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Ένα νέο πρότυπο παραγωγικότητας

Απολαύστε ένα απλοποιημένο και εύχρηστο 
περιβάλλον εργασίας χρήστη που μπορεί να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές 
ανάγκες σας. Δημιουργήστε εύκολα μια ροή 
εργασίας που σάς επιτρέπει να σαρώνετε 
πληροφορίες στους επιλεγμένους προορισμούς 
σας, (email, επιφάνεια εργασίας, φακέλους 
δικτύου, αποθηκευτικούς χώρους στο cloud) σε 
ασφαλείς μορφές με δυνατότητα αναζήτησης 
κειμένου, με το πάτημα ενός κουμπιού. Με αυτόν 
τον τρόπο εξοικονομείτε χρόνο και μπορείτε να 
πραγματοποιείτε περισσότερες εργασίες με τις 
πληροφορίες που σαρώνετε και αποθηκεύετε.

Με τις ενσωματωμένες εφαρμογές οι εργαζόμενοι 
που μετακινούνται μπορούν να συνδέονται εύκολα 
στη συσκευή. Το Xerox App Gallery σάς επιτρέπει 
να πραγματοποιείτε λήψη νέων εφαρμογών, όπως 
τα Print from DropBox™ και Scan to Microsoft® 
Office 365 απευθείας από το περιβάλλον εργασίας 
χρήστη. Η τεχνολογία Xerox® ConnectKey® σάς 
βοηθά να απλοποιήσετε τον τρόπο που χειρίζεται 
η επιχείρησή σας τις κρίσιμες πληροφορίες – είτε 
εσωτερικά είτε στο cloud.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery

Ανακαλύψτε μη αναμενόμενη εξοικονόμηση

Τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης της Xerox® 
τα οποία βασίζονται στα Microsoft® Windows® σας 
δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύετε διαφορετικές 
ρυθμίσεις ανά εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας την 
ανάγκη αλλαγών και μειώνοντας τον κίνδυνο 
για ενδεχόμενα σφάλματα. Η τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey® εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες σας 
περιορίζοντας τη χρήση και ελέγχοντας την εκτύπωση. 
Ο έλεγχος δικαιωμάτων χρήστη ενσωματώνεται στο 
εσωτερικό σας σύστημα πιστοποίησης ταυτότητας, 
δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εμποδίζετε 
προκαθορισμένους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες 
να βλέπουν συγκεκριμένες λειτουργίες στο περιβάλλον 
εργασίας χρήστη. 

Νέος τρόπος εργασίας

Η σειρά WorkCentre 5800i σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
τις λειτουργίες της συσκευής από οποιονδήποτε 
σταθμό εργασίας. Ο πίνακας απομακρυσμένου 
ελέγχου καθιστά πιο εύκολη την εκπαίδευση 
χρηστών και επίσης διευκολύνει το προσωπικό ΙΤ να 
προβάλλει και να παρακολουθεί εξ αποστάσεως το 
περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Οι συσκευές Xerox® που διαθέτουν τεχνολογία 
ConnectKey υποστηρίζουν μια σύνδεση Wi-Fi Direct 
που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε από την κινητή 
συσκευή σας χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε  
σε δίκτυο.

Η Xerox καθιστά δυνατή την ασφαλή εκτύπωση 
και σάρωση υψηλής ακρίβειας με μια συνεχή σειρά 
επιλογών για κινητές συσκευές, οι οποίες ταιριάζουν 
στο περιβάλλον σας, με δωρεάν εφαρμογές 
εκτύπωσης και σάρωσης, όπως η εφαρμογή Xerox® 
Mobile Link, καθώς και με ένα ισχυρό σύνολο λύσεων 
κινητών συσκευών για επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.xerox.com/mobile

Μην θέτετε σε κίνδυνο τις ευαίσθητες 
πληροφορίες σας

Η τεχνολογία Xerox® ConnectKey παρέχει 
προηγμένες δυνατότητες και τεχνολογίες που 
εγγυώνται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
της εταιρείας σας παραμένουν ασφαλείς. Οι 
τυπικές λειτουργίες ασφάλειας που παρέχουμε 
περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου 
AES 256-bit, προστασία McAfee® με την υποστήριξη 
της Intel Security, επεγγραφή ειδώλου, ασφαλή 
εκτύπωση με προθεσμία διαγραφής και αποστολή 
email σε εξωτερικούς διακομιστές αλληλογραφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.xerox.com/security

