WorkCentre®
5865 / 5875 / 5890
Tamanho A3
Impressora multifuncional
em preto e branco

Impressora multifuncional
Xerox WorkCentre
5865/5875/5890
Excelência em produtividade,
simplicidade de ponta.
®

®

Alta produtividade exige
uma nova forma de trabalho.
Imagine uma solução para seu
escritório que simplesmente
dê conta do trabalho, por trás
dos bastidores, deixando sua
equipe livre para trabalhar,
concentrando-se nas tarefas que
realmente importam.
Esta mesma solução tornando
as cargas de trabalho por
departamento mais leves
e simples, além de recursos
avançados que permitam que sua
equipe trabalhe de maneira mais
econômica, mais segura e com
maior flexibilidade.
Encontre esta solução na Xerox®
WorkCentre® 5865/5875/5890.

Uma nova maneira de trabalhar.
Grandes grupos de trabalho alcançam o êxito por serem produtivos, flexíveis e
confiáveis. Você precisa de uma solução para seu escritório que corresponda a esses
pontos fortes. E é por isso que nós desenvolvemos o WorkCentre 5865/5875/5890 com
uma poderosa combinação de funções e recursos que processam sua carga de trabalho
de maneiras que você nunca imaginou.
• Ótimos recursos – escolha de velocidades
de acordo com as suas preferências.
Com a cópia e impressão – até 65, 75 ou
90 ppm – há velocidade mais do que suficiente
para processar a carga de trabalho de seu
departamento. Mas se a sua empresa necessita
de produtividade em grupos menores mas
com alto desempenho, considere os modelos
da família WorkCentre 5845 ou 5855, para
desempenho ultrarrápido de até 55 ppm.
• Digitalização de até 200 imagens por
minuto. A digitalização em cores de única
passagem permite a distribuição eletrônica
mais rápida de documentos coloridos para
comunicações mais eficazes e impressionantes.
• Digitalização a um simples toque. Use o
recurso de digitalização a um simples toque
para criar um botão de digitalização dedicado,
fácil de localizar diretamente na interface
de tela de toque em cores. Atribua ao botão
o seu próprio fluxo de digitalização para
a distribuição e arquivamento rápido dos
documentos.
• Maior capacidade de papel, mais
flexibilidade. Imprime por mais tempo
com uma capacidade total de papel de até
8.700 folhas. Várias opções de acabamento,

de básico a avançado, proporcionando a
flexibilidade que sua carga de trabalho exige.
• Qualidade de impressão e cópia
excepcional. Com definição de contornos,
sombras e destaques superior suas cópias
ficam realmente parecidas com o original.
• Simplicidade ao alcance. Imprimir de e
digitalizar para qualquer dispositivo USB
permitindo a produção mais rápida do
documento quando o usuário não está em
frente ao computador.
• Seu trabalho de impressão, sua prioridade.
A função Print Around retém um trabalho
quando há necessidade de recursos (como
um tamanho de papel diferente) e imprime o
trabalho seguinte na fila.
• Personalize suas soluções. A tecnologia sem
servidor da plataforma Extensible Interface
Platform® (EIP) permite a criação de aplicativos
para serem executados nas MFPs ConnectKey,
sem a necessidade de infraestrutura de TI
adicional. Isso permite que você simplifique e
personalize a usabilidade de seu dispositivo a
uma variedade de recursos de aplicativos de
suporte à digitalização.

Trajeto iluminado de papel
O WorkCentre 5865/5875/5890 possui um
trajeto iluminado do papel, que torna o
acesso de usuário ainda mais fácil.

O novo padrão de simplicidade.
Quando a rotina no escritório é mais simples, grandes grupos de trabalho são mais
eficientes e se destacam realizando as tarefas que realmente importam. Mas você
precisa das ferramentas corretas para conseguir fazer isso. Fique tranquilo, o WorkCentre
5865/5875/5890 reduz muito a complexidade oferecendo uma solução que realmente
funciona.

