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Enemmän aikaa kaikkein 
tärkeimmille töille.
Koe yksinkertainen ja intuitiivinen 
käyttöliittymä, joka voidaan mukauttaa 
vastaamaan yrityksen tarpeita. Laitteella 
on helppo luoda työnkulkuja, joilla tiedot 
voi skannata yhdellä napin painalluksella 
valittuihin kohteisiin (sähköpostiin, 
tietokoneen työpöydälle, verkkokansioihin, 
pilvipalveluihin) suojatussa ja haettavassa 
muodossa. Se säästää aikaa ja antaa 
mahdollisuuden käyttää skannattua ja 
tallennettua tietoa paremmin hyväksi. 

Laitteeseen saatavilla olevien sovellusten  
avulla liikkuvien työntekijöiden on helppo 
ottaa yhteys laitteeseen. Voit ladata uusia 
sovelluksia Xerox App Gallerysta – kuten 
Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® 
Office 365 – suoraan laitteen käyttöliittymästä. 
Xerox® ConnectKey® -teknologia auttaa 
yksinkertaistamaan tavan, jolla yritys  
käsittelee kriittistä tietoa niin talon sisällä  
kuin pilvipalveluissa.

Sovelluksia on saatavilla Xerox App Gallerysta. 
Käy osoitteessa www.xerox.com/AppGallery 

Innovatiivisia tapoja lisätä 
tehokkuutta ja vähentää kuluja 
Microsoft® Windows® -pohjaiset Xerox®-
tulostinajurit mahdollistavat eri asetusten 
tallentamisen eri sovelluksia varten, mikä 
vähentää käyttäjien tarvetta tehdä muutoksia 
sekä ehkäisee virheitä. Xerox® ConnectKey 
-teknologia kehittyy käyttötarpeiden 
mukaan ja auttaa hallitsemaan käyttöä ja 
valvomaan väritulostusta. Käyttöoikeuksien 
hallinta voidaan yhdistää yrityksen sisäiseen 
tunnistusjärjestelmään, joten ennalta 
määritetyt tai tunnistamattomat käyttäjät 
eivät näe tiettyjä käyttöliittymän toimintoja. 

Xeroxin avulla voit olla yhteydessä 
toimistoosi mistä tahansa.
WorkCentre 7800i -sarjan laitteet tarjoavat 
mahdollisuuden hallita laitteen toimintoja 
miltä tahansa tietokoneelta. Etäohjaustaulun 
avulla on helppoa kouluttaa käyttäjiä ja se 
tarjoaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden 
valvoa laitetta etänä. 

ConnectKey-teknologiaa käyttävät Xerox®-
laitteet tukevat Wi-Fi Direct -yhteyttä, jonka 
avulla tulostus onnistuu mobiililaitteesta  
ilman verkkoyhteyttä. 

Xerox tarjoaa mahdollisuuden suojattuun 
ja tarkkaan tulostukseen ja skannaukseen 
erilaisilla mobiiliratkaisuilla, jotka sopivat 
yrityksen käyttöympäristöön. Käytettävissä on 
ilmaisia tulostus- ja skannaussovelluksia, kuten 
Xerox® Mobile Link App, sekä kattava valikoima 
yrityksille suunnattuja mobiiliratkaisuja. 

Lue sivulta www.xerox.com/mobile, 
miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon 
liikkuville ammattilaisille. 

Vertaansa vailla oleva suojaus 
takaa täydellisen mielenrauhan.
ConnectKey-teknologian edistyneet toiminnot 
ja ominaisuudet auttavat pitämään yrityksen 
luottamukselliset tiedot suojattuina. Vakiona 
olevia tietoturvatoimintojamme ovat muun 
muassa AES 256-bittinen kiintolevyn salaus, 
McAfee®-tietoturva (Intel Security), kiintolevyn 
päällekirjoitus, suojattu tulostus ajastetulla 
tiedostojen poistolla sekä sähköpostin 
lähettäminen ulkoisille sähköpostipalvelimille.

