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Giver mere tid til det arbejde,  
der er vigtigst
Få fordelene ved en letforståelig og logisk 
brugerflade, I kan tilpasse jeres individuelle 
arbejdsbehov. Det er nemt at oprette et 
workflow, hvor I kan scanne information til 
de ønskede destinationer (e-mail, skrivebordet, 
mapper på netværk, cloud-datalagre) 
i fortrolige, tekstsøgbare formater blot med 
et tryk på en knap. Det sparer tid, så I kan 
koncentrere jer om den information, I scanner 
og lagrer. 

Med indbyggede apps kan I nemt opkoble 
jeres mobile medarbejdere til maskinen. 
Fra Xerox app-galleriet kan I downloade 
nye apps, som f.eks. Print from DropBox™ 
og Scan to Microsoft® Office 365 direkte til 
brugerfladen. Xerox® ConnectKey® hjælper 
jer med at strømline jeres håndtering af kritisk 
information, internt i virksomheden eller i skyen.

Appsene findes i Xerox app-galleriet:  
www.xerox.com/AppGallery 

Innovative måder at maksimere 
effektiviteten og minimere 
omkostningerne på 
Med Xerox® printerdrivere baseret på 
Microsoft® Windows® kan I gemme forskellige 
indstillinger til hvert program, så der er 
mindre behov for ændringer og mindre risiko 
for fejl. Xerox® ConnectKey teknologien 
afpasses efter jeres behov ved hjælp af 
brugerbegrænsning og kontrol med farveprint. 
Brugertilladelsesfunktionen integreres med 
jeres interne autentificeringssystem, så I kan 
begrænse adgangen til bestemte funktioner 
på brugerfladen, så de ikke er tilgængelige for 
bestemte brugere eller for ukendte brugere. 

Med Xerox er I opkoblet  
hvor som helst
Med WorkCentre 7800i serien kan I 
bruge funktioner på maskinen fra enhver 
arbejdsstation. Med Remote Control Panel 
er det nemmere at oplære brugere, og it-
medarbejdere har nem adgang til fjernvisning 
og overvågning af brugerfladen. 

Xerox® maskiner baseret på ConnectKey 
understøtter Wi-Fi Direct-forbindelse, så I kan 
printe fra mobilenheder uden at være opkoblet 
til et netværk. 

Xerox giver adgang til fortrolig, præcis print 
og scanning via flere og flere forskellige 
mobilmuligheder alt efter jeres kontormiljø med 
gratis apps til at printe og scanne, bl.a. Xerox® 
Mobile Link-appen, plus et stærkt sortiment af 
mobilløsninger til store virksomheder. 

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste 
rigtige valg til mobile medarbejdere i dag, på: 
www.xerox.com/mobile 

Suveræn sikkerhed med total 
tryghed
ConnectKey giver adgang til udvidede 
funktioner og avancerede teknologier, 
der sørger for konstant beskyttelse af jeres 
fortrolige informationer. Vores standard-
sikkerhedsfunktioner omfatter AES 256-bit 
harddiskkryptering, McAfee® databeskyttelse 
baseret på Intel Security, diskoverskrivning, 
fortrolig printfunktion med tidsbaseret sletning 
og e-mailsending til eksterne mailservere.

Få mere at vide om, hvordan Xerox øger 
sikkerheden for jeres kontormaskiner, på:  
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® serie 7800i farvemultifunktionsprinter

Innovationen fortsætter

• Print i høj opløsning. 1.200 x 2.400 dpi, 
farvebilleder i fotokvalitet og krystalklar 
tekst, der gør dokumenter ekstra skarpe 
og gennemslagskraftige.

• De effektive muligheder med 
Fiery. Ved at opgradere WorkCentre 
7800i serien med en EFI® Fiery® 
netværksserver får I adgang 
til en stribe ekstra fordele, bl.a. 
farvestyringsfunktioner og funktioner til 
øget produktivitet og fleksible workflows.

Få mere at vide om ConnectKey-
kompatible funktioner på www.xerox.
com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator tjeneste 

Med denne tjeneste som ekstraudstyr kan 
kunder scanne et dokument og få tilsendt 
en printet oversættelse og/eller besked 
via e-mail. Brugere kan desuden sende 
billeder fra iOS eller Android enheder, eller 
en pc, som videresendes til oversættelse. 
Få mere at vide på  
https://xeroxtranslates.com

Xerox giver jer redskaberne og teknologierne, som gør det muligt at automatisere 
typiske kontor-workflows, og som gør det meget enklere for jer at udveksle 
forretningskritisk information. Få mere at vide på www.connectkey.com



Efterbehandlingsløsninger

1   Stort magasin til overstørrelse med plads 
til 2.000 ark. Giver en maksimumkapacitet på 
5.140 ark. Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i 
modellerne kan leveres med kapaciteter på 
2.180 eller 3.140 ark.