Sustentabilidade incorporada
Obtenha uma impressora multifuncional
poderosa que inclui vários recursos
ambientais.
•A
 inicialização rápida mantém o
dispositivo pronto para ação reduzindo
o consumo de energia durante o tempo
ocioso.
•T
 otal compatibilidade com a Diretiva
EU Restriction of Hazardous Substances
(RoHS), Environmental Choice e os
padrões rigorosos da 2009 ENERGY
STAR® TEC Version 1.2.
•V
 árias configurações de impressão estão
disponíveis possibilitando reduzir o
impacto no meio ambiente. As opções
incluem impressão padrão em frente e
verso, impressão de prova, impressão em
papel reciclado e modo de rascunho.
•N
 ossas configurações inovadoras
de driver de impressão Earth Smart
permitem que você selecione as opções
de impressão mais ecologicamente
corretas.

• Painel do usuário com tela em cores
sensível a toque. Fornece a aparência
amigável com que a Xerox é conhecida e
apresenta ícones claros e intuitivos e acesso
fácil a todas as principais funções diretamente
da tela inicial.
• Menor número de intervenções do usuário,
menos tempo perdido. Nosso novo toner dura
muito mais e pode ser substituído rapidamente
por qualquer usuário fornecendo qualidade de
imagem superior.
• Um Help desk ao seu alcance. Receba
assistência rápida, fácil, passo-a-passo para a
solução de problemas, como dicas para enviar
um documento digitalizado por email, com
vídeos de ajuda integrados diretamente na
interface de usuário.
• Um driver de impressão verdadeiramente
universal. O Xerox® Global Print Driver®
(X-GPD) permite aos administradores de TI
instalar, atualizar e gerenciar dispositivos
Xerox® e não-Xerox® de um único driver.
Fornece uma interface fácil de usar, consistente
para usuários finais, reduzindo o número
de chamadas ao suporte e simplificando o
gerenciamento dos serviços de impressão.

• Funções de cópia e impressão avançadas.
O WorkCentre 5865/5875/5890 simplifica
muito as tarefas diárias do escritório, com
amplo suporte para aplicativos de impressão
especializados, como Anotação, Carimbo
Bates, Cópia de Carteira de Identidade, recurso
de impressão de divisória e programação de
nível de página.
• Experiência de usuário consistente.
O WorkCentre 5865/5875/5890 possui a
mesma tecnologia de nossas multifuncionais
de última geração, permitindo que os usuários
fiquem mais confortáveis na operação dos
dispositivos devido à experiência de uso
em comum. Para obter mais informações
sobre nossa tecnologia inovadora da
Controladora Xerox® ConnectKey™, visite o
site www.office.xerox.com/connectkey.

Não corra riscos com suas informações confidenciais.
Trabalhar a um nível de desempenho máximo não significa nada se os dados
essenciais para o sucesso de sua empresa não estiverem completamente protegidos.
E os dispositivos multifuncionais de rede são possíveis pontos de entrada de atividades
mal-intencionadas. É por isso que o WorkCentre® 5865/5875/5890 conta com a variedade
mais completa de recursos, tecnologias e soluções avançadas dos líderes em segurança no
mercado que garantem proteção abrangente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Proteger suas informações confidenciais.
Proteger todos os dados confidenciais com
PDF criptografado, criptografia de disco rígido,
compatível com o padrão FIPS AES de 256 bits;
e Sobregravação de imagem com um processo
de limpeza de três passos para garantir a
exclusão total de todos os fragmentos de
dados.
• Evitar acesso não autorizado. Permitir o
acesso apenas de usuários autorizados que
possuem permissões de usuários Xerox®,
autenticação de rede, filtro IP e cartão smart,
login de nível de função e baseado em função.
• Gerenciar as ameaças de maneira
pró-ativa. Com o surgimento de novas
ameaças, a Xerox monitora pró-ativamente
os centros de roteamento de segurança para
identificar novas vulnerabilidades e oferece
correções quando necessário, mantendo
seus equipamentos atualizados e seus dados
seguros. Além disso, você pode receber
atualizações do último minuto através de
alimentações RSS e permanecer informado
acessando o site www.xerox.com/security.