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 
5865i/5875i/5890i

Ισχυρός συνδυασμός λειτουργιών 

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

• Σάρωση με ταχύτητα μέχρι και 
200 είδωλα το λεπτό. Η έγχρωμη 
σάρωση μονού περάσματος επιτρέπει 
τη γρήγορη ηλεκτρονική διανομή 
ολόχρωμων εγγράφων για πιο 
αποτελεσματική και εντυπωσιακή 
επικοινωνία. 

• Πολλές επιλογές τελικής 
επεξεργασίας. Επιλέξτε βασικές 
λειτουργίες, όπως συρραφή και 
διάτρηση, ή προηγμένες δυνατότητες 
για την παραγωγή σελιδοποιημένων, 
διπλωμένων εντύπων με συρραφή 
στη ράχη ή φυλλαδίων με δίπλωμα 
σχήματος Z και C.

Σχεδιάσαμε το Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i με έναν ισχυρό 
συνδυασμό χαρακτηριστικών και λειτουργιών προκειμένου να 
διεκπεραιώνετε μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με τρόπους που δεν είχατε 
φανταστεί ποτέ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.connectkey.com

Για να μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες 
με δυνατότητα τεχνολογίας ConnectKey, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Υπηρεσία Xerox® Easy Translator

Αυτή η προαιρετική υπηρεσία 
επιτρέπει στους πελάτες να σαρώνουν 
ένα έγγραφο και να λαμβάνουν μια 
μεταφρασμένη εκτύπωση ή/και 
ειδοποίηση μέσω email. Οι χρήστες 
μπορούν επίσης να στείλουν μια εικόνα 
από μια συσκευή iOS ή Android, ή 
έναν υπολογιστή, η οποία προωθείται 
για μετάφραση. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
https://xeroxtranslates.com
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1   Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 
μονού περάσματος σαρώνει έγγραφα με 
ταχύτητα μέχρι και 200 είδωλα το λεπτό.

2   Ο δίσκος Bypass χειρίζεται έως και 
100 φύλλα χαρτιού βάρους 216 g/m².

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

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

5   Ο δίσκος μεγάλης χωρητικότητας σε 
σειρά χωράει συνολικά 3.600 φύλλα 
μεγέθους A4.

6   Ο τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 
(προαιρετικά) χωράει 4.000 φύλλα χαρτιού. 
Έτσι η μέγιστη χωρητικότητα αυξάνεται σε 
8.700 φύλλα. Μπορείτε να προσθέσετε το Κιτ 
τροφοδοσίας μικρής πλευράς χωρητικότητας 
2.000 φύλλων για μεγέθη A4 ή A3.

7   Προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας 
χρήστη 8,5 ιντσών.

8   Εφαρμογές που παρέχονται με το βασικό 
εξοπλισμό για περισσότερη ευκολία στη 
χρήση. Τα Xerox App Gallery, @PrintByXerox 
και QR Code σάς βοηθούν στην εκτύπωση 
από κινητές συσκευές καθώς και στη 
σύζευξη και τη φόρτωση νέων εφαρμογών.

9   Το βοηθητικό συρραπτικό (προαιρετικό) 
συρράτει έως και 50 φύλλα χαρτιού βάρους 
90 g/m².

10   Ο Τελικός επεξεργαστής γραφείου 
(προαιρετικά μόνο με τους πολυλειτουργικούς 
εκτυπωτές WorkCentre® 5865i/5875i) παρέχει 
συρραφή πολλαπλών θέσεων για 50 φύλλα 
με προαιρετική διάτρηση. 

11   Ο Τελικός επεξεργαστής γραφείου με 
Δημιουργό φυλλαδίων (προαιρετικά μόνο 
με τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές 
5865i/5875i) παρέχει όλες τις λειτουργίες 
τελικής επεξεργασίας του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου με πρόσθετες 
δυνατότητες δημιουργίας φυλλαδίων. 

