WorkCentre
5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
מרכז הדפסה משולב

®

WorkCentre
5735/5740/5745/5755
מוצג עם מזין אוטומטי במסמכים דו
צדדיים עם מגש כפול בקיבולת גבוהה
ומגש לכידת הדפסות

WorkCentre
5735/5740/5745
מוצג עם מזין אוטומטי במסמכים דו
צדדיים עם מגש כפול בקיבולת גבוהה
ויחידת גימור משרדית בסיסית

WorkCentre
/5735/5740/5745/5755
5765/5775
מוצג עם מזין אוטומטי למסמכים דו
צדדיים  ,מגש כפול בקיבולת גבוהה
ויחידת גימור משרדית

WorkCentre
/5740/5745/5755
 5765/5775/5790מוצג עם מזין
אוטומטי למסמכים דו צדדיים ,מגש כפול
בקיבולת גבוהה ,מזין בקיבולת גבוהה
ויחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר
תיקיות וחוברות ומשבץ לאחר עיבוד

מהירות פלט
 x 356 216מ"מ

 A3/297 x 420מ"מ

 A4/210 x 297מ"מ
 :WorkCentre 5735עד  35דפים בדקה

עד  25דפים בדקה

עד  21דפים בדקה

 :WorkCentre 5740עד  40דפים בדקה

עד  36דפים בדקה

עד  31דפים בדקה

 :WorkCentre 5745עד  45דפים בדקה

עד  36דפים בדקה

עד  31דפים בדקה

 :WorkCentre 5755עד  55דפים בדקה

עד  36דפים בדקה

עד  31דפים בדקה

 :WorkCentre 5765עד  65דפים בדקה

עד  49דפים בדקה

עד  42דפים בדקה

 :WorkCentre 5775עד  75דפים בדקה

עד  49דפים בדקה

עד  42דפים בדקה

 :WorkCentre 5790עד  90דפים בדקה

עד  54דפים בדקה

עד  46דפים בדקה

זמן פליטת תמונה ראשונה ( - )FCOTגודל  ,A4ממשטח זכוכית למגש לכידת הדפסות
 :WorkCentre 5735החל ב 4.7 -שניות
 :WorkCentre 5740/5745/5755החל ב 3.4 -שניות
 :WorkCentre 5765/5675/5790החל ב 2.7 -שניות
מפרטי העתקה
העתקה
סורק מסמכים

מזין אוטומטי במסמכים דו צדדיים ( )DADHבקיבולת  75גיליונות ()5735
מזין אוטומטי במסמכים דו צדדיים ( )DADHבקיבולת  100גיליונות ()5740/5745/5755/5765/5775/5790
גודל סריקה עד  A3/297 x 420מ"מ SEF

צדדים (קלט:פלט)

 2:2 ,1:2 ,1:1ו2:1-

כמות

 1עד 9,999

מפרטים מפורטים

1

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
רזולוציה

 600 x 600 x 8 bit dpiקלט 4800 x 600 dpi /פלט משובץ

שיתוף פעולה

תכנות מראש בלתי מוגבל עקבי לתצורה (העתקה ,הדפסה ,פקס וסריקה)

זיכרון העתקה מוקצה מראש
()EPC

 1ו ESS-בגודל )1 GB
( 1כולל  EPCבגודל  384 MBו ESS-בגודל  ,)640 MBניתן להרחבה ל( 2 GB-כולל  EPCבגודל  GB
 GB

תכונות/אפשרויות העתקה
בסיסיות

תכונות
איסוף
דו צדדי/דופלקס אוטומטי
הקטנה והגדלה אוטומטיות להתאמה לגודל דף נבחר
בחירת נייר אוטומטית
החלפת מגשים אוטומטית

תכונות הדמיית העתקה

איכות תמונה
• אפשרויות סוג מסמך מקור :רגיל ,טקסט ,Halftone ,תמונה
• אפשרויות איכות פלט :בהיר יותר/כהה יותר ,טשטוש רקע ,ניגודיות ,חדות או מיסוך
העתקת ספר/העתקת חוברת
מחיקת קצה (עם אפשרות הדפסה לקצה)
מקור בגדלים מעורבים
היסט תמונה (עם אפשרות מרכוז אוטומטי)

תכונות פלט העתקה

העתקת תעודת זיהוי
יצירת חוברת
העתקת עמודי תוספת ולשוניות
כריכות (רק קדמית ,קדמית ואחורית ,רק אחורית :חלקה או מודפסת)
בניית משימה (מאפשר תכנות ברמת הדף כדי לכלול העתקת כרטיסיות ומאפשר לך להגיה כל חלק או למחור את החלק האחרון במהלך בניית המשימה)
תוספות וחותמת מספר מזהה
תמונות מרובות (עד שישה טורים על שש שורות)
היפוך תמונה (תמונת תשליל או תמונת מראה)
ערכה לדוגמה ואחסון משימה (תכנות אחסון ואחזור משימה)
שקפים (כולל חוצצים  -חלקים או מודפסים)
נייר במשקל כבד (לא כרטיסייה גסה)

העתקה אחרת/תכונות התקן

הפסקת משימה (הפסקת המשימה הנוכחית)
עזרה (טקסט איטואיטיבי ותיאורים גרפיים)
תיעוד מובנה
שפות (בחר עד  21שפות לממשק המשתמש  -אנגלית ארה"ב ,אנגלית בינלאומית ,צרפתית בינלאומית ,איטלקית ,גרמנית ,ספרדית בינלאומית ,קטלנית ,הולנדית,
פורטוגלית ,ברזילאית [פורטוגלית לטינית] ,שוודית ,נורווגית ,דנית ,פינית ,טורקית ,יוונית ,רוסית ,צ'כית ,פולנית ,הונגרית או רומנית)*

אפשרויות
חירור
הידוק
יצירת חוברת (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה)
משבץ לאחר עיבוד (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה)
קיפול ( C/Zאופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה)

* מבחר ומספר השפות משתנה על פי מיקום

הקטנה/הגדלה

הגדלה משתנה בין  25%-400%בצעדים של 1%
שישה ערכי אחוזים לכתנות המשתמש ( 154% ,129% ,78% ,64% ,25%ו)200%-

ממשק התקן זר ()FDI
(אופציונלי)

ממשק להתקני בקרה של צד שלישי ,מכונות מטבעות ,קוראי כרטיסים
תומך במגוון שת תחנות מכירה הזמינות באמצעות Xerox Custom Application Service

יציאת USB

Xerox Copier Assistant® 
ניהול/שדרוג תוכנה של התקן לקוח
אפשור כרטיס גישה משותף

אפשרות נגישות

תוכנת Xerox Copier Assistant (XCA)מספקת חלופה מבוססת מחשב למסך המגע של הממשק למשתמש.
משמשת יחד עם מחשב הלקוח המחובר באמצעות יציאת  ,USBתוכנה זו מספקת טקסט-לדיבור ,הגדלת מסך וגישה קלה למקלדת המחשב ותכונות העתקה מתקדמות.

 1קיבולות נייר מבוססות על נייר במשקל  75גרם/מ"ר; קיבולות ישתנו עם נייר במשקל שונה.