2   Fantastisk fleksibel brug af medietyper. 
WorkCentre 7800i serien håndterer endnu flere 
printmedietyper og papirvægte fra et større 
antal magasiner end de fleste øvrige maskiner 
i denne kategori. Den håndterer op til 300 g og 
printmedieformater op til 320 x 483 mm.

3    Nemt at printe konvolutter med vores 
konvolutmagasin som ekstraudstyr (erstatter 
magasin 1).

4   Stor arbejdsbordflade (anbefales til 
Convenience hæftemaskinen) med plads til at 
sortere dokumenter.

5   Scanneren med dobbelthoved og én 
arbejdsgang på WorkCentre 7845i/7855i 
sparer tid ved at scanne begge sider af 
2-sidede dokumenter samtidig med op til 
133 sider/min. WorkCentre 7830i/7835i 
har en scanner med automatisk 2-sidet 
dokumentfremfører, der scanner op til 
70 sider/min.

6  Individuelt konfigurerbar 8,5" brugerflade.

7   Standardapps til ekstra praktisk brug.  
Xerox app-galleriet, @PrintByXerox og  
QR-koder gør det nemt at printe mobilt 
og at parre og indlæse nye apps.

8   Professional Finisher-efterbehandler*, 
der giver adgang til 50-arks hæftning med 
forskellige hæfteklammepositioner, hulning, 
V-falsning og hæfter med ryghæftning.

Office Finisher LX* (ikke vist) giver adgang 
til udvidede efterbehandlingsfunktioner samt 
hæftefremstilling som ekstraudstyr.

Integreret Office Finisher (kun til 
WC7830i/7835i)* (ikke vist) giver adgang til 
500-arks sortering og hæftning af 50 ark med 
én hæfteklammeposition.

* ekstraudstyr
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Miljøvenlig teknologi
Spar strøm med grønne teknologier.

• Xerox® EA-toner. Vores EA-tonerteknologi 
med ultralavt smeltepunkt har en minimal 
fikseringstemperatur, der er 68° lavere end 
almindelig toner. Det sparer endnu mere 
strøm og giver et flot, glittet printresultat.

• Induktionsvarme. Den nyudviklede, effektivt 
varmeudnyttende IH-fiksering skal ikke 
foropvarme, hvilket reducerer strømforbruget 
i standby med 44% sammenlignet med 
modstandsopvarmede maskiner. 

• Lysdiodebaseret scanner. Scannerens 
strømforbrug er en tredjedel af 
strømforbruget til traditionelle scanneres 
lysstofrør.

Styr på ressourceforbruget og print med 
omtanke.

• Strømstyring. Med Cisco EnergyWise® 
baseret på Xerox® Power MIB (Management 
Information Base) kan I styre, administrere 
og følge med i kontormaskinens 
strømforbrug samt indstille optimale 
strømtilstande og timeoutintervaller.

• Earth Smart-print. Med vores nye, 
innovative Xerox® Earth Smart-funktion kan 
I vælge de mest miljøvenlige indstillinger til 
jeres printopgaver.

• Opfylder ENERGY STAR®. WorkCentre 
serie 7800i maskinerne opfylder de strenge 
ENERGY STAR® krav til strømforbrug. 
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WorkCentre® og Xerox Secure Access Unified ID System® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. 
Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. Opdateret 09/16 BR14995  W78BR-01BG

WorkCentre serie 7800i farvemultifunktionsprinteren er baseret på Xerox® ConnectKey® 
teknologien. Få mere at vide på www.connectkey.com

Maskinspecifikationer WorkCentre 7830i WorkCentre 7835i WorkCentre 7845i WorkCentre 7855i

Printhastighed
Op til 30 sider/min i farver  
og sort/hvid 

Op til 35 sider/min i farver  
og sort/hvid 

Op til 45 sider/min i farver  
og sort/hvid 

Op til 50 sider/min i farver, op til  
55 sider/min i sort/hvid 

Printkapacitet1 Op til 90.000 sider pr. måned Op til 110.000 sider pr. måned Op til 200.000 sider pr. måned Op til 300.000 sider pr. måned

Harddisk / processor / hukommelse Min. 250 GB harddisk / 1,2 GHz dual-core / 2 GB system plus 1 GB sidehukommelse

Opkobling 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, Wi-Fi Direct med trådløs Xerox® USB-adapter som ekstraudstyr

Controllerfunktioner Unified Address Book, Remote Control Panel, online support (via brugerfladen og printerdriveren), konfigurationskloning

Controller (ekstraudstyr) EFI® Fiery netværksserver

Kopiering og print
Kopi- og printopløsning Kopiering: Op til 600 x 600 dpi. Print: Op til 1.200 x 2.400 dpi

Tid for første print (tager kun) 9 sekunder i farver / 7,7 sekunder i sort/hvid 7,5 sekunder i farver / 
6,4 sekunder i sort/hvid

