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Για καλύτερη απόδοση 
απαιτείται νέα νοοτροπία. 
Χρειάζεστε μια τεχνολογική 
λύση γραφείου που επιτελεί 
το σκοπό της στο παρασκήνιο 
και ελευθερώνει το προσωπικό 
σας για να κάνει τη δουλειά του 
όπως θέλει, εστιάζοντας σε ό,τι 
έχει σημασία.

Χρειάζεστε ένα νέο 
είδος απλότητας που να 
εξορθολογίζει το φόρτο 
εργασίας σε επίπεδο τμήματος, 
με επιπλέον εξελιγμένες 
δυνατότητες που επιτρέπουν 
στην ομάδα σας να εργάζεται 
πιο αποδοτικά και οικονομικά, 
με μεγαλύτερη ασφάλεια και 
ευελιξία.

Χρειάζεστε τις λύσεις που 
βασίζονται στηντεχνολογία 
Xerox® ConnectKey® και τον 
WorkCentre® 5865/5875/5890.

TITLE: X_28941_W5ZBR-01XE   LANGUAGE: Greek   DATE: 27 January 2015 9:49 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 8



3

Νέος τρόπος εργασίας.
Η επιτυχία των μεγάλων ομάδων εργασίας είναι αποτέλεσμα της 
αποδοτικότητας, της ευελιξίας και της αξιοπιστίας τους. Χρειάζεστε μια 
τεχνολογική λύση για το γραφείο που να είναι ανάλογη αυτών των δυνατών σημείων. 
Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε το Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 με έναν 
ισχυρό συνδυασμό χαρακτηριστικών και λειτουργιών προκειμένου να διεκπεραιώνετε 
μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με τρόπους που δεν είχατε φανταστεί ποτέ. 

•  Εξαιρετικές δυνατότητες – με ταχύτητες 
που επιλέγετε. Η ταχύτητα μέχρι και 
65, 75 ή 90 σελ./λεπτό είναι αρκετή για 
να ανταποκρίνεται στο φόρτο εργασίας 
ενός τμήματος. Ωστόσο, αν για την 
επιχείρησή σας χρειάζεστε παραγωγικότητα 
σε επίπεδο ομάδας εργασίας, μπορείτε 
να επενδύσετε σε ένα γρήγορο μεν, αλλά 
μικρότερης ταχύτητας μοντέλο WorkCentre 
5945/5955, για εξαιρετικά γρήγορη 
απόδοση μέχρι και 55 σελ./λεπτό.

•  Σάρωση με ταχύτητα μέχρι και 200 
είδωλα το λεπτό (ταχύτητα λειτουργίας 
διπλής οψης). Η έγχρωμη σάρωση 
ενός περάσματος επιτρέπει τη γρήγορη 
ηλεκτρονική διανομή ολόχρωμων εγγράφων 
για πιο αποτελεσματική και εντυπωσιακή 
επικοινωνία. 

•  Φωτισμένη δίοδος χαρτιού. Το WorkCentre 
5865/5875/5890 διαθέτει φωτισμένη δίοδο 
χαρτιού, έτσι η πρόσβαση του χρήστη είναι 
πιο εύκολη. 

•  Μεγαλύτερη χωρητικότητα χαρτιού, 
μεγαλύτερη ευελιξία. Εκτυπώστε 
μεγαλύτερο όγκο εγγράφων για 
περισσότερο με συνολική χωρητικότητα 
χαρτιού 8.700 φύλλων. Καθώς διαθέτει 
πολλαπλές επιλογές τελικής επεξεργασίας, 
από βασική μέχρι προηγμένη, έχετε την 
ευελιξία που χρειάζεστε για το φόρτο 
εργασίας σας.

•  Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και 
αντιγραφής. Καθώς διαθέτει ανώτερη 
ευκρίνεια για λεπτές γραμμές, σκιάσεις και 
αποχρώσεις, τα αντίγραφα θα μοιάζουν 
όπως και τα πρωτότυπα.

•  Απλότητα με αυτόνομες λειτουργίες. 
Εκτυπώστε από και σαρώστε σε 
οποιαδήποτε συσκευή μνήμης USB για 
πιο γρήγορη διανομή εγγράφων όταν δεν 
βρίσκεστε στον υπολογιστή σας.

•  Προτεραιότητα στη δική σας εργασία 
εκτύπωσης. Η δυνατότητα Print Around 
εξαλείφει τις μεγάλες καθυστερήσεις κατά 
την εκτύπωση καθώς θέτει σε αναμονή τις 
εργασίες που χρειάζονται ειδικούς πόρους 
(όπως διαφορετικό μέγεθος χαρτιού) και 
εκτυπώνει την επόμενη εργασία στην ουρά. 