מפרטים מפורטים
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WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
ניהול נייר  -מטפל אוטומטי במסמכים דו צדדיים ()DADH
קיבולת

1

מהירות

 75 :5735גיליונות
 100 :5740/5745/5755/5765/5775/5790גיליונות
 5735/5740/5745/5755עם סורק שחור לבן 5735A/5740A/5745A/5755A
(סורק צבע)
עד  80תמונות בדקה

 A4/210 x 297מ"מ
הזנת קצה ארוך

עד  60תמונות בדקה

גודלי דף מאותרים

 A5/148 x 210מ"מ הזנת קצה ארוך ( )LEFאו הזנת קצה קצר ()SEF
 A4/210 x 297מ"מ  LEFאו SEF
 216 x 356מ"מ SEF
 A3/297 x 420מ"מ SEF

משקל

 50עד  160גרם/מ"ר

 5765/5775/5790עם סורק צבע
עד  80תמונות בדקה

ניהול נייר  -מגשים 1-2
קיבולת

1

 500גיליונות כל אחד

גדלים

ניתן להתאמה על ידי המשתמש מ A5/148 x 210 -מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  200גרם/מ"ר

סוגים

נייר מכתבים
טפסים מודפסים מראש
נייר רגיל
נייר מחורר
משקל כבד
ממוחזר
כרטיסיה עם לשונית
איכותי
הגדרות מותאמות אישית (עד )7

אפשרויות

ערכת מגש מעטפות למגש ( 2קיבולת  50מעטפות)

ניהול נייר  -מגש עקיפה
קיבולת

1

 100גיליונות

גדלים

ניתן להתאמה על ידי המשתמש מ 105 x 148-מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר

סוגים

נייר מכתבים
טפסים מודפסים מראש
נייר רגיל
נייר מחורר
משקל כבד
ממוחזר
מדבקות
שקפים
כרטיסיה עם לשונית
איכותי
הגדרות מותאמות אישית (עד )7

 1קיבולות נייר מבוססות על נייר במשקל  75גרם/מ"ר; קיבולות ישתנו עם נייר במשקל שונה.
מפרטים מפורטים
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WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
ניהול נייר  -מגש כפול בקיבולת גבוהה ()HCTT
שני מגשים 1,600 :ו 2,000-גיליונות

קיבולת

1

גדלים

 A4/210 x 297מ"מ LEF

משקל

 60עד  200גרם/מ"ר

ניהול נייר  -מזין בקיבולת גבוהה (אופציונלי עם  ,5735/5740/5745/5755/5765/5775מומלץ עם )5790
 4,000גיליונות

קיבולת

1

גדלים

 A4/210 x 297מ"מ LEF
 A4/210 x 297מ"מ  SEFאופציונלי עם קיבולת של  2,000גיליונות
 A3/297 x 420מ"מ  SEFאופציונלי עם קיבולת של  2,000גיליונות

משקל

 60עד  200גרם/מ"ר

ניהול נייר  -קיבולת כוללת
קיבולת כוללת של ההתקן

1

 8,700גיליונות (עם מגש עקיפה ,מגשי נייר עם טעינה קדמית ,מגש כפול בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה)

אפשרות פלט  -מגש לכידת הדפסות (אופציונלי עם :)5735/5740/5745/5755
קיבולת

1

 300גיליונות

גדלים

 A6/105 x 148מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר

אפשרות פלט  -יחידת גימור משרדית בסיסית (אופציונלי עם :)5735/5740/5745
קיבולת

1

מגש עליון  250 -גיליונות
מגש הערמה  1,000 -גיליונות

גדלים

 A6/105 x 148מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר
 30גיליונות
מיקום בודד (פינה שמאלית עליונה)

הידוק

1

אפשרות פלט  -יחידת גימור משרדית (אופציונלי עם :)5735/5740/5745/5755/5765/5775
קיבולת

1

מגש עליון  250 -גיליונות
מגש הערמה  2,000 -גיליונות

גדלים

 A6/105 x 148מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר

הידוק

1

חירור (אופציונלי)

 50גיליונות
בודד (כל פינה) וכפול
אירופה
חירור  2חורים
חירור  4חורים
חירור  4חורים "שוודי"

 1קיבולות נייר מבוססות על נייר במשקל  75גרם/מ"ר; קיבולות ישתנו עם נייר במשקל שונה.
מפרטים מפורטים

4

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
אפשרות פלט  -יחידת גימור בנפח גדול (אופציונלי עם :)5740/5745/5755/5765/5775/5790
קיבולת

1

מגש עליון  250 -גיליונות
מגש הערמה  3,000 -גיליונות

גדלים

 A6/105 x 148מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר
 100גיליונות
בודד (כל פינה) ,כפול ,קדמי ,אחורי SEF ,ו 4-תפרים

הידוק

1

חירור (אופציונלי)

אירופה
חירור  2חורים
חירור  4חורים וחירור  4חורים "שוודי"

אפשרות פלט  -יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברות (אופציונלי עם :)5740/5745/5755/5765/5775/5790
קיבולת

1

מגש עליון  250 -גיליונות
מגש הערמה  3,000 -גיליונות

גדלים

 A6/105 x 148מ"מ עד  A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר
 100גיליונות
בודד (כל פינה) ,כפול ,קדמי ,אחורי SEF ,ו 4-תפרים

הידוק

1

חירור (אופציונלי)

יוצר חוברת
1
קיבולת

אירופה
חירור  2חורים
חירור  4חורים וחירור  4חורים "שוודי"
מגש עם מעצור 30 :חוברות ( 1-15גיליונות בכל חוברת)
מגש ללא מעצור :בלתי מוגבל

גדלים

 A4/210 x 297מ"מ
 216 x 356מ"מ
 A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר
תפירת כריכה ( 2-15גיליונות  /חוברת בת  8עד  60עמודים)

הידוק

1

קיפול  V (1-15גיליונות  /ללא הידוק)

קיפול

אפשרות פלט  -יחידת קיפול  / Zקיפול  Cעם יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברות (אופציונלי עם :)5740/5745/5755/5765/5775/5790
קיבולת

1

 50גיליונות או קיבולת בלתי מוגבלת ללא מעצור מגש

גדלים

 A4/210 x 297מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר

אפשרות פלט  -משבץ לאחר עיבוד (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה ויחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יצירת חוברות)
קיבולת

1

 250גיליונות

גדלים

 A4/210 x 297מ"מ
 216x 356מ"מ
 A3/297 x 420מ"מ

משקל

 60עד  216גרם/מ"ר

אפשרות פלט  -אפשרות מהדק נוחות
קיבולת

1

 50גיליונות

 1קיבולות נייר מבוססות על נייר במשקל  75גרם/מ"ר; קיבולות ישתנו עם נייר במשקל שונה.
מפרטים מפורטים
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WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
מפרטי הדפסה
הדפסת רשת  -בקר (מעבר בו זמני ,קבלה ,תכנות מראש ,עיבוד תור ושידור)
מעבד