12   Ο Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου 
(HVF) (προαιρετικά) παρέχει συρραφή 
πολλαπλών θέσεων για 100 φύλλα και 
προαιρετική διάτρηση.

13   Η Μονάδα εισαγωγής ενθέτων μετά την 
επεξεργασία (προαιρετικά με το HVF και 
το HVF με Δημιουργό φυλλαδίων) εισαγάγει 
μέχρι και 250 φύλλα εξωφύλλου ή άλλων 
μέσων (60 έως 216 g/m²).

14   Ο Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου 
με Δημιουργό φυλλαδίων (προαιρετικά) 
παρέχει όλες τις λειτουργίες τελικής 
επεξεργασίας του Τελικού επεξεργαστή 
μεγάλου όγκου με επιπρόσθετες 
δυνατότητες δημιουργίας φυλλαδίων.

15   Η Μονάδα δίπλωσης Ζ / C (προαιρετικά 
με το HVF με Δημιουργό φυλλαδίων) 
προσθέτει δίπλωση Z σε χαρτί μεγέθους 
Α3 και δίπλωση Ζ και C σε χαρτί μεγέθους 
A4 (50 φύλλα ή απεριόριστη χωρητικότητα 
με τερματισμό δίσκου στην κάτω θέση).
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©2016 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, ConnectKey®, DocuShare®, 
Scan to PC Desktop® και WorkCentre® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. 
Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Ενημέρωση 09/16 BR15650 W5ZBR-01XG

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της σειράς WorkCentre 5800i έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
συσκευής WorkCentre 5865i WorkCentre 5875i WorkCentre 5890i

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

Κύκλος εργασιών1 Μέχρι 250.000 σελ. / μήνα Μέχρι 300.000 σελ. / μήνα Μέχρι 400.000 σελ. / μήνα

Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής / 
Μνήμη

Ελάχιστο 250 GB HDD / 1 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB

Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, Εκτύπωση USB 2.0 direct υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi Direct με προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Xerox® USB

Λειτουργίες ελεγκτή Ενιαίος κατάλογος διευθύνσεων, Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου, Υποστήριξη online (πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης 
εκτύπωσης), Αναπαραγωγή ρυθμίσεων παραμέτρων

Aντιγραφή και εκτύπωση
Ανάλυση εκτύπωσης και 
αντιγραφής

Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi, Εκτύπωση: Έως και 4800 x 1200, 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-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (προαιρετικά)

Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση από USB, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίων, Αποθήκευση 
και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κατάσταση πραγματικού χρόνου διπλής κατεύθυνσης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, 
Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Αναστολή όλων των εργασιών

Εκτύπωση 
από κινητές 
συσκευές και 
εφαρμογές

Βασικές Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Δωρεάν λήψεις Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android, Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria™ για Android™, Εφαρμογή Xerox® Mobile Link

Προαιρετικά Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Υπηρεσία Xerox® Easy Translator

Σάρωση Βασική Προορισμοί: Σάρωση σε φάκελο αλληλογραφίας, Σάρωση σε USB, Σάρωση σε Email, Σάρωση σε δίκτυο, Μορφές αρχείων: PDF, PDF / A, XPS, JPEG, TIFF Βοηθητικές 
λειτουργίες: Σάρωση σε αρχική σελίδα, Σάρωση με ένα άγγιγμα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, Κρυπτογραφημένο / Με προστασία 
κωδικού πρόσβασης PDF, Linearised PDF / PDF / A

 Προαιρετικά ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE και Professional

Φαξ Βασικό Διαδικτυακό φαξ, Δημιουργία εργασίας φαξ (Fax Build Job), Ενεργοποίηση φαξ μέσω διακομιστή δικτύου

 Προαιρετικά Προώθηση φαξ σε email ή SMB, φαξ Walk-Up® (επιλογές μίας και δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ LAN)

Ασφάλεια Βασική Ενσωμάτωση McAfee®, Συμβατότητα με McAfee ePolicy (ePO), Επεγγραφή σκληρού δίσκου, Κρυπτογράφηση AES 256-bit (συμβατότητα με FIPS 140-2), Έλεγχος ταυτότητας 
μηνυμάτων κατακερματισμού SHA-256, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408)2, Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ, Ασφαλής σάρωση, Ασφαλές Email, Ενοποίηση Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, TLS, SNMPv3, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχοι πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη

