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Um novo padrão em produtividade 
Experimente uma interface de utilizador 
simplificada e intuitiva que pode ser adaptada 
às necessidades individuais da sua empresa. 
Crie facilmente um workflow que lhe permite 
digitalizar informação para os destinos 
selecionados, (email, desktop, pastas de rede, 
repositórios na rede) em formato de texto 
pesquisável seguro, bastando para isso tocar 
um botão. Isto poupa-lhe tempo e permite-lhe 
realizar mais trabalho com a informação que 
digitaliza e armazena.

As aplicações integradas permitem-lhe ligar 
facilmente os trabalhadores em mobilidade ao 
equipamento. A Xerox App Gallery permite-
lhe descarregar novas aplicações, tais como 
Print from DropBox™ e Scan to Microsoft® 
Office 365 diretamente usando a interface de 
utilizador. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® 
ajuda a otimizar a forma como a sua empresa 
lida com informação crítica nas instalações ou 
na nuvem.

Para mais informações, visite  
www.xerox.com/AppGallery

Descubra uma redução  
de custos inesperada. 
Os drivers de impressão Xerox® baseados em 
Microsoft® Windows® dão-lhe a possibilidade 
de gravar diferentes definições por aplicação, 
reduzindo a necessidade dos utilizadores 
fazerem alterações e reduzindo o risco 
de potenciais erros. A Tecnologia Xerox® 
ConnectKey® evolui com as suas necessidades, 
limitando a utilização e regulando a 
impressão. O controlo das Permissões do 
Utilizador integra-se com o seu sistema interno 
de autenticação, permitindo-lhe prevenir que 
determinados utilizadores ou utilizadores não 
autenticados vejam funções específicas na 
interface do utilizador. 

Uma nova forma de trabalhar
As funções da WorkCentre 5800i podem ser 
controladas a partir de qualquer estação de 
trabalho. Com o Painel de Controlo Remoto,  
o treino dos utilizadores será mais conveniente 
e o pessoal das TI poderá ver e monitorizar 
remotamente a interface do utilizador. 

Os equipamentos Xerox® com Tecnologia 
ConnectKey suportam uma ligação Wi-Fi  
Direct que lhe permite imprimir a partir do  
seu dispositivo móvel sem ter que se ligar  
a uma rede.

A Xerox permite uma impressão e digitalização 
seguras e exatas com várias opções móveis 
que se enquadram no seu ambiente, com 
aplicações grátis de impressão e digitalização 
tais como Xerox® Mobile Link App e ainda um 
conjunto robusto de soluções móveis para 
empresas.

Para mais informações, visite-nos em  
www.xerox.com/mobile

Não corra riscos com a sua 
informação confidencial.
A Tecnologia Xerox® ConnectKey proporciona 
funções e tecnologias avançadas que 
o ajudam a garantir que a informação 
confidencial da sua empresa se mantém 
segura. As nossas funções standard de 
segurança incluem a encriptação AES 256-bit 
do disco rígido, proteção McAfee potenciada 
pela Intel Security, sobreposição da imagem 
do disco, impressão segura com eliminação 
programada e envio de email para servidores 
de email externos. 

Para mais informações, visite  
www.xerox.com/security

Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 
5865i/5875i/5890i

Uma poderosa variedade de funções 

• Percurso do papel iluminado. As 
WorkCentre 5865i/5875i/5890i 
possuem um percurso de papel 
iluminado que facilita ainda mais  
o acesso do utilizador. 

• Digitaliza até 200 imagens por 
minuto. A digitalização a cores com 
uma só passagem, permite uma rápida 
distribuição eletrónica de documentos 
a cores, originando comunicações mais 
eficazes e impressionantes. 

• Múltiplas opções de finalização. 
Escolha funções básicas como 
agrafamento e perfuração, ou 
capacidades avançadas para produzir 
booklets paginados, agrafados no vinco 
e dobrados e brochuras dobradas em 
Z e C.