 1.2 GHz Freescaleייעודי

זיכרון ()ESS

( 640 MBניתן להרחבה ל 1 GB-עם ערכת זיכרון נוסף)

כונן מערכת

כונן קשיח משותף של GB 80

שפת מדפסת ()PDL
מיתוג אוטומטי

• PCL 6/PCL 5e
• אמולציית PostScript 3
• TIFF ( JPEG 6.0ישן ו JPEG-חדש)
• TIFF Fax Extended ()TIFF-FX
• PDF
•  LCDS, SCS, XESו IPDS-דרך מעבירים של צד שלישי

הדפסת רשת  -רזולוציה (הדפסה באמצעות תוכנת )CentreWare
אמולציית  PostScript: 600 x 600 dpiו( 1200 x 1200 dpi-עד  256גווני אפור)
PCL: 600 x 600 dpi
תומך במעבר בין  PCLו PS-בתוך משימה
הדפסת רשת  -תכונות הדפסה
תכונות מתקדמות

מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים
שרת אינטרנט מוטמע לבקרה/ניטור/הגדרה מרחוק
ניטור משימה בהתקן ובשולחן העבודה

פלט נייר

גופן מיוחד ,דף כרזה ,סיבוב דמות ,הדפסות

הדפסת רשת  -אפשרויות מנהל התקן הדפסה
פלט נייר

סוג משימה
• מאובטחת ,דוגמה ,דחויה
• פקס  – LANעם אפשרות פקס
• שמירה ושמירה והדפסה
בחירת נייר על פי מאפיין (כולל חוצצי שקפים)
דו צדדי (דופלקס)
גימור
• מיקומי הידוק מרובים
• חירור (אם מוגדר)
• יצירת חוברת
• התאם לגודל נייר חדש
• תפירת כריכה עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יצירת חוברות
• יחידת קיפול  / Zקיפול  Cעם יחידת גימור בנפח גבוה עם יצירת חוברות
בחירות מגש פלט
אחסון ואחזור של הגדרות מנהל התקן

דפים מיוחדים

תכנות דף חריג (כריכות ,עמודי תוספת/לשוניות ,דפים חריגים)

אפשרויות תמונה

להבהיר/להכהות
חסכון בטונר
אפשרויות רזולוציה ( 600 x 600ו)1200 x 1200 dpi-
הקטנה/הגדלה
שוליים (הדפסה מקצה לקצה)
היפוך תמונה (תמונת תשליל/תמונת מראה)

פריסה/סימן מים

N-up (16)/Multi-up
פריסת/גימור חוברת
התאם לגודל נייר חדש
כיוון תמונה
אפשרויות סימן מים

מפרטים מפורטים

6

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
פרוטוקולים ורשתות הדפסה
פיזית

[ )Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE802.5 (Token Ringדרך מתאם צד שלישי] Ethernet ,אלחוטי ([ )IEEE802.11a/b/gדרך מתאם
צד שלישי] ,הדפסת USB

מערכות הפעלה

• Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008
•  Novell NetWare 5.x, 6.xוOpen Enterprise Server-
• Mac OS 10.4, 10.5, 10.6
• Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86
• HP UX 11iv2
• IBM AIX 5 v5.3
• Linux Fedora Core 1-9
• RedHat Enterprise Linux 4
• openSUSE 10/11

פרוטוקולי רשת

•  TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPXוNet BEUI, IPP-
• AppleTalk/EtherTalk

פרוטוקולי ניהול

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3

תכונות/פרוטוקולי אבטחה

פרוטוקולים
• HTTPS
• IPsec
• 802.1x
• SNMPv3

גופנים

 PCL: 80גופנים מדורגים ,גופני קו מדפסת וגופני קו מדפסת בתבנית מפת סיביות (גופני )TrueType
 PostScript 3: 136גופני  PostScriptסטנדרטיים (גופני /TrueTypeשליחת גופנים בשם/טבלת חלופות)
תוכנת שירות לניהול גופנים להורדת גופנים נוספים (זמין עבור  Windowsו)Mac-

מנהלי התקן הדפסה

תכונות
• סינוןIP
• הדפסה מאובטחת ללא הגבלה
• יומן ביקורת חשבונות
• דריסת תמונה
• הצפנת נתונים

סביבה
 Windows XP (32ו64--סיביות)Windows 7, Windows Server ,2003/2003 64-Bit, Windows Vista/Vista 64-Bit, Windows
,Server 2008
Microsoft Certified

PCL6/5e
תכונות דו כיווניות של ממשק המשתמש
הגרפי המותאם אישית של Xerox
•מצב משימה ,נייר וטונר
• הודעת מצב משימה
• ממש בזמן דו-כיווני
•השלמה אוטומטית של כתובת IP
• מחיקת משימה

PostScript 3
תכונות דו כיווניות של ממשק המשתמש
הגרפי המותאם אישית של Xerox
•מצב משימה ,נייר וטונר
• הודעת מצב משימה
• ממש בזמן דו-כיווני
•השלמה אוטומטית של כתובת IP
• מחיקת משימה

Mac OS 10.4 – Generic PPD

לא זמין

Generic PPD

 Mac OS 10.5, 10.6 – Xeroxמותאם אישית

לא זמין

תכונות דו כיווניות של ממשק המשתמש
הגרפי המותאם אישית של Xerox
•טונר ,Fuser ,ומצב מודול זירוגרפי

Xerox Mobile Express
Driver (X-MED)2

מקל על משתמשים ניידים למצוא ,להשתמש ולנהל התקנים של  Xeroxולא של  Xeroxבכל מיקום חדש .התחבר לרשת חדשה ו X-MED-מגלה אוטומטית מדפסות
זמינות ומספק מידע על זמינות ויכולות .שמור רשימות מדפסות "מועדפות" לכל מיקום ,אחסן הגדרות הדפסה של יישום לשימוש בכל מדפסת בכל רשת והפחת משמעותית
שיחות תמיכה ניידות ל.IT-
• מדפסות מתגלות אוטומטית
• רשימת המדפסות ניתנת לניהול מיטבי במיקום
• מספק משוב דו כיווני על מצב התקן ,חומרים מתכלים ,ניהול תור

Xerox Global Print
Driver (X-GPD)2

מנהל התקן הדפסה אוניברסלי באמת שמאפשר למנהלי  ITלהתקין ,לשדרג ולנהל התקנים של  Xeroxולא של  Xeroxממנהל התקן בודד .הוא מספק ממשק עקבי וקל
לשימוש למשתמשי קצה ,מפחית את מספר שיחות התמיכה ומקל על ניהול שירותי ההדפסה.
• מדפסות מתגלות אוטומטית
• רשימת המדפסות ניתנת לניהול מיטבי במיקום
• מספק משוב דו כיווני על מצב התקן ,חומרים מתכלים ,ניהול תור

כלים להגשת הדפסה

סביבה
Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86; HP UX 11.0, 11iv2,
;IBM AIX 5 v5.3; Linux Fedora Core 1-9
RedHat Enterprise Linux 4; openSUSE 10/11

PCL
לא זמין

PostScript 3
כלי הגשה עם ערכת תכונות מלאה (כולל
ניהול GUI/TTY ,והתקנת מנהל התקן
הדפסה ותוכנה)

