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Upptäck nya sätt att arbeta.

®

Xerox WorkCentre 7970i färgmultifunktionsskrivare
®

®

Xerox ger dig verktygen för att strömlinjeforma arbetsflöden, effektivisera
och lyfta ditt teams produktivitet till en ny nivå. Mer information finns på
www.connectkey.com

Var redo att svara

Tid är pengar

Upplev ett förenklat och intuitivt
användargränssnitt som kan skräddarsys
utifrån dina individuella affärsbehov. Skapa
enkelt ett arbetsflöde där du kan skanna
information till valda destinationer (e-post,
dator, nätverksmappar, lagringsplatser i
molnet) i säkra och sökbara textformat genom
att trycka på en knapp. Du sparar tid och kan
göra mer med informationen som du skannar
och lagrar.

Med WorkCentre 7970i kan du styra
enhetsfunktionerna från vilken arbetsstation
som helst. Fjärrkontrollpanelen gör det
enklare att utbilda användarna, och enklare
för IT-ansvariga att visa och övervaka
användargränssnittet på distans.

Inbyggda appar ger mobila medarbetare
smidig tillgång till skrivaren. Hämta nya
appar från Xerox App Gallery, t.ex. Print from
DropBox™ eller Scan to Microsoft® Office
365, direkt från användargränssnittet. Xerox®
ConnectKey®-teknik hjälper dig att skapa
helhetslösningar för hantering av affärskritisk
information – internt eller i molnet.

Xerox®-enheter med ConnectKey-teknik har
stöd för Wi-Fi Direct-anslutning, så att du kan
skriva ut från din mobila enhet utan att behöva
ansluta till ett nätverk.
Xerox erbjuder säker och exakt utskrift och
skanning med en stor mängd mobila alternativ
som passar din miljö, kostnadsfria utskriftsoch skanningsappar, som till exempel Xerox®
Mobile Link App, samt robusta mobillösningar
för företag.
Mer information finns på
www.xerox.com/mobile

Mer information finns på
www.xerox.com/AppGallery

Skapa en säker miljö
Åtkomst från valfri plats
Med Xerox -drivrutiner baserade på Microsoft
Windows® kan du spara olika inställningar i
olika program, så att du inte behöver ändra
inställningar i onödan och minimerar risken
för fel. Xerox® ConnectKey®-tekniken utvecklas
i takt med dina behov genom att reglera och
begränsa användningen av färgutskrifter.
Behörighetskontrollen integreras med
företagets interna autentiseringssystem,
så att du kan förhindra fördefinierade och
icke-autentiserade användare från att se
särskilda funktioner i användargränssnittet.
®

®

ConnectKey-tekniken ger avancerade
funktioner och tekniker som skyddar
företagets konfidentiella information.
Våra standardsäkerhetsfunktioner inbegriper
AES 256-bitars hårddiskkryptering, McAfee®skydd med kraften från Intel Security,
bildöverskrivning, säker utskrift med tidsinställd
radering och e-post till externa e-postservrar.
Mer information finns på
www.xerox.com/security

Kontinuerlig innovation
• Utskrifter med hög upplösning.
Färgbilder i fotokvalitet med 1 200 x
2 400 dpi och knivskarp text gör dina
dokument tydliga och imponerande.
• Utnyttja möjligheterna med
Fiery. Genom att uppgradera
WorkCentre 7970i med en EFI®
Fiery®-nätverksserver får du en mängd
fördelar, som färghanteringsfunktioner,
högre produktivitet och flexibla
arbetsflödesverktyg.
• Efterbehandling med finess.
WorkCentre 7970i producerar
material som ser professionellt ut.
Det finns ett stort antal olika alternativ
för efterbehandling, däribland
häftesproduktion med sadelhäftning,
Z- och C-vikning, hålslagning och
flerpositionshäftning.