Lisätietoja Xeroxin tarjoamasta suojauksesta 
on osoitteessa www.xerox.com/security
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Innovaatiot jatkuvat

• Erinomainen tulostustarkkuus. 
1 200 x 2 400 dpi:n valokuvantarkat 
värikuvat ja terävä teksti tekevät 
asiakirjoista selkeitä ja iskeviä.

• Ota käyttöön Fieryn teho. Lisäämällä 
WorkCentre 7800i -sarjan laitteeseen 
EFI Fiery® -verkkopalvelin saavutetaan 
etuja kuten värinhallintatyökaluja, 
parempaa tuottavuutta ja joustavaa 
työnkulun hallintaa.

Lisätietoja ConnectKey-teknologiaan 
liittyvistä toiminnoista on osoitteessa 
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service

Tämän valinnaisen palvelun avulla 
asiakkaat voivat skannata asiakirjan ja 
saada siitä käännetyn version tulosteena 
tai sähköposti-ilmoituksena. Käyttäjät 
voivat myös lähettää iOS- tai Android-
laitteesta tai tietokoneesta kuvan, joka 
välitetään käännettäväksi. Lisätietoja on 
osoitteessa https://xeroxtranslates.com

Xeroxin työkalut ja tekniikat automatisoivat toimiston yleisimmät  
työnkulut ja yksinkertaistavat liiketoiminnan kannalta kriittisten  
tietojen jakamista. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com



Viimeistelyvaihtoehdot

1   Ison paperialustan kapasiteetti on 
jopa 2 000 arkkia. Tämän ansiosta 
kokonaiskapasiteetti on huikea 5 140 arkkia. 
Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i -mallit ovat 
saatavilla 2 180 tai 3 140 arkin kapasiteetilla.

2   Poikkeuksellista joustavuutta materiaalien 
suhteen. WorkCentre 7800i -sarja käsittelee 
eri materiaalityyppejä ja -painoja useammalta 
alustalta kuin monet saman luokan 
laitteet. Laitteet tukevat jopa 300 g/m² 
painavaa materiaalia 320 x 483 mm:n 
arkkikokoon saakka.

3    Helppo kirjekuorten tulostus valinnaista 
kirjekuorialustaa käyttämällä (korvaa 
alustan 1).

4   Suuri työtaso (suositellaan käytettäväksi 
käsinitomalaitteen kanssa) antaa lisää tilaa 
asiakirjojen lajitteluun.

5   WorkCentre 7845i/7855i -malleihin 
sisältyvä kahdella skannauspäällä varustettu 
yksivaiheinen skanneri säästää aikaa 
skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen 
molemmat sivut samanaikaisesti. 
Skannausnopeus jopa 133 kuvaa minuutissa. 
WorkCentre 7830i/7835i:n automaattinen 
kaksipuolisten originaalien syöttölaite skannaa 
jopa 70 kuvaa minuutissa.

6  Mukautettava 8,5 tuuman käyttöliittymä.

7   Monipuolisia sovelluksia. Xerox App 
Gallery, @PrintByXerox ja QR Code auttavat 
mobiilitulostuksessa ja uusien sovellusten 
lataamisessa.

8   Professional-viimeistelylaite* sisältää 
50 arkin nidonnan eri kohdista, rei’ityksen, 
v-taiton ja vihkojen satulanidonnan.

Office-viimeistelylaite LX* (ei kuvassa) 
tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja 
ja valinnaisen vihkolaitteen.

Integroitu Office-viimeistelylaite 
(saatavissa vain malleihin WC7830i/7835i)* 
(ei kuvassa) tarjoaa 500 arkin 
nippuluovutuksen ja 50 arkin nidonnan.

* Valinnainen
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Ympäristöystävällinen
Ympäristöystävälliset ratkaisut  
säästävät energiaa.

• Xerox® EA -väriaine. Erittäin alhaisessa 
lämpötilassa sulava EA-värijauheemme 
kiinnitetään perinteisiin väriaineisiin 
verrattuna 20 °C alhaisemmassa 
lämpötilassa ja säästää näin entistä 
enemmän energiaa tuottaen kuitenkin 
loistavat ja kiiltävät värit.