 :TIFF/PDFנתמך במערכות ההפעלה ,Windows XP
,Windows Server 2003, Windows Server 2008
Windows Vista

לא זמין

כלי הגשה לכל קובץ  TIFFאו PDF
(דרך האינטרנט בלבד)

 2זמין לאחר פריסה
מפרטים מפורטים
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ניהול התקן
תמיכת ניהול

 SNMP Version 1. SNMP Version 2cוSNMP Version 3-
,)MIB access (IETF-MIBII RFC 1213משאבי מארח
MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2

Xerox CentreWare
Internet Services

מאפשרהתקנה פשוטה מרחוק ,הגדרת אפשרויות תצורה וניהול ההתקן

Xerox CentreWare
Web

יישום שרת מבוסס אינטרנט למנהלי רשת המאפשר ניהול התקן מבוסס דפדפן אינטרנט מכל תחנת עבודה ,בין אם מערכת ההפעלה היא  Windows, UNIXאו כל מערכת
הפעלה אחרת.
עובד עם כל מדפסת מנוהלת  SMTPשל כל יצרן.
מספק עזרה בגילוי והתקנת התקן ,בדיקות בריאות ופתרון בעיות ושדרוגי התקן וכן הנהלת חשבונות בסיסית וניהול נכסים.
דרושה מערכת ההפעלה  Windows XPאו  Professional( 2000או )Advanced Server  Windows 2003ודפדפן Internet Explorer 6.0
ומתקדם יותר

Novell NDPS/NEPS
(שער עבור )WorkCentre

יישום שער שרת :כלי ניהול מרכזי

 Xerox CentreWareעבור
Unicenter TNG

מספק זיהוי נוסף לגילוי הכללי שמבצע  Unicenter TNGואת היכולת לראות את  WorkCentreבתצוגת Unicenter TNG Business Process View

 Xerox CentreWareעבור
Tivoli NetView

מאפשר זיהוי של מערכות רב שימושיות של  Xerox WorkCentreבגילוי הכללי שמבצע Tivoli NetView

 Xerox CentreWareעבור
HP OpenView

מאפשר זיהוי של מערכות רב שימושיות של  Xerox WorkCentreבגילוי הכללי שמבצע HP Openview
מספק מלכודות ועדכוני הודעות לדפדפן אזהרה  Open Viewואת היכולת לפרוס שירותי אינטרנט של  CentreWareלניהול התקן ישירות מתוך OpenView

Xerox Barcode Pro PS
מידע זמין בכתובת www.
xeroxofficesap
solutions.com

מאפשר הדפסת  PostScriptחכמה עם מערכות רב שימושיות של  Xeroxעל ידי אחסון תוכנת  Xeroxוכן את גופניהברקוד בכונן הקשיח של המדפסת .מאפשר הדפסת
ברקוד מכל יישום ( SAP R/3לקוח או מחשב מרכזי) התומך בהדפסת  .PostScriptמחשב אוטומטית את ספרת הביקורת ,מציב תווי התחלה/עצירה ואמצע קו במחרוזת
הנתונים ,דוחס ומקודד את מחרוזת הנתונים ומסובב את הברקוד  90או  270מעלות.

סוגי התקן Xerox
עבור סביבת SAP R/3
זמינים בכתובת
www.xeroxofficesap
solutions.com

מפשט הדפסה בסביבות  SAP R/3על ידי אספקת יישומי  ,ERP SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7xללקוח עם יכולת הדפסה משופרת של
( WorkCentre PostScriptו)PCL -:
• הדפסה חד צדדית לדו צדדית
• גימור מספק הידוק בודד או כפול
• מיקום משיכת מגש מכל מגש
• מספר העתקים  -מאפשר להדפיס העתקים מרובים
•סוג נייר וצבע – מאפשר בחירת סוגים שונים של נייר וצבעי נייר ,כמו למשל שקף ,אדום וכדומה.
• אבטחת הדפסה באמצעות יכולת  PIN IDבWorkCentre-
• הנהלת חשבונות ברשת ( – )JBAמאפשר הוספת מזהי משתמש להנהלת חשבונות מבוססת משימה למשימות הדפסה של SAP
• דף כרזה למדפסת – מאפשר את היכולת לאפשר/לנטרל דפי כרזה למדפסת
•הדפסת ברקוד – סוגי התקן  PostScriptסטנדרטיים של  Xeroxהזמינים בכתובת  www.xeroxofficesapsolutions.comתומכים בהדפסת ברקוד חכמה
בעזרת  .Xerox Barcode Pro PSניתן לרכוש את  Barcode Pro PSבכתובת www.font.net

Xerox SAP R/3
Intelligent Barcode
( Utilityאופציונלי) לרכישה
בכתובת
www.font.net

מספק חוכמת תהליך מובנית שמאפשרת הדפסת ברקוד על כל מדפסת  PostScriptשהוגדרה בהתאם ב SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x-ובמסגרת דפים עם קוד מערכת
 SAP (ISO8859-1) Latin-1לשימוש בצירוף עם סוגי התקן  PostScriptשל  Xeroxעבור סביבת  SAP R/3וגופני Xerox Font Center Barcode
 .Fontsתוכנת השירות מאפשרת חישובי סיכום ביקורת אוטומטיים ,הצבת תווי התחלה/עצירה ,קידוד מחזורות נתונים ודחיסת נתונים.

מפרטים מפורטים
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שירותי אינטרנט  – CentreWareדף אינטרנט להתקן משולב
מצב התקן

שרת אינטרנט מוטמע בבקר
• מצב/תוכן מגש
• מצב חומרים מתכלים
• התראות

צפייה בתור משימות הדפסה

ניהול מלא של תור משימות הדפסה

הגשת משימה

קבצים מוכנים להדפסה PS, PCL ( TIFF, PDFעם מכונת צילום/מדפסת בלבד)
בחירת תכונת פלט (דו צדדי ,הידוק ,קיפול ,חירור ,בחירת נייר)
אפשרויות משלוח (מיידי ,הגהה ,השהיה ומאובטח)

ניהול התקן

מאפשר התקנה פשוטה מרחוק ,הגדרת אפשרויות תצורה וניהול ההתקן

תבנית סריקה
ניהול

ניתן ליצור  250תבניות
צור תבניות סריקה  CentreWareספציפיות להתקן
בחר אפשרויות גיליון אישור
שתף תבניות סריקה באמצעות שיבוט התקן

דפדפנים

)Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x
Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x
Safari 1.x
Mozilla Firefox 1.x

תמיכה

תמיכה מקוונת זמינה דרך אתר אינטרנט

מפרטי סריקה
סריקה (סריקה בצבע זמינה בזמן הרכישה)3
שיתוף פעולה

סרוק בזמן שהמערכת מדפיסה ,מעתיקה ,או בזמן שהיא מעבירה סריקה לרשת או משימות פקס

מהירות

 5735/5740/5745/5755עם סורק שחור לבן /5735A/5740A/5745A
( 5755Aסורק צבע)