• Permanecer em conformidade com as
regulamentações. Os dispositivos WorkCentre
5865/5875/5890 estão em conformidade
com as normas de segurança mais recentes
dos setores público, financeiro e de saúde.
Essas normas incluem os critérios comuns
(pendente), norma de privacidade HIPAA,
Lei de Proteção de Dados, COBIT, entre
outras. Esses dispositivos podem se adequar
a qualquer norma, com controles disponíveis
para atender às suas necessiadades.
• Obtenha visibilidade completa. Evite roubo
de IP e garanta a não recusa tendo total
visibilidade no dispositivo e na rede. Com o
gerenciamento de políticas de segurança e
o rastreamento de todas as atividades no
dispositivo com o log de auditoria, os usuários
podem saber quem acessou o que e quando.

Parcerias poderosas
As MFPs Xerox® ConnectKey™ incluem a
integração da tecnologia McAfee®, resultando no
primeiro conjunto de impressoras multifuncionais
do mercado com autoproteção contra possíveis
ameaças externas. A tecnologia de lista branca
da McAfee assegura que apenas os arquivos
ou funções de sistema seguros e pré-aprovados
sejam executados em seus dispositivos,
eliminando a necessidade de atualizar
manualmente os níveis de software contra novas
ameaças à segurança. Além disso, a integração
perfeita com o conjunto de ferramentas da MFP
da Xerox® e McAfee ePolicy (ePO) permite fácil
rastreamento e monitoramento.
Além disso, a integração automática do
Cisco® TrustSec Identity Services Engine
(ISE – Dispositivo de Serviço de Identidade
da Cisco) fornece visibilidade abrangente de
todos os pontos de extremidade dos sistemas
multifuncionais ConnectKey, para garantir as
políticas e a conformidade de segurança central
de TI.

Negócios verdadeiros para o mundo real.
O ritmo dos negócios de hoje exige o acesso à tecnologia que facilite o trabalho,
a qualquer momento, em qualquer lugar. Você precisa de uma solução do mundo real
que preencha a lacuna entre a produtividade do local de trabalho e as tarefas que tem
que ser feitas além das paredes de seu escritório. Nossas soluções móveis dão autonomia
aos professionais atuais para a realização do trabalho no escritório e fora dele, oferecendo
a liberdade e a flexibilidade para se manter em dia com as demandas de seus negócios –
aonde quer que você esteja.
A liberdade da mobilidade
sem restrições

Controle remoto do painel
Operar de forma remota e segura o painel de
controle do WorkCentre 5865/5875/5890 do
PC de qualquer escritório como se o usuário
estivesse em frente ao dispositivo. O controle
remoto do painel possibilita que a equipe de
TI visualize e controle a interface do usuário
e torna o treinamento dos usuários mais
fácil e mais conveniente. E durante uma
sessão remota, os usuários ocasionais serão
notificados no dispositivo para evitar alterações
simultâneas no sistema. Além disso, drivers de
impressão avançados e ferramentas gratuitas
de gerenciamento do dispositivo permitem
que os usuários monitorem remotamente
o desempenho em tempo real e as funções
disponíveis proporcionando tempo de ativação
maior.

Seja no local trabalho ou fora dele, o
WorkCentre® 5865/5875/5890 oferece
tecnologias poderosas e úteis com acessibilidade
sem fronteiras. Agora, a equipe do escritório
pode controlar as funções do dispositivo de
qualquer estação de trabalho, enquanto que
profissionais móveis permanecem conectados
às ferramentas de comunicação e às soluções
de produtividade oferecidas pelo WorkCentre
5865/5875/5890 - proporcionando mais
flexibilidade, em qualquer lugar.
• Conectividade Wi-Fi opcional.
Os administradores podem conectar os
dispositivos WorkCentre Série 5800 em
qualquer lugar, sem a necessidade de
conexão a cabo.