Xerox® Easy Translator Service
Med denna tillvalstjänst kan
kunderna skanna dokument och få en
översättning via utskrift eller e-post.
Användarna kan skicka en bild från en
iOS- eller Androidenhet eller dator som
vidarebefordras för översättning.
Mer information finns på
https://xeroxtranslates.com

Läs mer om ConnectKey Technologykompatibla funktioner på www.xerox.
com/ConnectKeyEG

5

4
9

8

6

10

2
7

3
1

Tillval för efterbehandling

1 Högkapacitetsmagasin*. Upp till

2 000 A4-ark, vilket ökar den maximala
papperskapaciteten till 5 140 ark.

2 Exceptionell medieflexibilitet. Xerox®

WorkCentre® 7970i hanterar fler medietyper
och vikter från fler magasin än de flesta
maskinerna i sin klass. Du kan använda
pappersvikter upp till 300 g/m2 och storlekar
upp till 320 x 483 mm.

3 Enkel utskrift av kuvert med kuvertmagasinet

som tillval (ersätter magasin 1).

4 Singlepass-skanning med dubbla

avläsningshuvuden sparar tid genom
samtidig skanning av dubbelsidiga dokuments
båda sidor med upp till 133 sidor per minut.

5 Stor arbetsyta (rekommenderas för extern

häft) ger gott om utrymme till att hantera
papper.

6 BR-efterbehandlingsenhet* för avancerad

och prisvärd efterbehandling.

7 efterbehandlingsenhet med

häftesproduktion* ger avancerad
efterbehandling med möjlighet till
häftesproduktion.

8 C-viknings-/Z-vikningsenhet*

C-viknings-/Z-vikningsenhet tillför A3
Z-vikning, A4 Z-vikning och A4 C-vikning
till BR efterbehandlingsenheten eller BR
efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.

9 Anpassningsbart 8,5 tums

användargränssnitt

10 Standardappar för smidigare arbete. Xerox

App Gallery, @PrintByXerox och QR-koder
hjälper dig att skriva ut mobilt, para ihop
enheter och ladda nya appar.

* Tillval

Funktioner för miljöhänsyn
Spara energi med miljöeffektiv teknik.

Resursanvändning och ansvarsfull utskrift.

• Xerox® EA-toner. Vår EA-toner med
mycket låg smältpunkt uppnår minimal
fixeringstemperatur vid 20 °C lägre
temperatur än konventionell toner, vilket
ger ännu större energibesparing och
glättade utskrifter.

• Energihantering. Med Cisco EnergyWise®,
som är integrerat i Xerox® Power MIB
(Management Information Base), kan du
styra, hantera och rapportera information
om maskinens energiförbrukning och ställa
in optimala driftlägen och tidsgränsintervall.

• Induktionsvärme. Den nyutvecklade
och värmeeffektiva IH-fixeringsenheten
kräver ingen förvärmning, vilket minskar
energiförbrukningen i vänteläge med
upp till 44 % jämfört med en maskin
med motståndsvärmeteknik.

• Earth Smart-utskrift. Med den nya
innovativa Earth Smart®-funktionen kan
du välja de mest resurseffektiva alternativen
för dina utskrifter.

• LED-skanner. Energiförbrukningen för
skannern är bara en tredjedel jämfört
med skannrar med konventionell teknik.

• ENERGY STAR®-godkänd. WorkCentre
7970i-enheterna uppfyller ENERGY STAR®kraven på energiförbrukning.

Xerox® WorkCentre® 7970i

ConnectKey®

Färgmultifunktionssystemet WorkCentre 7970i som bygger på Xerox® ConnectKey®-teknik.
Mer information finns på www.connectkey.com
Maskinspecifikationer

WorkCentre 7970i

Hastighet

Upp till 70 sid/min i färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym1

Upp till 300 000 sidor/månad

Hårddisk/processor/minne

Minst 250 GB hårddisk/1,2 GHz processor med dubbla kärnor/2 GB systemminne plus 1 GB sidminne

Anslutning

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct med Xerox® USB-adapter för trådlös anslutning

Styrenhetsfunktioner

Central adressbok, fjärrmanövrerad manöverpanel, online-hjälp (tillgänglig från manöverpanelen eller skrivardrivrutinen), konfigurationskloning