 A4/210 x 297מ"מ
הזנת קצה ארוך

עד  60תמונות בדקה

רזולוציות

אפשרויות DPI
 00 x 600 dpi
6
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
100 x 100 dpi
72 x 72 dpi

עד  80תמונות בדקה

 5765/5775/5790עם סורק צבע
עד  80תמונות בדקה

סריקה מוגדרת מראש
• רישום ארכיון (איכות רגילה– גודל קובץ קטן ביותר) – 100 x 100
• לשיתוף ולהדפסה (איכות רגילה – גודל קובץ קטן) – 200 x 200
• להדפסה באיכות גבוהה (איכות גבוהה – גודל קובץ גדול) – 300 x 300
• ל( OCR-איכות גבוהה – גודל קובץ גדול) – 300 x 300
• סריקה פשוטה (איכות רגילה– גודל קובץ קטן) – 200 x 200
איכות  /גודל קובץ
• איכות רגילה (גודל קובץ קטן)
• איכות גבוהה יותר (גודל קובץ גדול)
• איכות מרבית (גודל קובץ גדול ביותר)
שטח סריקה מרבי

 A3/297 x 420מ"מ

תבניות קובץ

 TIFF 6.0עם דחיסת  G3 MH, G4 MMRאו ( JPEG4דף בודד או דפים מרובים)
( PDFתמונה בלבד עם דחיסת  G3 MH, G4 MMR, JPEG, MRCאו )JBIG2 PDF/A, XPS, PDF, PDF/A ,ניתן לחיפוש
 XPSניתן לחיפוש

 3עבור  :5790 / 5775 / 5765אפשרות סריקה בצבע ניתנת לבחירה בזמן הרכישה או שניתן להוסיפה מאוחר יותר באפשרות שדרוג.
עבור  :5755 / 5745 / 5740 / 5735ניתן לבחור באפשרות סריקה בצבע בזמן הרכישה בלבד.
 JPEG 4זמין רק עם סריקה בצבע
מפרטים מפורטים
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סריקה ברשת
יכולת

•מאפשר יצירה ועריכה קלה של זרמי עבודה לסריקה ברשת ספציפיים להתקן (תבניות יעד) באמצעות
CentreWare Internet Services
•סריקה לבית מציג תבנית אחת וממלא את מסלול ספריית המשתמש אחרי האימות
• סריקה לקובץ
• סריקה לשרת רשת  /סיפרייה
• סריקה לתיבת דואר
• סריקה לתיקייה בכונן הקשיח לגישת התקן למסמכים
• סריקה ללקוח  Windows XPבאמצעות מנהל התקן Windows Image Acquisition( )WIAאו  TWAINשניתן להוריד מהאתר www.xerox.com
• סריקת צבע (אופציונלי)

פרוטוקול רשת

 Novell (NCPבאמצעות )IPX/SPX
FTP
 Microsoft SMBבאמצעות TCP/IP
HTTP/HTTPS

ניהול מסמך
שדות (מטה-נתונים)

תכונות הזמינות רק בתבניות סריקת רשת לקובץ:
•  1-6שדות מטה-נתונים הניתנים לתכנות על ידי המשתמש לתבניות סריקת רשת למסמך ושדות בלתי מוגבלים בתוך התבנית
• שדות מטה-נתונים כוללים שם שדה ,הצגה ב KUI-או לא ,ערך ברירת מחדל והגדרות אחרות
ניתן לצפות בשדות מותאמים אישית בממשק למשתמש
נתונים משתנים מוזנים בעזרת מקלדת וירטואלית בהתקן

תבנית סריקה
ניהול

שתף תבניות סריקה במסגרת  WorkCentreבאמצעות שיבוט התקן
ניהול תבניות סריקה ( 250תבניות) בעזרת CentreWare Internet Services
בחר אפשרות גיליון אישור

תכונות סריקה

בניית משימה לסריקה לקובץ וסריקה לדוא"ל (מאפשר תכנות מיוחד לדפים שונים באותו מסמך  -יכול לשמש לעמודי תוספת ,קלט מעורב מזכוכית המסמכים ומזין המסמכים),
סריקה דו צדדית ,איתור אוטומטי של גודל מסמך ,סריקת מסמכי מקור בגדלים מעורבים ,סריקה לקצה.

סריקה לדוא"ל
יכולת

סריקה לדוא"ל (הזנת כתובת ידנית או חיפוש בספריה (( )Exchange/Notes/LDAPספר כתובות פנימי או ספר כתובות ציבורי  -עד  128נמענים)

פרוטוקול רשת

SMTP
 MIMEמקודד

תכונות סריקה

חתימות דוא"ל ( 6שורות על אחת עם  128תווים בשורה לכל היותר) ,גוף הודעת דוא"ל (ניתן להגדרה בידי המשתמש),
אפשרויות גיליון אישור דוא"ל CIWIS

פתרונות תוכנה לסריקה ברשת
סריקה למחשב
Desktop Workgroup
( Edition SEאופציונלי)

הצעת שולחן עבודה המספקת כלי הדמייה ,אחסון ,עריכה וארגון של מסמכים
 – ScanSoft PaperPort SEתוכנה לתצוגת תמונה וניהול קבצים
 – ScanSoft OmniPage SEמציעה התקנת שולחן עבודה/לקוח – תוכנת  OCRוהמרת פורמט קובץ
 – Image Retrieverמספקת אחזור אוטומטי מלא של תמונות סרוקות ישירות מ WorkCentre -לשולחנות עבודה פרטניים

סריקה למחשב
Desktop Workgroup
Edition Professional
(אופציונלי)

הצעת שולחן עבודה המספקת כלים מתקדמים להדמייה ,אחסון ,עריכה וארגון של מסמכים
תוכנת תצוגת תמונה וניהול קבצים ScanSoft PaperPort Professional
• תפקודיות  PDFמלאה
• תזרים עבודת  PDFמאובטח לכל יישומי הסריקה
( ScanSoft OmniPage Pro Officeלהתקנת שולחן עבודה/לקוח) תוכנת  OCRמקצועית לאחסון דיגיטלי
ולהמרת מסמכים
 – Image Retrieverמספקת אחזור אוטומטי מלא של תמונות סרוקות ישירות מ Xerox WorkCentre -מאופשר סריקה לשולחנות עבודה פרטניים כולל גם
יכולת תשאול תיבת דוא"ל נכנס.