Desenhamos as Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i com uma potente 
variedade de funções e capacidades que lidam com o seu pesado volume de 
trabalho de formas que nunca imaginou. Para obter mais informações, visite 
www.connectkey.com

Para obter mais informações sobre as 
funções possíveis com a Tecnologia 
ConnectKey, visite  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service 

Este serviço opcional permite que os 
clientes digitalizem um documento e 
recebam uma impressão e/ou email 
traduzido. Os utilizadores podem também 
enviar uma imagem de um dispositivo 
iOS ou Android, ou de um PC, que 
será enviada para tradução. Para mais 
informações, visite  
https://xeroxtranslates.com
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1   Alimentador Automático de uma só 
passagem, digitaliza documentos à rápida 
velocidade de 200 imagens por minuto.

2   A Bandeja Bypass aceita até 100 folhas  
de 216 g/m².

3   Duas bandejas universais de 500 folhas 
ajustáveis até A3.

4   O kit para envelopes opcional (substitui  
a Bandeja 2) permite alimentar facilmente  
50 envelopes.

5   A bandeja em linha de alta capacidade 
aceita um total de 3600 folhas de papel 
formato A4.

6   O alimentador de alta capacidade  
(opcional) suporta 4000 folhas de papel. 
Eleva assim a capacidade máxima para 8700 
folhas. Adicione o kit de alimentação pela 
margem mais curta para 2000 folhas, nos 
formatos A4 ou A3.

7   Interface de utilizador de 8,5 polegadas 
personalizável.

8   Aplicações standard para maior 
comodidade. Xerox App Gallery,  
@PrintByXerox e QR Code, ajudam com 
impressão móvel e pairing e com o 
carregamento de novas apps.

9   O Agrafador Conveniente (opcional) agrafa 
até 50 folhas de 90 g/m².

10   O Finalizador Office (opcional apenas nas 
WorkCentre® 5865i/5875i) permite agrafar 
50 folhas em várias posições com uma 
perfuração opcional. 

11   O Finalizador Office com Booklet Maker 
(opcional apenas nas 5865i/5875i) oferece 
toda a finalização do Finalizador Office com 
capacidades adicionais para criação de 
booklets. 

12   O Finalizador de Alto Volume (HVF) 
(opcional) permite agrafamento em várias 
posições para 100 folhas e perfuração 
opcional

13   O Módulo de Inserção Pós-Processamento 
(opcional com o HVF e com o HVF com 
Booklet Maker) insere até 250 folhas de 
capas ou outros suportes (60 a 216 g/m²).

14   O Finalizador de Alto Volume com 
Booklet Maker (opcional) oferece todas as 
capacidades de finalização do Finalizador 
de Alto Volume com capacidades adicionais 
para criação de booklets.

15   A Unidade de Dobragem em Z/C (opcional 
no HVF com Booklet Maker) adiciona 
dobragem de A3 em Z, A4 em Z e A4 
dobrado em C (50 folhas ou capacidade 
ilimitada com a bandeja parada na posição 
inferior).
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©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC 
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As impressoras multifuncionais WorkCentre série 5800i são fabricadas com Tecnologia Xerox® ConnectKey®. 
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com

Especificações  
do equipamento WorkCentre 5865i WorkCentre 5875i WorkCentre 5890i

Velocidade Até 65 ppm Até 75 ppm Até 90 ppm

Ciclo de Trabalho1 Até 250 000 páginas/mês Até 300 000 páginas/mês Até 400 000 páginas/mês

Disco rígido / Processador / 
Memória

Mínimo 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta por USB 2.0 de elevada velocidade, Wi-Fi Direct com Adaptador Wireless USB Opcional da Xerox®

Funções do Controlador Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador e driver de impressão), Clonagem da 
Configuração

Cópia e Impressão
Resolução de cópia e 
impressão Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 4800 x 1200, 256 sombras de cinzento

Tempo de saída da primeira 
impressão (apenas) 2,9 segundos

Linguagens de Descrição  
de Página Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)

Funções de impressão Impressão de USB, Impressão Segura Encriptada, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar 
definições do driver, Estado bidirecional em tempo real, Escala, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (como 
predefinição), Reter todos os Trabalhos