• Xerox® Mobile Print, e mais. Beneficie-se
com a impressora móvel e sem fio. A Xerox
possui todas as opções para viabilizar a
impressão segura e perfeita da maioria
dos dispositivos móveis, para qualquer
impressora ou impressora multifuncional,
independentemente da marca. Obtenha a
precisão líder de mercado ao imprimir arquivos
nativos criados pelo PowerPoint® e Word® e
outros padrões de arquivos. Além disso, a Xerox
oferece recursos opcionais apropriados para TI
como acesso por código PIN, vários sistemas
operacionais móveis e mais. Seja no local ou
fora do local, saiba mais sobre porque a Xerox
é a única opção para os profissionais móveis
atuais, visitando www.xerox.com/mobile.

Série WorkCentre 5800
otimizada para:
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Produtividade

Digitalização

Segurança

Rede

Soluções

Wi-Fi
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Entrada de papel
1 

Alimentador de documentos automático de única
passagem digitaliza automaticamente os documentos
a uma velocidade de 200 imagens por minuto.
2 
A Bandeja manual para 100 folhas comporta papel
de até 216 gsm.
3 
Duas bandejas universais para 500 folhas são
ajustáveis para até A3.

4 

Kit de envelope opcional (substitui a Bandeja 2)
fornece alimentação de 50 envelopes sem problemas.
5 
A Bandeja Tandem de alta capacidade comporta um
total de 3.600 folhas de papel tamanho carta.
6 
Alimentador de alta capacidade para 4.000 folhas
tamanho carta/A4 (opcional) pode aumentar a
capacidade total para 8.700 folhas. Ou adicionar o
kit de borda curta de 2.000 folhas no tamanho carta/
ofício I/A4 ou tamanho A3.

Opções de acabamento
7 
As opções de vários acabamentos permitem ao usuário
adicionar os recursos corretos para grupos de trabalho
individuais. Escolha funções básicas como grampo
e perfuração, ou recursos avançados para produzir
livretos paginados, grampeados e dobrados além de
folhetos com dobra Z e C.

Aumente suas possibilidades
Seja digitalizando e gerenciando documentos na
rede de seu escritório ou em uma nuvem hospedada
na internet, você pode ter acesso às soluções de
digitalização de fluxo de trabalho diretamente de
qualquer WorkCentre 5865/5875/5890 graças ao
poder das soluções Xerox® Workflow, desenvolvidas
na plataforma EIP® da Xerox®. Veja a seguir alguns
dos exemplos das soluções do fluxo de trabalho* da
Xerox®:
• Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®. Arquivos
digitalizados diretamente no MS® SharePoint® e
outras pastas do Windows®. Além disso, você irá
além do armazenamento de arquivos básico e da
criação de PDF, convertendo automaticamente os
documentos em dados inteligentes e estruturados
com ferramentas fáceis de nomenclatura e
roteamento de arquivos.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Nossa
solução de digitalização baseada em nuvem
fornece digitalização fácil, segura e escalável para
preencher os repositórios populares baseados
em nuvem, como Google Docs, SalesForce.
com, Office 365 e Dropbox™, usando fluxos
de trabalho personalizados e avançados com
nossa tecnologia Xerox® EIP. Saiba mais sobre
as Soluções de Fluxo de Trabalho Xerox® em
www.office.xerox.com/software-solutions.
* Soluções opcionais podem variar de acordo com a região geográfica.

Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

ConnectKey™

Os sistemas multifuncionais da série WorkCentre 5800 também são
potencializados pela Controladora Xerox® ConnectKey™. Esses sistemas simples de
implementar fornecem soluções práticas e reais que otimizam facilmente o modo
com que o usuário comunica, processa e compartilha informações importantes,
simplificam tarefas complexas orientadas a papel e reduzem os custos ao mesmo
tempo em que protegem seus dados. Para obter mais informações, consulte
www.xerox.com/connectkey.
Especificações do
dispositivo

WorkCentre 5865

WorkCentre 5875

WorkCentre 5890

Velocidade

Até 65 ppm

Até 75 ppm

Até 90 ppm

Ciclo de operação1

Até 250.000 páginas / mês

Até 300.000 páginas / mês

Até 400.000 páginas / mês

Disco rígido / Processador / Memória

250 GB / 1 GHz núcleo duplo / 2 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi opcional (com adaptador sem fio USB Xerox®)