 5תכונות ,תצורות ואפשרויות משתנות על פי מיקום.
מפרטים מפורטים
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( SMARTsend 5אופציונלי)

תוכנת ניתוב מסמכים מבוססת שרת התומכת במערכות רב שימושיות מאופשרות סריקה מרובות
מאפשרת שינוי ,הפצה וניתוב של מסמכים סרוקים
יצירת תזרים עבודה באמצעות יצירת משימה מבוססת דפדפן אינטרנט (יעדים ,התקנים ,מאפייני מסמך  20 -סוגי קבצים
כולל  ,PDFהגדרות תזרים עבודה ,סיכום תזרים עבודה
•יעדי סריקה למסמך :דוא"ל ,תיקיית  ,Microsoft NetWareתיקיית רשת ,FTP ,תיקיות אינטרנט של Microsoft Exchange 2000
 URLאינטרנו ,מדפסות מרוחקות
• יעדי מאגר סריקה למסמךDocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird :
DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site
התחלת תזרים עבודה דרך ממשק המשתמש של הסריקה בהתקן (בחירת תבנית בממשק למשתמש של ההתקן)
הוספת מידע מטה-נתונים

SMARTsend 5
( Professionalאופציונלי)

הכל ב ,SMARTsend -ובנוסף:
• התחלת תזרים עבודה דרך ( Paperwareסריקת עמוד שער)
• זיהוי תווים אופטי ( )OCRמבוסס שרת
•  PDFניתן לחיפוש
• יעד קובץ פקס סריקה לאינטרנט
• טכנולוגיית חיפוש  TrueMatchמוגנת בפטנט

מפרטים מפורטים
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מפרטי פקס
אפשרויות פקס  -אפשרויו תמקומיות (אפשרויות קו אחד או שני קווים)
תאימות

Group 3 (CCITT) ITU

זיכרון

( 256 MBאפשרויות קו אחד ושני קווים)

מהירות/מודם

מודם  1או  .V.34: 33kbps 2זמן שידור של פחות מ 4-שניות לעמוד ISDN ,דרך מתאם של צד שלישי

דחיסה/מהירות

MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3

תכונות שליחת פקס

איכות/רזולוציה
• סוג מסמך המקור :רגיל ,טקסט ,Halftone ,תמונה ,בהיר יותר/כהה יותר ,טשטוש רקע
• פקס– ממשטח ,גדלים מעורבים או כרוך/ספר
שליחה אוטומטית (עד )5
ניטור קו שמע
אפשרויות שידור (דו"לח/כותרת)
הפחתה/פיצול מסמכים גדולים
מכתב מלווה
משלוח מושהה
בניית משימה (עד  1,000תמונות)
תשאול

תכונות קבלת פקס

• הדפסה חד צדדית או דו צדדית
מהודק או לא מהודק ,חירור
קבלת מצב הדפסה  -ידני (גודל/שוליים ,כרטיסיות ,כותרת)/אוטומטי
השהיית תשובה אוטומטית
קבלה מאובטחת
מניעת פקס זבל
העברת פקס לדוא"ל ולקובץ

דוחות פקס

פעילות
ספריית חיוג
ספריית קבוצות
אפשרויות
משימות ממתינות

תיבות דואר לפקס

עד  100מוגנות בסיסמה
תשאול תיבות דואר מרוחקות (עד  )255מוגנות בסיסמה

תכונות חיוג אוטומטי

חיוג מקוצר
• ( 200אפשרות קו אחד)
• ( 1,000אפשרות שני קווים)
קבוצות חיוג
• עד  100קבוצות עם עד  200נמענים לקבוצה (אפשרות קו אחד)
• עד  200קבוצות עם עד  400נמענים לקבוצה (אפשרות שני קווים)
חיוג חוזר אוטומטי
• עד  14נסיונות
• הפרשים של עד  25דקות
• משלוח אצווה (עד לקיבולת הזיכרון)

רזולוציות

( 200 x 100 dpiרגיל)
( 200 x 200 dpiחדה)
300 x 300 dpi
200 x 400 dpi
400 x 400 dpi
400 x 600 dpi
( 600 x 600 dpiחדה מאוד)

 6לא זמין במכונת צילום 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
מפרטים מפורטים
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אפשרויות פקס  -פקס  LANעם פקס מקומי (אופציונלי)
פקס  LANמבוסס מנהל התקן עבור משתמשי  Windowsו( Macintosh-מנהלי התקן  PCLו)PS-
אפשריות נמען (הוסף נמען או הוסף מפנקס טלפונים)
פנקס טלפונים אישי למשתמש  -עד  1,000ערכים
גיליון אישור
מהירות משלוח ( 14.4/33.6kbpsאו )4800bps
זמן שליחה
אפשרויות חיוג (קידומת או כרטיס אשראי)
גיליון מלווה (הוסף הערות)
העדפות  -פנקס טלפונים (אישי או  LDAPרגיל)
אפשרויות פקס – אפשור פקס אינטרנט (רגיל)

6

יכולת

שידור מסמך ישיר למכשירי פקס אינטרנט מרוחקים או לקוחות דוא"ל ()SMTP
קבלה אוהדפסה אוטומטית של מסמכים שנשלחו בדוא"ל ממכשיר פקס אינטרנט מאוחר או לקוחות דוא"ל

שטח סריקה מרבי

 A3/297 x 420מ"מ

גישה לספריית כתובות

רשימת כתובות חברה באמצעות LDAPv3
רשימת כתובות להורדה (פורמט קובץ מופרד בפסיקים)
פנקס כתובות  LDAPפנימי או ציבורי

תבניות קובץ

פרופילים של  TIFF-FX S, Fעם דחיסת  G3 MHאו JPEG
( PDFתמונה בלבד) עם דחיסת  G3 MH, G4 MMRאו JPEG
 PDFוMulti TIFF-

רזולוציות

 00 x 600 dpi
6
400x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
200 x 100 dpi
100 x 100 dpi
72x 72 dpi

פרוטוקולי רשת

SMTP
POP3 (RFC 1939)

תאימות

תואם לתקן ITU-T T.37

תכונות

חתימה (ניתנת להגדרה  16 -שורות עם עד  128תווים לכל היותר בכל שורה)
אישור מסירה
• אפשרות קבלת דוא"ל
• אפשרות אישור בתשובה
• אפשרות גיליון מלווה
• נושא ( 248תווים)
• גוף ההודעה הניתן להגדרה בידי המשתמש

מפרטים מפורטים
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אפשרויות פקס – אפשור שרת פקס רשת (רגיל)

6

יכולת

מספק פקס מקומי ופלט תדפיס של פקסים שהתקבלו עם יישומי שרת פקס משולבים (יש לרכוש את שרת הפקס והתוכנה בנפרד מהספק) .מהירויות שידור ,מספר קווים,
תאימות ודחיסה תלויים בתצורת שרת הפקס (באמצעות )SMTP

גודל סריקה מקסימלי

 A3/297 x 420מ"מ

פרוטוקולי רשת

 Novell( NCPבאמצעות )IPX/SPX
FTP
 Microsoft SMBבאמצעות TCP/IP
HTTP/HTTPS
SMTP

תכונות שליחת פקס

סריקה חד צדדית או דו צדדית (עד גודל  A3/297 x 420מ"מ)
הזנת מספר טלפון
הוספה לרשימת שליחה ( 50מספרים לכל היותר)
השהיית שליחה (זמן ספציפי)
בחירת רזולוציה (חדה ,רגילה)
בחירת איכות תמונה (רגיל ,טקסט ,להבהיר/להכהות ,תצלום ,טשטוש רקע ,שבע דרגות ניגודיות,
שבע דרגות חדות)

תכונות הדפסת פקס

הדפסה חד צדדית או דו צדדית
כמות
סיכות מופעל/מנוטרל
איסוף מופעל/מנוטרל
הדפסה מאובטחת מופעל/מנוטרל
בחירת מגש פלט יחידת גימור (מגש עליון או מגש ראשי)