• Induktiolämmitys. Uusi, lämpötehokas 
induktiolämmitteinen kiinnityslaite ei 
vaadi esilämmitystä, minkä ansiosta 
valmiustilan energiankulutus on jopa 
44 % alhaisempi kuin vastuksella 
kuumenevissa laitteissa. 

• LED-skanneri. Skannerin energiankulutus on 
vain kolmasosan perinteisten loistelampuilla 
toimivien skannerien kulutuksesta.

Hallitse resurssien käyttöä ja edistä 
vastuullista tulostamista.

• Energiankulutuksen hallinta. Cisco 
EnergyWise® ja Xerox® Power MIB 
(Management Information Base) 
mahdollistavat laitteen energiankulutuksen 
hallinnan, seurannan ja raportoinnin 
sekä laitteen energiansäästötilojen 
ja aikakatkaisuaikojen asettamisen.

• Earth Smart -tulostus. Uuden, 
innovatiivisen Xerox® Earth Smart 
-toiminnon avulla voit valita 
kuhunkin työhön mahdollisimman 
ympäristöystävälliset asetukset.

• ENERGY STAR® -hyväksytty.  
WorkCentre 7800i -sarjan laitteet 
täyttävät ENERGY STAR® -standardin 
tiukat energiatehokkuusvaatimukset. 
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WorkCentre 7800i -sarjan värimonitoimitulostin perustuu Xerox® ConnectKey®  
-teknologiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com
Laitetiedot WorkCentre 7830i WorkCentre 7835i WorkCentre 7845i WorkCentre 7855i

Nopeus

Jopa 30 sivua minuutissa  
väreissä ja mustavalkoisena

Jopa 35 sivua minuutissa  
väreissä ja mustavalkoisena

Jopa 45 sivua minuutissa  
väreissä ja mustavalkoisena

Jopa 50 sivua minuutissa  
väreissä ja jopa 55 sivua 
minuutissa mustavalkoisena

Enimmäiskäyttömäärä1 Jopa 90 000 sivua/kk Jopa 110 000 sivua/kk Jopa 200 000 sivua/kk Jopa 300 000 sivua/kk

Kiintolevy / Suoritin / Muisti Vähintään 250 Gt / 1,2 GHz Dual-Core / 2 Gt järjestelmämuistia ja 1 Gt sivumuistia

Liitännät 10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, Wi-Fi Direct -liitäntä valinnaisen langattoman Xerox® USB -verkkosovittimen avulla

Ohjaimen toiminnot Yhtenäistetty osoitteisto, etäohjaustaulu, online-tuki kosketusnäyttöä tai tulostinajuria käyttämällä, määritysten kloonaus

Valinnainen ohjain EFI® Fiery® -verkkopalvelin

Kopiointi ja tulostus
Tulostus- ja kopiointitarkkuus Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: Jopa 1 200 x 2 400 dpi

Ensimmäinen sivu valmis 9 sekunnissa väreissä / 7,7 sekunnissa mustavalkoisena 7,5 sekunnissa väreissä / 
6,4 sekunnissa mustavalkoisena

7,1 sekunnissa väreissä / 
5,9 sekunnissa mustavalkoisena

Sivunkuvauskielet Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML-paperimääritykset (XPS®) (valinnainen)

Tulostustoiminnot Tulostus USB-muistista, salattu suojattu tulostus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, vihkotulostus, ajuriasetusten tallennus ja palautus, 
kaksisuuntainen tila, skaalaus, töiden seuranta, Xerox® Colour By Words, sovellusten oletukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), kaikkien töiden pidätys

Mobiilitulostus  
ja -sovellukset

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

Lataus 
maksutta

Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App

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

Skannaus Vakiona Kohteet: Skannaus postilaatikkoon, skannaus USB-muistiin, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon; Tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, yhden kosketuksen skannaus, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/
TIFF, salattu tai salasanasuojattu PDF, lineaarinen PDF / PDF/A

Valinnaisena ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ja Professional

Faksi Vakiona Internet-faksi, faksikoostetyö, verkkopalvelinfaksi

Valinnaisena Faksin välitys sähköpostiin tai SMB-palvelimelle, faksaus laitteelta (yksi- tai kaksilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin)