Styrenhet (tillval)

EFI® Fiery nätverksserver

Kopiering/utskrift
Upplösning vid utskrift
och kopiering

Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi. Utskrift: Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Första sidan

6,9 sekunder i färg, 4,2 sekunder i svartvitt

Skrivarspråk

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (tillval)

Utskriftsfunktioner

Utskrift från USB-minne, krypterad och säker utskrift, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och hämtning av
jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, Xerox® Colour By Words, programstandarder,
dubbelsidig utskrift (som standard), funktion för födröjd utskrift

Utskrift via
mobila enheter
och appar

Standard Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR-kodapp, appen Xerox App Gallery, appen @PrintByXerox
Gratis
Insticksprogram för Android™ till Xerox® Print Service, insticksprogram för Android™ till Mopria™ Print Service, appen Xerox® Mobile Link
nedladdning
Tillval Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Skanning

Standard Destinationer: Skanna till brevlåda, Skanna till USB-minne, Skanna till e-post, Skanna till nätverk. Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF,
Snabbfunktioner: Skanna till hem, snabbskanning, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, krypterad/lösenordsskyddad PDF, linjäriserad PDF/PDF/A

Faxning

Standard Internetfax, jobbkompilering, nätverksserverfax

Tillval ConnectKey® för DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional
Tillval Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, Walk-up-fax (tillval med en eller flera linjer, inklusive LAN-fax)

Säkerhet

Standard McAfee®-inbyggnad, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifierad (ISO
15408)2, krypterad och säker utskrift, faxning, skanning och e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine-integration, nätverksautentisering, SSL, SNMPv3,
transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter

Redovisning

Standard Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, skanning, faxning, e-post), nätverksredovisning

Pappersinmatning

Standard Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik: 130 ark. Hastighet: upp till 133 bilder per minut (dubbelsidigt). Format:
148 x 210 mm till 297 x 420 mm

Tillval McAfee Integrity Control, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/.NET), programmet Xerox® PrintSafe
Tillval Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Manuellt magasin: 100 ark. Anpassade format: 89 x 98 mm till 320 x 483 mm (SEF)
Magasin 1: 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF)
Magasin 2: 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till SRA3 (SEF)
Tandemmagasin med hög kapacitet (2 000 ark): Ett pappersmagasin för 867 ark och ett pappersmagasin för 1 133 ark. Storlek: A4
Tillval Högkapacitetsmagasin (HCF): 2 000 ark. Format: A4 LSF
Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: DL, C5, C6. Anpassade format: 98 x 148 till 162 x 241 mm

Pappersutmatning/
efterbehandling

1

Standard Dubbelt utmatningsfack med förskjutning: 250 ark vardera
Magasin med framsidan upp: 100 ark
Tillval BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks sorterare och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och 2/4-hålslagning, svenskt hålslag
(tillval)
BR-efterbehandlare för häftesproduktion: 1 500-arks övre magasin, 1 500-arks sorterare, 50-arks flerpositionshäftning och två- eller fyrhåls hålslagning,
Svenskt hålslag (tillval), samt V-vikning och sadelhäftning av häften
Z-vikning/C-vikning: Lägger till Z-vikning, Letter Z-vikning och Letter C-vikning till BR efterbehandlingsenheten eller BR efterbehandlingsenhet med
häftesproduktion
Extern häft: Häftning av 50 ark (75 g/m2), rekommenderas att användas med arbetsyta (tillval)

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis, 2 Utvärdering pågår.

Xerox® ConnectKey®
-teknik

Xerox Corporation

Xerox® Easy
Translator Service

Xerox® App Studio

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 och 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution
2014 och 2015 Pick

2016 Outstanding
Achievement in
Innovation

Document Imaging Software
Line of the Year 2014, 2015
och 2016

2016 Outstanding
Achievement in
Innovation

2015 Outstanding
Achievement in
Innovation

Överlägsna lösningar
för mobila utskrifter till
småföretag

Överlägsna affärslösningar
för mobila utskrifter
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