רשת נתמכת
ספקי פקס

ספרים מרובים ,המאושרים על ידי תוכנית השותפים  .Xerox Allianceלפרטים בקר באתר www.xerox.com

מפרטי ניהול התקן
תכונות הנהלת חשבונות ( Xerox Standard Accounting -סטנדרטי עם מכונת צילום/מדפסת ,לא זמין בתצורות מכונת צילום בלבד)
מעקב

שימוש בהעתקה ,הדפסה ,פקס וסריקה

חשבונות

עד  2,500חשבונות משתמש (זיהוי משתמש)
עד  500חשבונות כלליים (לקוח)
עד  500חשבונות קבוצתיים (מחלקה)

תכונות

הפעלה/נטרול דרך ממשק המשתמש או ממשק המשתמש הגרפי בכלים ,מנהל יכול לנהל את התכונה מרחוק דרך ממשק המשתמש באינטרנט ,ניתן לייצא נתונים לקובץ
 ,CSVהמשתמש נדרש להזין זיהוי  XSAלמנהל התקן ההדפסה בזמן שליחת משימת הדפסה דומה להדפסה מאובטחת.
ניתן להשתמש ב Xerox Standard Accounting-יחד עם התקן חיצוני דרך ( FDIלמשל הפעלה במטבעות או קורא כרטיסים).

תכונות הנהלת חשבונות  -ערכת אפשור הנהלת חשבונות ברשת (אופציונלי)
הנהלת חשבונות משופרת ברשת עם נתוני םעדניים על השימוש במערכת  ;WorkCentreניהול כוללני ומעקב ודיווח על שימוש בהתקן להעתקה ,הדפסה ושרת פקס ברמת
החברה .מגוון אפשרויות זמין באמצעות פתרונות שותפים של  .Xerox Business Allianceפרטים ,בקר באתר  www.xerox.comשיפורי אבטחה בתוספת תמיכה
בפרוטוקול  HTTPS WorkCentreמבקש אימות חשבון משרת צד שלישי המאפשר מסדי נתונים גדולים יותר של משתמשים וחשבונות.
אבטחה  -לפרטים עיין בעלון האבטחה המשלים
אימות

כניסה למערכת מאובטחת של ההתקן באמצעות שם משתמש וסיסמה
תמיכה בKerberos-()Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003
 SMB()Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003
Novell over IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x)
LDAP
גישה מאובטחת

 5תכונות ,תצורות ואפשרויות משתנות על פי מיקום.
מפרטים מפורטים
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תכונות

תואם 802.1x
IPv6 Ready (Phase 2)
 – Disk Image Overwriteמיידי ,על פי דרישה ,על פי לוח זמנים
HTTPS (SSL)
SNMP V3
IPSec
אימות רשת
הגנה בסיסמה לגישה להתקן
סינון IP
יומן ביקורת חשבונות
הצפנת דיסק מלאה
הדפסה מאובטחת
אבטחת פקס

אישור Common Criteria

אישור  Common Criteriaמספק אישור עצמאי ואוביקטיבי על מהימנות ,איכות ואמינות מוצרי  .ITזהו תקן עליו יכולים לקוחות לסמוך כדי לעזור להם לקבל החלטות
מושכלות לגבי רכישות .IT

מערכת גישה מאובטחת מאוחדת (אופציונלי)
מערכת גישה מאובטחת מאוחדת מוסיפה שכבת אבטחה מתקדמת בהתקן על ידי אפשור משתמשים להיכנס למדפסת רב שימושית של  Xeroxעל ידי העברת כרטיס זיהוי
מגנטי או קירבה .בשילוב עם אפשרות  ,Follow You Print functionalityגישה מאובטחת מאפשרת גישה למשימות פרטיות מכל מדפסת או מדפסת רב שימושית
של  Xerox printerהמחוברת לרשת שלך.
אפשור כרטיס גישה משותף
אפשור כרטיס גישה משותף הוא פתרון המגביר אבטחת מתקנים ממשלתיים ומידע קריטי באמצעות שימוש בכרטיסי זיהוי חכמים( .זמין רק בארה"ב ובתצורות מסוימות בלבד)
 erox Extensible Interface Platform
)EIP( X

 Xerox EIPמשמש כשער ומאפשר יישומים מופשטים ,מבוססי שרת ,ההופכים את חווית המשתמש לאישית יותר באמצעות תצוגות מסך מגע מותאמות אישית .מותאם
אישית לכל משתמש .יישומים אלה יוביאו לאינטראקציה פשוטה יותר של המשתמש ולזמן קצר יותר של אינטראקציה עם המדפסת הרב שימושית ,דבר המניע פרודוקטיביות
מוגברת של העובד ושל המערכות המתאימים עצמם בקלות לתהליכים העסקיים שלך .למשל ,יחד עם הפתרון האופציונלי  ,SMARTsendבאפשרותך להגדיר מאגר דיגיטלי
למשתמשים לעיון ולהדפסה של משממכים מבוקשים.
מפרטי מכשיר
מחזור פעילות חודשי
 – 5735עד  125,000דפים
 – 5740עד  150,000דפים
 – 5745עד  175,000דפים
 – 5755עד  200,000דפים
 – 5765עד  250,000דפים
 – 5775עד  300,000דפים
 – 5790עד  400,000דפים
תצורות בסיסיות

5

 WorkCentreעם  ,DADHמגשים  1-2ומעמד ()5735/5740/5745
 WorkCentreעם  ,DADHמגשים  ,1-2מגש כפול בקיבולת גבוהה (זמין עם כל התצורות)

 5תכונות ,תצורות ואפשרויות משתנות על פי מיקום.
 6עם יחידת גימור משרדית
 7עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה
מפרטים מפורטים
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אפשרויות אביזרים

5

מזין לקיבולת גבוהה
ערכת קצה קצר אופציונלית  A4/210 x 297מ"מ  216 x 356 /מ"מ עבור מזין בקיבולת גבוהה
ערכת קצה קצר אופציונלית  A3/297 x 420מ"מ עבור מזין בקיבולת גבוהה
מגש לכידת הדפסות ()5735/5740/5745/5755
יחידת גימור משרדית בסיסית ()5735/5740/5745
יחידת גימור משרדית ()5735/5740/5745/5755/5765/5775
יחידת גימור בנפח גדול ()5740/5745/5755/5765/5775/5790
יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברת ()5740/5745/5755/5765/5775/5790
יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברת ויחידת קיפול /Zקיפול C()5740/5745/5755/5765/5775/5790
משבץ לאחר עיבוד (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה)
מהדק נוחות
חירור (עם יחידת גימור משרדית ויחידת גימור משרדית בקיבולת גבוהה  -לפרטים ראה אפשרויות פלט)
ערכת מגש מעטפות (במקום מגש )2
ממשק התקן זר ()FDI
 Xerox Copier Assistant()XCA
פקס מקומי עם פקס  :LANקו אחד ושני קווים
 Scan to PC Desktop SEוProfessional-
אפשרות להנהלת חשבונות ברשת ולפתרונות שותפים של Xerox Alliance
ערכת סריקה בצבע
ערכת הדפסה Xerox Unicode International
אפשור כרטיס גישה משותף
ערכת זיכרון 1 GB
שדרוג מכונת צילום למכונת צילום/מדפסת
דרישות חשמל
/ 5745 / 5740 / 5735
:5755