Tietoturva Vakiona McAfee® virus- ja haittaohjelmasuojaus, McAfee ePolicy (ePO) -yhteensopiva, kiintolevyn päällekirjoitus, AES 256-bittinen salaus (FIPS 140-2 -standardin 
mukainen), SHA-256 Hash -viestintunnistus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408)2, salattu ja suojattu tulostus, suojattu faksaus, suojattu skannaus, 
suojattu sähköposti, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) -tietoturvaratkaisun integrointi, verkkotodennus, SSL, SNMPv3, valvontaloki, 
käytönvalvonta, käyttöoikeudet

Valinnaisena McAfee Integrity Control, älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software

Tilikirjaus Vakiona Xerox®-tilikirjaus (kopiointi, tulostus, skannaus, faksi, sähköposti), verkkotilikirjauksen käyttöönotto

Valinnaisena Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Paperialustat Vakiona Automaattinen originaalien syöttölaite: 110 arkkia; nopeus: jopa  
70 kuvaa minuutissa (yksipuolisena); koot: 148 x 210 – 297 x 420 mm

Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:  
130 arkkia; nopeus: jopa 133 kuvaa minuutissa (kaksipuolisena);  
koot: 148 x 210 – 297 x 420 mm

Ohisyöttöalusta: 100 arkkia; koot: 89 x 98 – 320 x 483 mm
Alusta 1: 520 arkkia; koot: 140 x 182 – 297 x 432 mm

Valitse jokin 
näistä

Kolme paperialustaa (yhteensä 2 180 arkkia):  
kolme 520 arkin paperialustaa; 
koot: 140 x 182 mm – SRA3

–

Iso tandemalusta (yhteensä 3 140 arkkia): Yksi 520 arkin paperialusta, yksi 867 arkin paperialusta ja yksi 1 133 arkin paperialusta; koot: A4

Valinnaisena Iso paperialusta (HCF): 2 000 arkkia; koot: A4 (pitkä reuna edellä)
Kirjekuorialusta: Enintään 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5, Large U.S. Postcard, A6, erikoiskoot: 98 x 148 – 162 x 241 mm

Paperin 
luovutus/
viimeistely

Vakiona Limittävä kaksoisluovutusalusta: 250 arkkia kumpikin
Kuvapuoli ylöspäin -luovutusalusta: 100 arkkia

Valinnaisena Office-viimeistelylaite LX: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kahdesta kohdasta, valinnainen rei’itys,  
valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta)
Integroitu Office-viimeistelylaite (valinnainen, saatavissa vain malleihin WorkCentre 7830i/7835i): 500 arkin nippuluovutusalusta,  
50 arkin nidonta yhdestä kohdasta
Professional-viimeistelylaite: 1 500 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin nidonta useasta kohdasta sekä rei’itys,  
vihkojen satulanidonta, v-taitto
Käsinitomalaite: 50 arkin nidonta (laskettu 75 g/m²:n paperin mukaan), suositellaan käytettäväksi valinnaisen työtason kanssa

1 Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi 2 Arviointia suoritetaan.

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

Lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/office

Xerox® ConnectKey®  
-teknologia

Xerox Corporation Xerox® Easy  
Translator Service

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

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 & 2015 Pick 

WorkCentre 7855  
2013 Pick

       
2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

2016 Artikkeli  
2016 Todistus

2014, 2015 & 2016 
Document Imaging Software 
Line of the Year -palkinto

2016 Artikkeli  
2016 Todistus

2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

2016 Artikkeli  
2016 Todistus

2015 Outstanding  
Achievement in 
Innovation

2015 Artikkeli  
2015 Todistus

Erinomainen mobiili-
tulostusratkaisu  
pienille yrityksille 

2015 Artikkeli  
2015 Todistus

Erinomainen mobiili-
tulostusratkaisu  
isoille yrityksille

2015 Artikkeli  
2015 Todistus

Erinomainen 51-60 sivua/min 
tulostava A3-värimonitoimi- 
tulostin

2013 Artikkeli  
2013 Todistus