Recursos da Controladora

Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Suporte on-line, Clonagem de configuração

Cópia e impressão

Resolução de cópia e impressão

Cópia até 600x600 dpi; Impressão até 4800x1200 dpi

Tempo de saída da primeira
impressão (tão rápido quanto)

2,9 segundos

Tempo de saída da primeira cópia
(tão rápido quanto)

2,9 segundos do cilindro de impressão / 5,9 segundos do alimentador de documentos automático

Linguagens de descrição de página
(PDL)

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulação PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)

Recursos de impressão

Impressão de de USB, Configurações de driver de impressão Earth Smart, Identificação do trabalho, Criador de Livretos, Armazenamento e cancelamento de
configurações de driver, status bidirecional, Dimensionamento, Monitoramento do trabalho, Xerox® PrintBack

Impressão Móvel

Xerox® Mobile Print (opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)

Digitalizar

Digitalizar para rede, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta, Digitalizar para SMB ou FTP, PDF de texto pesquisável, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF,
Digitalizar para dispositivo de memória USB, Digitalização a um simples toque, Suporte TWAIN

Padrão
Opcional

Fax

Padrão
Opcional

Segurança

Padrão

Opcional

Contabilidade

Padrão
Opcional

Entrada de papel

Saída de papel /
Acabamento

1

MFP

Padrão

ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE and Professional, diversas soluções disponíveis através de vários parceiros
Xerox® Business Innovation Partners
Fax da internet, Trabalho criado por fax, Habilitação de fax de servidor de rede (soluções disponíveis através de vários parceiros Xerox® Business Innovation Partners)
Encaminhamento de fax para e-mail ou SMB, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax)
McAfee® Integrado, McAfee ePolicy (ePO) Compatível, Sobregravação de imagem do disco rígido, Criptografia de 256 bits (compatível com FIPS 140-2),
Certificação e critérios comuns (ISO 15408)2, Impressão protegida, Fax protegido, Digitalização protegida, E-mail protegido, integração do Cisco® TrustSec,
Autenticação de rede, SSL, SNMPv3, Log de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário
Controle de Integridade McAfee, Acesso Seguro Xerox®, Kit de cartão inteligente (CAC/PIV, .NET)
Contabilidade padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax)
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíves através dos vários parceiros Xerox® Business
Innovation Partners
Alimentador de documentos automático de única passagem: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Tamanhos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: A6 a A3
Bandejas 1-2: 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: A5 a A3
Bandeja Tandem de alta capacidade: comporta um total de 3.600 folhas (1.600 e 2.000 folhas); Tamanho A4

Opcional

Alimentador de alta capacidade (HCF): 4.000 folhas; alimentação de borda longa no tamanho A4
Kits HCF (HCF necessário): Kit de borda curta 2.000 folhas A3 ou Kit de borda curta 2.000 folhas Carta/Ofício I/A4
Bandeja de envelope (substitui a Bandeja 2): Até 50 envelopes: envelope comercial No. 10, monarch, DL, C5

Opcional

Bandeja coletora de deslocamento (apenas 5865/5875): 300 folhas
Módulo de acabamento do Office (apenas 5865/5875): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas de várias posições, furador opcional
Módulo de acabamento do Office (apenas 5865/5875): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas de várias posições, grampeamento na
lombada/criação de livreto, furador opcional
Módulo de acabamento de alto volume (MAAV): Bandejas para 3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas de várias posições, furador opcional
Módulo de acabamento de alto volume com opção de criador de livretos: Bandejas para 3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas de várias posições,
grampeamento na lombada/criação de livreto, furador opcional
Unidade de Dobra em Z e C (com MAAV com Criador de livretos): adiciona dobra em Z e C de tamanho carta / A4
Insensor pós-processo (com MAAV e com MAAV com Criador de livretos): adiciona inserções pré-impressas
Grampeador de conveniência: grampeador de 50 folhas (baseado em 75 gsm)

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.; 2 Certificação pendente

Consulte www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs para obter especificações e recursos detalhados.
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