7,1 sekund i farver / 
5,9 sekunder i sort/hvid

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

Printfunktioner Print fra USB, krypteret fortrolig print, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i 
realtid, skalering, opgaveovervågning, Xerox® Colour By Words-farvekorrektion, standardindstilling af brugsfunktion, 2-sidet print (som standardindstilling), tilbageholdelse af opgaver

Mobilprint og apps Standard Apple® AirPrint®, Mopria certificeret, QR-kodeapp, Xerox app-galleriapp, @PrintByXerox app

Gratis download Xerox® printtjeneste plug-in til Android, Mopria™ printtjeneste plug-in til Android™, Xerox® Mobile Link-app

Ekstraudstyr Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator tjeneste

Scan Standard Destinationer: Scan til mailboks, scan til USB, scan til e-mail, scan til netværk. Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Praktiske funktioner: Scan til hjem, Single Touch Scan, 
søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF / XPS / TIFF, krypteret/adgangskodebeskyttet PDF, lineær PDF / PDF/A

Ekstraudstyr ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE og Professional

Fax Standard Internetfax, Udform faxopgave, aktivering af netværksserverfax

Ekstraudstyr Faxvideresendelse til e-mail eller SMB, fax fra maskinen (mulighed for 1 eller 2 faxlinjer, med LAN Fax)

Sikkerhed Standard McAfee® integreret, opfylder McAfee ePolicy (ePO), harddiskoverskrivning, AES 256-bit kryptering (overholder FIPS 140-2), SHA-256 Hash Message Authentication, Common 
Criteria-certificeret (ISO 15408)2, fortrolig print, fortrolig fax, fortrolig scanning, fortrolig e-mail, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integrering, netværksgodkendelse, 
TSL, SNMPv3, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser

Ekstraudstyr McAfee Integrity Control, Smart Card-aktiveringssæt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe software

Kontering Standard Xerox®-standardkontering (kopiering, udskrivning, scanning, fax, e-mail), aktivering af netværkskontering muligt

Ekstraudstyr Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Papirfremføring Standard Automatisk 2-sidet dokumentfremfører: 110 ark. Printhastighed: op til 70 
sider/min (1-sidet). Formater: 148 x 210 mm til 297 x 420 mm

Automatisk 2-sidet dokumentfremfører med én arbejdsgang: 130 ark. Printhastighed: op 
til 133 sider/min (2-sidet). Formater: 148 x 210 mm til 297 x 420 mm

Specialmagasin: 100 ark. Specialformater: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm
Magasin 1: 520 ark. Specialformater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm

Vælg 1 3 magasiner som ekstraudstyr (2.180 ark i alt): Giver 3 ekstra 520-arks 
papirmagasiner. Formater: 140 x 182 mm til SRA3

-

Stort tandemmagasin som ekstraudstyr (i alt 3.140 ark): Giver 1 stk. 520-arks papirmagasin, 1 stk. 867-arks papirmagasin og 1 stk. 1133-arks papirmagasin. Formater: A4

Ekstraudstyr Stort magasin: 2.000 ark. Formater: A4 til lang fremføringskant
Konvolutmagasin: Op til 60 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5, Stort US-postkort, A6. Specialformater: 98 x 148 til 162 x 241 mm

Papirudfald / 
efterbehandling

Standard Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning: 250 ark i hvert
Udfaldsbakke m/printside opad: 100 ark

Ekstraudstyr Office Finisher LX: 2.000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning)
Integreret Office Finisher (ekstraudstyr til WorkCentre 7830i/7835i): 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, én hæfteklammeposition
Professional Finisher: 1.500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner og hulning, hæfte-/falsemodul til 
ryghæftning, V-falsning
Convenience hæftemaskine: Hæfter 50 ark (baseret på 75 g), arbejdsbordflade (ekstraudstyr) anbefales til brug med hæftemaskine

1 Maks. forventet mængdekapacitet pr. måned. Ikke på løbende basis. 2 I testfase.

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i ConnectKey®

Der findes flere oplysninger på www.xerox.com/office

Xerox® ConnectKey® Xerox Corporation Xerox® Easy  
Translator Service

Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print 
Cloud 2013 og 2015  
Pick of the Year

Xerox® Mobile Print 
Solution 2014 og 2015 
Pick of the Year 

WorkCentre 7855 
2013 Pick of the Year

       
2016 "Outstanding 
Achievement" 
for innovation

2016 artikel  
2016 certifikat

"Document Imaging 
Software Line of the Year" 
i 2014, 2015 og 2016

2016 artikel  
2016 certifikat

2016 "Outstanding 
Achievement" 
for innovation

2016 artikel  
2016 certifikat

2015 "Outstanding 
Achievement" for 
innovation

2015 artikel  
2015 certifikat

"Outstanding Small 
Business" for mobil 
printløsning

2015 artikel  
2015 certifikat

"Outstanding Enterprise"  
for mobil printløsning

2015 artikel  
2015 certifikat

"Outstanding" 
51-60 sider/min A3 
farve-MFP

2013 artikel  
2013 certifikat