 Προαιρετικά McAfee Integrity Control, Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC / PIV / .NET), Λογισμικό Xerox® PrintSafe

Αναφορές Βασικές Xerox® Standard Accounting (Αντιγραφή, Εκτύπωση, Σάρωση, Φαξ, Email), Ενεργοποίηση λογιστικών στοιχείων δικτύου

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

Τροφοδότηση Βασική 
χαρτιού

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μονού περάσματος: 200 φύλλα, Ταχύτητα: έως και 200 είδ./λεπτό (διπλής όψης), Μεγέθη: 125 x 138 mm έως 297 x 432 mm
Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: A6 έως A3
Δίσκοι 1-2: 500 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: A5 έως A3
Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας σε σειρά: 3.600 φύλλα συνολικά (1.600 και 2.000 φύλλα), Μέγεθος: A4

 Προαιρετικά Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF): 4.000 φύλλα, Μέγεθος: A4 με τροφοδοσία μεγάλης πλευράς
Κιτ τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας (απαιτείται τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας): Κιτ μικρής πλευράς Α3 2.000 φύλλων ή Κιτ μικρής πλευράς Α4 2.000 φύλλων
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά το Δίσκο 2): Έως και 50 φάκελοι: DL, C5

Έξοδος χαρτιού / Προαιρετική 
Τελική  
επεξεργασία

Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (5865i/5875i μόνο): 300 φύλλα
Τελικός επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικά μόνο με το WorkCentre 5865i/5875i): Δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή πολλαπλών θέσεων σε 50 φύλλα, προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής γραφείου με Δημιουργό φυλλαδίων (προαιρετικά μόνο με το WorkCentre 5865i/5875i): Δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή πολλαπλών θέσεων 
σε 50 φύλλα, δημιουργία φυλλαδίων με συρραφή ράχης, προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (HVF): Δίσκοι 3.000 + 250 φύλλων, συρραφή πολλαπλών θέσεων σε 100 φύλλα, προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων: Δίσκοι 3.000 + 250 φύλλων, συρραφή πολλαπλών θέσεων σε 100 φύλλα, δημιουργία φυλλαδίων με 
συρραφή ράχης, προαιρετική διάτρηση
Μονάδα δίπλωσης Z/δίπλωσης C (προαιρετικά με Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων): Προσθέτει δίπλωση Ζ σε χαρτί Α3, δίπλωση Ζ και 
δίπλωση C σε χαρτί Α4
Μονάδα εισαγωγής ενθέτων μετά την επεξεργασία (προαιρετικά με HVF και HVF με Δημιουργό φυλλαδίων): Προσθέτει προεκτυπωμένα ένθετα
Χειροκίνητο συρραπτικό: Συρραφή 50 φύλλων (με βάση χαρτί βάρους 75 g/m²)

1 Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Υπό αξιολόγηση.

ConnectKey®

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

Τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey®

Xerox Corporation Υπηρεσία Xerox®  
Easy Translator

Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud 
2013 και 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 και 2015 Pick 

      
Εξαιρετικό επίτευγμα  
καινοτομίας 2016

Άρθρο 2016  
Πιστοποιητικό 2016

Καλύτερη σειρά λογισμικού  
απεικόνισης εγγράφων για  
το 2014, το 2015 και το 2016

Άρθρο 2016  
Πιστοποιητικό 2016

Εξαιρετικό επίτευγμα  
καινοτομίας 2016

Άρθρο 2016  
Πιστοποιητικό 2016

Εξαιρετικό επίτευγμα  
καινοτομίας 2015

Άρθρο 2015  
Πιστοποιητικό 2015

Εξαιρετική λύση εκτύπωσης  
για κινητές συσκευές για 
μικρές επιχειρήσεις

Άρθρο 2015  
Πιστοποιητικό 2015

Εξαιρετική λύση εκτύπωσης 
για κινητές συσκευές για 
μεγάλες επιχειρήσεις

Άρθρο 2015  
Πιστοποιητικό 2015