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.
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Ενσωµατωµένες δυνατότητες 
µείωσης της κατανάλωσης
Αποκτήστε ένα πανίσχυρο πολυλειτουργικό 
σύστημα που περιλαμβάνει 
χαρακτηριστικά με σεβασμό προς το 
περιβάλλον.

•  Η εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη γρήγορη 
εκκίνηση μειώνει την κατανάλωση ρεύματος 
όταν δεν χρησιμοποιείται, ενώ η συσκευή 
παραμένει σε ετοιμότητα για άμεση δράση.

•  Πλήρης συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή 
οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS), 
το ECOLOGO® και τα αυστηρά πρότυπα 
ENERGY STAR® TEC Version 1.2.

•  Διατίθενται πολλαπλές ρυθμίσεις εκτύπωσης 
για μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον. 
Στις επιλογές περιλαμβάνεται προεπιλεγμένη 
εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση δοκιμίων, 
εκτύπωση σε ανακυκλωμένο χαρτί και 
λειτουργία πρόχειρης εκτύπωσης.

 •  Οι καινοτόμες ρυθμίσεις του 
προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης 
Earth Smart επιτρέπουν τις καλύτερες 
δυνατές επιλογές εκτύπωσης με ιδιαίτερο 
σεβασμό για το περιβάλλον.
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Το νέο πρότυπο για την απλότητα.
Με τα κατάλληλα εργαλεία, οι μεγάλες ομάδες εργασίας θα λειτουργούν 
πιο αποδοτικά και θα αριστεύουν όταν εκτελούν σημαντική δουλειά. Έχετε 
τη σιγουριά ότι το Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 απλοποιεί τις περίπλοκες 
εργασίες προφέροντας μια λύση που λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές σας 
προδιαγραφές. 

•  Κορυφαίο περιβάλλον εργασίας χρήστη με 
έγχρωμη οθόνη αφής. Παρέχει την πρακτική 
και οικεία διασύνδεση για την οποία είναι 
γνωστή η Xerox και διαθέτει φωτεινά, έξυπνα 
εικονίδια και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις 
σημαντικές λειτουργίες απευθείας από την 
κεντρική οθόνη.

•  Λιγότερη παρέμβαση χρήστη συνεπάγεται 
λιγότερος χρόνος εκτός λειτουργίας. Ο νέος, 
πιο αποδοτικός γραφίτης διαρκεί περισσότερο, 
μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα από 
οποιονδήποτε χρήστη και εξασφαλίζει 
ανώτερη ποιότητα εικόνας.

•  Χρήσιμες αυτόνομες λειτουργίες. Τα 
ενσωματωμένα βίντεο βοήθειας εξασφαλίζουν 
γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων από τον 
μπροστινό πίνακα.

•  Ηλεκτρονική υποστήριξη Xerox®.  
Συνεχίστε την εργασία σας με άμεση 
πρόσβαση σε ηλεκτρονική βοήθεια με 
δυνατότητα αναζήτησης απευθείας από 
τον μπροστινό πίνακα της συσκευής ή το 
πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης. Θα έχετε 
τις ίδιες πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι 
ειδικοί υποστήριξης προϊόντος για την  
επίλυση προβλημάτων με τον εκτυπωτή,  
την ανάλυση κωδικών σφαλμάτων, την  
ποιότητα εκτύπωσης, τις εμπλοκές υλικών,  
την εγκατάσταση λογισμικού και άλλα πολλά.

•  Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης γενικής 
χρήσης. Με το Xerox® Global Print Driver®, οι 
διαχειριστές IT μπορούν να εγκαταστήσουν, να 
αναβαθμίσουν και να διαχειριστούν συσκευές 
της Xerox® και τρίτων κατασκευαστών από 
ένα και μοναδικό πρόγραμμα οδήγησης. 
Παρέχει ένα ομοιόμορφο, εύχρηστο 
περιβάλλον εργασίας για τους τελικούς 
χρήστες, μειώνοντας τον αριθμό των κλήσεων 
υποστήριξης και απλοποιώντας τη διαχείριση 
των υπηρεσιών εκτύπωσης.

•  Εξελιγμένες δυνατότητες αντιγραφής 
και εκτύπωσης. Το WorkCentre 
5865/5875/5890 απλοποιεί εξαιρετικά τις 
καθημερινές εργασίες γραφείου, παρέχοντας 
υποστήριξη για εξειδικευμένες εφαρμογές 
εκτύπωσης, όπως σχόλια, σφράγιση Bates, 
δυνατότητα εκτύπωσης διαχωριστικών και 
προγραμματισμό σε επίπεδο σελίδας.

