
και ασπρόµαυρες σελ./λεπτό

Μέχρι 35 έγχρωµες 
και ασπρόµαυρες σελ./λεπτό 

Μέχρι 45 έγχρωµες 
και ασπρόµαυρες σελ./λεπτό

Μέχρι 50 έγχρωµες σελ. 
/λεπτό / 55 ασπρόµαυρες σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας1 Μέχρι 90.000 σελίδες/µήνα Μέχρι 110.000 σελίδες/µήνα Μέχρι 200.000 σελίδες/µήνα Μέχρι 300.000 σελίδες/µήνα

Σκηρός δίσκος / Επεξεργαστής 
/ Μνήµη

Σύστηµα µε ελάχιστο 160 GB / 1,2 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB συν µνήµη σελιδοποίησης 1 GB

Συνδεσιµότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, προαιρετικό Wi-Fi (Κιτ ασύρµατης συνδεσιµότητας)

Λειτουργίες controller Ενοποιηµένος κατάλογος διευθύνσεων, πίνακας αποµακρυσµένου ελέγχου, υποστήριξη online (πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή), αναπαραγωγή ρυθµίσεων παραµέτρων

Προαιρετικός controller EFI Fiery Network Server, Πακέτο παραγωγικότητας EFI, EFI Ethernet Hub Kit

Aντιγραφή και 
εκτύπωση 
Χρόνος εµφάνισης πρώτου 
αντίτυπου (έως)

9 δευτερόλεπτα έγχρωµη / 
 7,7 δευτερόλεπτα ασπρόµαυρη 

7,5 δευτερόλεπτα έγχρωµη / 
6,4 δευτερόλεπτα ασπρόµαυρη

7,1 δευτερόλεπτα έγχρωµη / 
5,9 δευτερόλεπτα ασπρόµαυρη

Ανάλυση εκτύπωσης και 
αντιγραφής

Αντιγραφή: µέχρι 600 x 600 dpi, εκτύπωση: µέχρι 1200 x 2400 dpi

Γλώσσες περιγραφής σελίδας 
(PDL) Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (προαιρετικά)

Λειτουργίες εκτύπωσης 
Εκτύπωση από USB, ασφαλής εκτύπωση, ρυθµίσεις προγράµµατος οδήγησης Earth Smart, αναγνώριση εργασίας, δηµιουργία booklet, αποθήκευση και ανάκληση 
ρυθµίσεων προγράµµατος οδήγησης, αµφίδροµη κατάσταση σε πραγµατικό χρόνο, κλιµάκωση, παρακολούθηση εργασιών, Colour By Words

Εκτύπωση εν κινήσει       Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution(προαιρετικά), Xerox® Mobile Print Cloud (προαιρετικά), Xerox® PrintBack, µε πιστοποίηση Mopria™

Σάρωση Στάνταρ Προορισμοί: Σάρωση σε θυρίδα, σάρωση σε USB, σάρωση σε email, σάρωση σε δίκτυο Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Βοηθητικά 
χαρακτηριστικά: Scan to Home, σάρωση µε ένα πάτηµα, PDF µε δυνατότητα αναζήτησης, µονοσέλιδο/πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, κρυπτογραφηµένο PDF/ µε 
προστασία κωδικού πρόσβασης, γραµµικοποιηµένο PDF / PDF/A

Προαιρετικά Πακέτα λογισμικού: ConnectKey® για Sharepoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE και Professional

Φαξ Στάνταρ Internet Fax, δηµιουργία εργασίας φαξ ενεργοποίηση διακοµιστή φαξ δικτύου

Προαιρετικά Προώθηση φαξ σε email ή SMB, αυτόνοµο φαξ (επιλογές µίας και δύο γραµµών, περιλαµβάνει LAN Fax)

Ασφάλεια
Στάνταρ

Ενσωµάτωση McAFee®, συµβατότητα µε McAfee (ePO), επεγγραφή σκληρού δίσκου, κρυπτογράφηση 256 bit (συµβατότητα µε FIPS 140-2), πιστοποίηση 
Common Criteria (ISO 15408), ασφαλή εκτύπωση µε χρονική διαγραφή, ασφαλές φαξ, ασφαλής σάρωση, ασφαλές email, Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) Integration, έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SSL, SNMPv3, Audit Log, έλεγχοι πρόσβασης, δικαιώµατα χρήστη

Προαιρετικά McAfee Integrity Control, κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System®

Αναφορές Στάνταρ Xerox® Standard Accounting (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email), ενεργοποίηση απολογιστικών λειτουργιών (αναφορές) δικτύου

Προαιρετικά Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® 

Είσοδος χαρτιού Στάνταρ Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: 
110 φύλλα. Ταχύτητα: µέχρι και 70 είδωλα/λεπτό (µίας όψης)  
Μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 420 mm

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης ενός περάσματος: 
130 φύλλα. Ταχύτητα: µέχρι και 133 είδωλα/λεπτό (µίας όψης)  
Μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 420 mm

Βοηθητικός δίσκος bypass: 100 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 89 x 98 mm έως 320 x 483 mm

Επιλογή2

Μοντέλο με 4 δίσκους των  520 φύλλωνl - Σύνολο µαζί µε το βοηθητικό 
δίσκο bypass: 2.180. Μεγέθη 140 x 182 mm έως SRA3

Δ/Δ

Μοντέλο με δίσκο σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας - Σύνολο µαζί µε το βοηθητικό δίσκο bypass: 3.140. 2 δίσκοι των 520 φύλλων, 1 δίσκος των 867 
φύλλων, 1 δίσκος των 1.133 φύλλων. Μεγέθη 140 x 182 mm έως SRA3

Προαιρετικά Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 2.000 φύλλα. Μέγεθος: A4 (µε τροφοδοσία µακριάς πλευράς) 
Δίσκος φακέλων: Μέχρι 60 φακέλους: DL, C5, C6. Εξειδικευµένα µεγέθη: 98 x 148 έως 162 x 241 mm

Έξοδος χαρτιού / τελική 
επεξεργασία Στάνταρ Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: 250 φύλλα ο καθένας. Δίσκος για εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω: 100 φύλλα

Προαιρετικά Office Finisher LX: στοιβακτής 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική µονάδα διάτρησης, προαιρετική µονάδα δηµιουργίας 
booklet (γραµµή κοπής, συρραφή κατά µήκος της ράχης)
Integrated Office Finisher (προαιρτικά με το 7830/7835): στοιβακτής 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή µίας θέσης 
Professional Finisher: στοιβακτής 1.500 φύλλων και άνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση, µονάδα δηµιουργίας booklet 
µε δίπλωµα στη µέση και συρραφή στη ράχη, δίπλωµα σε σχήµα V
Βοηθητικό συρραπτικό: συρράφει 50 φύλλα (µε βάση χαρτί βάρους 75 gsm), συνιστώµενη χρήση µε την προαιρετική επιφάνεια εργασίας

1  Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Ισχύει μόνο για τα WorkCentre 7830 και 7835

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

Άλλα βραβεία

BLI 2013 Outstanding 
Achievement in  
Innovation Award for 
Xerox® ConnectKey®  
Share to Cloud

Άρθρο Πιστοποιητικό

BLI 2013 Pick of the Year 
Award for Xerox® Mobile 
Print Cloud – Outstanding 
Small Business Mobile  
Print Solution

Άρθρο Πιστοποιητικό

BLI 2014 Pick of the 
Year Award for Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Outstanding Enterprise 
Mobile Print Solution

Άρθρο Πιστοποιητικό

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Άρθρο Πιστοποιητικό
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