Mobile 
Printing  
e Apps

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

Download grátis Xerox® Print Service Plug-in para Android, Mopria™ Print Service Plug-in para Android™, Xerox® Mobile Link App

Opcional Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator Service

Digitalização  Standard Destinos: Digitalização para caixa de correio, Digitalização para USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para rede Formatos de ficheiro: PDF, PDF/A, 
XPS, JPEG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização um só toque, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF página simples/múltiplas, PDF 
encriptado/protegido por password, PDF/PDF/A linearizado

 Opcional ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Fax Standard Internet Fax, Fax Build Job, Ativação de Fax por Servidor de Rede

 Opcional Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN)

Segurança Standard McAfee® Integrado, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição de HDD, Encriptação AES 256-bit (compatível com FIPS 140-2), SHA-256 Hash 
Message Authentication, Common Criteria Certification (ISO 15408)2, Impressão Segura, Fax Seguro, Digitalização Segura, E-mail Seguro, Cisco® TrustSec 
Identity Services Engine (ISE) Integration, Network Authentication, SSL, SNMPv3, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do utilizador

 Opcional McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software

Contabilização  Standard Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement

 Opcional Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Alimentação 
de Papel

Standard Alimentador Automático de uma só passagem: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Formatos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: A6 a A3
Bandejas 1-2: 500 folhas cada; Formatos personalizados: A5 a A3
Bandeja em linha de alta capacidade: 3600 folhas no total (1600 e 2000 folhas); Formato: A4

Opcional Alimentador de alta capacidade (HCF): 4000 folhas; Formato: A4 alimentação pela margem mais longa
Kits HCF (necessita do HCF): Kit para Alimentação de 2000 folhas A3 pela margem mais curta ou Kit para Alimentação de 2000 folhas A4 pela margem 
mais curta
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 2): Até 50 envelopes: DL, C5

Saída de 
Papel/
Finalização

Opcional Bandeja de Receção Offset (apenas 5865i/5875i): 300 folhas
Finalizador Office (opcional apenas com as WorkCentre 5865i/5875i): bandejas para 2000 + 250 folhas, agrafamento em várias posições para  
50 folhas, perfuração opcional
Finalizador Office com Booklet Maker (opcional apenas com as WorkCentre 5865i/5875i): bandejas para 2000 + 250 folhas, agrafamento de  
50 folhas em várias posições, booklet agrafado no vinco, perfuração opcional
Finalizador para grandes volumes (HVF): bandejas para 3000 + 250 folhas, agrafamento de 100 folhas em várias posições, perfuração opcional
Finalizador de Alto Volume com Booklet Maker: bandejas para 3000 + 250 folhas, agrafamento de 100 folhas em várias posições, booklet agrafado no 
vinco, perfuração opcional
Unidade de dobragem em Z / dobragem em C (opcional com HVF com Booklet Maker) Adiciona A3 dobrado em Z, A4 dobrado em Z e A4  
dobrado em C
Unidade de Inserção Pós-processamento (com HVF e HVF com Booklet Maker): Adiciona inserções pré-impressas
Agrafador: Agrafa 50 folhas (baseado em 75 g/m²)

1 Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. 2 Em processo de avaliação.

ConnectKey®

Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

Tecnologia Xerox® 
ConnectKey®

Xerox Corporation Xerox® Easy  
Translator Service

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

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 e 2015 Pick 

      
2016 Excecional 
Atingimento  
em Inovação

Artigo de 2016  
Certificado 2016

Prémio 2014, 2015 e 2016 
Document Imaging Software 
Line of the Year

Artigo de 2016  
Certificado 2016

2016 Excecional 
Atingimento  
em Inovação

Artigo de 2016  
Certificado 2016

2015 Excecional 
Atingimento  
em Inovação

Artigo de 2015  
Certificado 2015

Fantástica solução de 
impressão móvel para 
pequenas empresas

Artigo de 2015  
Certificado 2015

Fantástica solução  
de impressão móvel 
empresarial

Artigo de 2015  
Certificado 2015