•  Ομοιόμορφη εμπειρία χρήστη. Το 
WorkCentre 5865/5875/5890 διαθέτει την 
ίδια τεχνολογία με τους πιο πρόσφατους 
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές της Xeorox 
μεγέθους A3, ώστε οι χρήστες να νιώθουν 
πιο άνετα με τη λειτουργία των συσκευών, 
λόγω της οικείας εμφάνισης και αίσθησης. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
prvtoporiak;h τεχνολογία Xerox® ConnectKey®, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.connectkey.com.
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Μην διακινδυνεύετε τις ευαίσθητες πληροφορίες.
Η κορυφαία απόδοση δεν έχει σημασία αν δεν προστατεύονται πλήρως τα 
δεδομένα που είναι σημαντικά για την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, το Xerox® 
WorkCentre® 5865/5875/5890 διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη σειρά εξελιγμένων 
χαρακτηριστικών, τεχνολογιών και λύσεων από κορυφαίους προμηθευτές που 
διασφαλίζουν πλήρη προστασία όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες. 

•  Προστατεύστε τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες σας. Προστατεύστε όλα τα 
ευαίσθητα δεδομένα με κρυπτογραφημένα 
αρχεία PDF για σάρωση, 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 τις 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 WorkCentre 
5865/5875/5890 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 και πότε.

Ισχυρές συνεργασίες.

Οι συσκευές WorkCentre 5865/5875/5890 
περιλαμβάνουν 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 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.
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Απομακρυσμένη παρακολούθηση  
και διαχείριση

Με τον πίνακα απομακρυσμένου 
ελέγχου μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
την επιφάνεια εργασίας των μοντέλων 
WorkCentre 5865/5875/5890 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.
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Πραγματική εργασία για τον πραγματικό κόσμο.
Για το σύγχρονο τρόπο εργασίας, χρειάζεστε τη δυνατότητα πρόσβασης 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε σε τεχνολογία που θα διευκολύνει 
τη δουλειά σας. Οι φορητές μας λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους 
σύγχρονους επαγγελματίες να εργάζονται τόσο στο γραφείο όσο και καθ' οδόν, 
εξασφαλίζοντας την ελευθερία και ευελιξία για να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις 
της επιχείρησής τους, όπου και να τους οδηγήσει. 

Η ελευθερία της απεριόριστης 
κινητικότητας
Τα μοντέλα Xerox® WorkCentre® 
5865/5875/5890 δίνουν 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 τους.

•  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 5800 που διαθέτει δυνατότητα 
AirPrint.

•  Xerox® Mobile Print και άλλα πολλά.  
Η Xerox διαθέτει όλες τις επιλογές 
για ασφαλή εκτύπωση ακριβείας από 
τις περισσότερες φορητές συσκευές, 
σε οποιονδήποτε εκτυπωτή ή 
πολυλειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα 
από τον κατασκευαστή. 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 5800.
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Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 

βελτιστοποιημένη για:

Παραγωγικότητα Σάρωση

Ασφάλεια Δικτύωση

Λύσεις Wi-Fi

Είσοδος χαρτιού

1
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ενός 
περάσματος σαρώνει έγγραφα με ταχύτητα μέχρι 
και 200 είδωλα το λεπτό (ταχύτητα λειτουργίας 
διπλής οψης).

2  
Ο βοηθητικός δίσκος bypass των 100 φύλλων 
χειρίζεται βαρύ χαρτί βάρους μέχρι 216 gsm.

3  
Οι δύο δίσκοι γενικής χρήσης 500 φύλλων 
ρυθμίζονται για μεγέθη μέχρι A3.

4  
Το προαιρετικό κιτ φακέλων (αντικαθιστά το  Δίσκο 2) 
παρέχει τροφοδότηση χωρίς προβλήματα 50 φακέλων.

5  
Ο δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας 
χωράει συνολικά 3.600 φύλλα A4.

6  
Ο τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 4.000 φύλλων 
A4 (προαιρετικά) μπορεί να αυξήσει τη συνολική 
χωρητικότητα σε 8.700 φύλλα. Μπορείτε ακόμα να 
προσθέσετε το κιτ στενής πλευράς για 2.000 φύλλα 
A4 ή A3.

Επιλογές τελικής επεξεργασίας

7  
Οι πολλές επιλογές τελικής επεξεργασίας σάς 
επιτρέπουν να προσθέσετε τις δυνατότητες που 
είναι κατάλληλες για μεμονωμένες ομάδες εργασίας. 
Επιλέξτε βασικά χαρακτηριστικά, όπως συρραφή 
και διάτρηση, ή εξελιγμένες δυνατότητες για την 
παραγωγή σελιδοποιημένων, διπλωμένων booklet 
με συρραφή στη ράχη ή φυλλαδίων με δίπλωμα 
σχήματος Z και C.

1

2

34
6 7

5

Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας.