 220-240וולט נומינליHz, 10A 50 ,

:5790 / 5775 / 5765

 220-240וולט נומינליHz, 10A 50 ,
הערה :עבור מהדק נוחות דרוש מעגל נפרד של 220-240V 10A

צריכת אנרגיה
5735 6

57406

5745 6

5755 6

5765 6

5775 6

57907

בפעולה

≤  1130וואט

≤  1130וואט

≤  1230וואט

≤  1330וואט

≤  1640וואט

≤  1690וואט

≤  1840וואט

בהמתנה

≤  300וואט

≤  300וואט

≤  300וואט

≤  300וואט

≤  320וואט

≤  320וואט

≤  340וואט

במצב חסכון בחשמל

≤  125וואט

≤  125וואט

≤  125וואט

≤  125וואט

≤  160וואט

≤  160וואט

≤  160וואט

במצב כיבוי אוטומטי  /המתנה

≤  15וואט

≤  15וואט

≤  15וואט

≤  15וואט

≤  15וואט

≤  15וואט

≤  15וואט

חימום מוכן להעתקה

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

חימום מוכן להדפסה

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

≤  30שניות

התאוששות ממצב חסכון בחשמל

≤  9שניות

≤  9שניות

≤  9שניות

≤  9שניות

≤  9שניות

≤  9שניות

≤  9שניות

שיקולים סביבתיים
טווח טמפרטורה דרוש

 10°עד  32°צלסיוס

לחות יחסית דרושה

 10%עד 85%

 8כולל מדף
 9משקל אינו כולל מדף ( 1.36ק"ג)
 10רמות הרעש המוצגות הן רמות רעש מקסימליות .רמות הרעש בפועל יהיו נמוכות יותר.
11עבור תצורות  Series 5700מדפסת/מדפסת ומכונת צילום/מכונת צילום/סורק .כולל תצורת מכונת צילום בלבד אם פקס מותקן.
מפרטים מפורטים
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WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
מידות ומשקל ()5735/5740/5745/5755
עומק

גובה

רוחב
תצורה עם מגש לכידת הדפסות

 1,290מ"מ

 645מ"מ

 1,147מ"מ

 124ק"ג

תצורה עם יחידת
גימור משרדית בסיסית
()5735/5740/5745

 1,524מ"מ

 645מ"מ

 1,147מ"מ

 147ק"ג

תצורה עם יחידת גימור משרדית

 1,524מ"מ

 645מ"מ

 1,147מ"מ

 152ק"ג

עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה
()5740/5745/5755

 1,960מ"מ

 645מ"מ

 1,147מ"מ

 195ק"ג

עם יחידת גימור בקיבולת
גבוהה ויצירת חוברת
()5740/5745/5755

 1,985מ"מ

 645מ"מ

 1,180מ"מ

 222ק"ג

עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה
עם קיפול  C/Zומשבץ לאחר עיבוד
()5740/5745/5755

 2,310מ"מ

 645מ"מ

 1,180מ"מ

 250ק"ג

מזין בקיבולת גבוהה

 389מ"מ

 645מ"מ

 575מ"מ

 30ק"ג

8

משקל

9

מידות ומשקל ()5765/5775/5790
תצורה עם יחידת גימור משרדית
()5765/5775

 1,524מ"מ

 704מ"מ

 1,147מ"מ

 156ק"ג

עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה

 1,960מ"מ

 704מ"מ

 1,147מ"מ

 200ק"ג

עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה
ויצירת חוברת

 1,985מ"מ

 704מ"מ

 1,180מ"מ

 227ק"ג

עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם
קיפול  C/Zומשבץ לאחר עיבוד

 2,310מ"מ

 704מ"מ

 1,180מ"מ

 258ק"ג

מזין בקיבולת גבוהה

 389מ"מ

 704מ"מ

 575מ"מ

 30ק"ג

רמות רעש

10

5735

5740

5745

5755

5765

5775

5790

מצב המתנה dB (A) SPL

35

35

35

35

35

35

35

הפעלה מתמשכת dB (A) SPL

54

55

56

56

57

57

58

הפעלה מתקף dB (A) SPL

57

58

59

61

62

62

63

אישורים
תאימות ( FCC Class Aארה"ב) ,תאימות ( DOC Class Aקנדה)
( EC/2004/108אירופה)
 UL Listed( ,UL 1950מהדורה שלישית)
מאושר CB()IEC 60950/EN 60950
( EC/2006/95אירופה)
( EEC/95/5אירופה)
Energy Star11

מפרטים מפורטים
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WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
חומרים מתכלים
תיאור

מספר הזמנה

מספר בחבילה

תפוקה צפויה

מחסנית טונר
5735-5755

006R1046

2

5765-5790

006R1146

2

>  36,000למחסנית בכיסוי שטח
של 6%
>  50,000למחסנית בכיסוי שטח
של 6%

בקבוק פסולת טונר
(מסופק עם כל
חבילת מחסנית טונר)

008R12896

1

100,000

מחסנית הידוק
(עבור יחידת גימור משרדית בסיסית)

108R00682
108R00535

1
3

 3,000למחסנית
 3,000למחסנית
( 9,000סיכות)

מחסנית הידוק
(עבור יחידת גימור משרדית)

108R00493

3

 5,000למחסנית ( 15,000סיכות)

מחסנית הידוק
(עבור יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם
יצירת חוברת – תפירת כריכה
הידוק)

008R12897

)4x 2( 8

 2,000למחסנית ( 16,000סיכות)

מחסנית הידוק
(עבור מהדק נוחות)
• מחסנית שלמה
• מחסנית מילוי

008R12964
008R12941

מחסנית הידוק
(עבור יחידת גימור בקיבולת גבוהה
ויחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יצירת
חוברת)
• מחסנית שלמה
• מחסנית מילוי

008R12912
008R12898

1
3

1
3

 5,000למחסנית
 5,000למחסנית ( 15,000סיכות)

 5,000למחסנית
 5,000למחסנית ( 15,000סיכות)

SMart Kits
תיאור

מספר הזמנה

מספר בחבילה

תפוקה צפויה

מודול Fuser
(כולל מסנן אוזון)
:5735-5755

109R00751

1

400,000

:5765-5790

109R00772

1

400,000

מודול זירוגרפי  -מונה
:5735

113R00608

1

200,000

:5740-5790

113R00672

1

400,000-500,000

ודול זירוגרפי  -למכירה
:5735

113R00607

1

200,000

:5740-5790

113R00673

1

400,000-500,000

מנהל מסמכים
גלגלי הזנה
:5735

113R00717

1

 150,000הזנות

:5740-5790

113R00718

1

 150,000הזנות

עבור תצורות  Series 5700מדפסת/מדפסת ומכונת צילום/מכונת צילום/סורק.
כולל תצורת מכונת צילום בלבד אם פקס מותקן.
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