Μεταμορφώστε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία 
σας εκτελεί σημαντικές εργασίες με τις ισχυρές 
λύσεις Xerox® Workflow Solutions που βασίζονται 
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. 
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Για πιο αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs. 
©2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print 
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® και Xerox Secure Access Unified ID System® είναι εµπορικά 
σήµατα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Το Mopria™ είναι εµπορικό σήµα της Mopria Alliance. Ως εταίρος 
ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά µε την 
αποτελεσµατική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήµα ENERGY STAR είναι σήµατα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτού 
του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ενηµέρωση 12/14 BR8889     W5VBR-01XA

Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 5865/5875/5890 έχει δημιουργηθεί με βάση την τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
συσκευής 

WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

Ταχύτητα Μέχρι 65 σελ./λεπτό Μέχρι 75 σελ./λεπτό Μέχρι 90 σελ./λεπτό

Κύκλος Εργασιών1 Μέχρι 250.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 300.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 400.000 σελίδες/μήνα

Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής 
/ Μνήμη

Ελάχιστο 160 GB / 1 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB

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

Aντιγραφή και εκτύπωση 
Ανάλυση εκτύπωσης και αντιγραφής Αντιγραφή: μέχρι 600 x 600 dpi; Εκτύπωση: μέχρι 4800 x 1200 dpi, 256 αποχρώσεις του γκρι

Χρόνος εμφάνισης πρώτου 
αντίτυπου (έως)

2,9 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®)2 (προαιρετικά)

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

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, κιτ για ενεργοποίηση δικτυακού server φαξ, email)

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

Ασφάλεια Στάνταρ Ενσωμάτωση McAFee®, συμβατότητα με McAfee ePolicy (ePO), επεγγραφή σκληρού δίσκου, κρυπτογράφηση 256 bit (συμβατότητα με FIPS 140-2), 
πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408), ασφαλής εκτύπωση με χρονοκαθυστέρηση διαγραφής, 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®

Τροφοδότηση χαρτιού 
Στάνταρ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ενός περάσματος: 200 φύλλα. Ταχύτητα μέχρι και 200 είδωλα/λεπτό (λειτουργία διπλής όψης). Μεγέθη: 125 x 138 
mm έως 297 x 432 mm
Βοηθητικός δίσκος bypass: 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: A6 έως A3
Δίσκοι 1-2: 500 φύλλα ο κάθε ένας. Εξειδικευμένα μεγέθη: A5 έως A3
Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 3.600 φύλλα συνολικά (1.600 και 2.000 φύλλα), μέγεθος: A4

Προαιρετικά Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 4.000 φύλλα. Μέγεθος: A4 (με τροφοδοσία μακριάς πλευράς)
Κιτ HCF (απαιτείται HCF): Κιτ τροφοδοσίας στενής πλευράς A3, 2.000 φύλλων ή Κιτ τροφοδοσίας στενής πλευράς A4, 2.000 φύλλων
Δίσκος φακέλων ((αντικαθιστά το Δίσκο 2): Μέχρι 50 φακέλους: DL, C5

Έξοδος χαρτιού / 
τελική επεξεργασία 

Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (5865/5875 μόνο): 300 φύλλα
Office Finisher (5865/5875 μόνο): δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων σε πολλές θέσεις, προαιρετικό διατρητικό
Office Finisher με μονάδα δημιουργίας booklet (5865/5875 μόνο): δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων σε πολλές θέσεις, δημιουργία φυλλαδίων 
με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη, προαιρετικό διατρητικό
High Volume Finisher (HVF): δίσκοι 3.000 + 250 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 100 φύλλων, προαιρετικό διατρητικό
High Volume Finisher με μονάδα δημιουργίας booklet: δίσκοι 3.000 + 250 φύλλων, συρραφή 100 φύλλων σε πολλές θέσεις, μονάδα δημιουργίας booklet με 
δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη, προαιρετική διάτριση
Μονάδα διπλώματος σχήματος Z/C (απαιτείται HVF με μονάδα δημιουργίας booklet): Προσθέτει τη δυνατότητα για δίπλωμα σχήματος Z και C σε μέγεθος A4
Εξάρτημα προσθήκης μετά την επεξεργασία (απαιτείται HVF ή HVF με μονάδα δημιουργίας booklet): Προσθέτει προεκτυπωμένα ένθετα
Βοηθητικό συρραπτικό: συρράφει 50 φύλλα (με βάση χαρτί βάρους 75 gsm), συνιστώμενη χρήση με την προαιρετική επιφάνεια εργασίας

Προαιρετικά

1  Η ικανότητα διεκπεραίωσης µέγιστου όγκου που µπορείτε να περιµένετε κάθε µήνα. Μπορεί να µην είναι πάντα σταθερή. 2 Η επιλογή XPS απαιτείται, για να εκτυπωθούν αρχεία XPS.

Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

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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