
Xerox® WorkCentre™ 7800  
Färgmultifunktionssystem
Förenkla ditt sätt att arbeta

Xerox® WorkCentre™
7830/7835/7845/7855 
A3
Färgmultifunktionssystem 
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De smartaste 
teknikinvesteringarna 
åstadkommer mer än att bara 
betala sig. De integreras med 
och rationaliserar kontorsrutiner, 
förenklar komplexa uppgifter 
och frigör företagets resurser så 
att du kan lägga mer energi på 
kärnverksamheten.

I dagens tuffa affärsmiljö 
innebär valet av rätt 
teknikleverantör mer än att få 
de senaste funktionerna. Du 
behöver en totallösning med 
oanade prestanda; en som 
löser nuvarande problem, men 
också innefattar det ramverk du 
behöver för att kunna förebygga 
potentiella arbetsfl ödesproblem 

Du behöver lösningarna 
baserade på Xerox® ConnectKey® 
och WorkCentre™ 7830/35/45/55.
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Stärk din image och minimera kostnaderna.
Utskriftskvalitet som krävs för att lyckas. Med Xerox® WorkCentre™ 7800 
framställer du snabbt och enkelt högkvalitativa färgdokument till lägre kostnad. 

Färg på en helt ny nivå
Xerox® WorkCentre 7800 med Hi-Q LED-teknik 
hjälper dig att skapa professionella dokument 
med en knapptryckning.

•  Hög upplösning med god mättnad. Med 
1200 x 2400 dpi, färgbilder i fotokvalitet och 
knivskarp text gör dokumenten alltid stort 
intryck. 

•  Bildkvalitet som du kan lita på. 
WorkCentre 7800 använder avancerad 
Digital Image Registration Control-teknik, 
vilket säkerställer exakt bildpassning av 
högsta kvalitet.

•  Imponerande resultat. Skriv ut 
högklassiga foton på många olika typer 
av utskriftsmaterial upp till 320 x 483 
mm och pappersvikter upp till 300 g/m2. 
Imponerande efterbehandlingsfunktioner 
för framställning av till exempel 
sadelhäftade häften och vikta broschyrer.

•  Utnyttja EFI Fiery®-möjligheterna.Genom 
att uppgradera ditt WorkCentre 7800-system 
med en EFI Fiery-nätverksserver får du 
en mängd fördelar såsom lättanvända 
färghanteringsfunktioner, produktivitets- 
och säkerhetsfunktioner och fl exibla 
arbetsfl ödesverktyg.

•  Behåll kontrollen över kostnaderna. 
Användarrättigheter gör det möjligt att 
begränsa åtkomsten till skrivarfunktioner 
baserat på användare, grupper, tid på 
dygnet samt programvara. Du kan till 
exempel specifi cera att e-post från Outlook® 
automatiskt alltid ska skrivas ut dubbelsidigt 
i svartvitt och att PowerPoint-presentationer 
ska skrivas ut i färg.

Colour By Words: Unik färghantering

Med Colour By Words behöver du inte 
göra om jobbet från början genom att 
ändra i källfi lerna. Du väljer helt enkelt 
önskad färgmodifi ering via en listruta 
så justerar Colour By Words-funktionen 
färgerna i utskriften.

Vil du ändra färgerna? Ändra språk till 
engelska, öppna fl iken Image options
och ange dina val som gul färg mer 
gul eller hudtoner mindre röda. Perfekt 
resultat på nolltid. Colour By Words fi nns 
bara på engelska. Ändra språk i drivrutinen 
på ett par sekunder och ett par klick.
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Scanning med en knapptryckning.

Konfi gurera en dedikerad, 
tydlig scanningknapp direkt 
på färgpekskärmen. Tilldela 
scanningknappen ett dedikerat 
scanningarbetsfl öde som möjliggör 
snabb dokumentdistribution och 
arkivering.

Avancerad enkelhet
Via färgpekskärmen får du enkelt tillgång till en 
mängd funktioner som befrämjar ett effektivare 
arbetsfl öde. Inbyggda scanninglösningar 
som inte kräver någon extra programvara: 
scanning med EN (1) knapptryckning, optisk 
teckenigenkänning med skapande av sökbara 
PDF-fi ler, säkra PDF-fi ler, utskrift från och 
scanning till USB-minne, scanning till e-post, 
brevlåda och nätverk. Via singlepass-scanning 
scannas båda dokumentsidorna samtidigt, med 
liten fi lstorlek som resultat tack vare effektiv 
komprimeringsteknik.

Utveckla dina möjligheter
Förändra ditt företags arbetssätt med hjälp av 
Xerox® arbetsfl ödeslösningar som bygger på 
Xerox Extensible Interface Platform®. Välj den 
lösning som passar bäst för din verksamhet; 
molnbaserad eller baserad lokalt på företagets 
server.

Några exempel på Xerox® arbetsfl ödeslösningar 
som användarna kan välja via maskinens 
färgpekskärm:

•  Xerox® ConnectKey® for SharePoint® eller 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Scanna dokument direkt till Microsoft® 
SharePoint, Xerox® DocuShare eller andra 
Windows®-mappar. Utöver att lagra fi ler och 
skapa PDF-fi ler kan du också automatiskt 
omvandla dokument till strukturerade data 
med hjälp av enkla verktyg för fi lnamngivning 
och dirigering.

•  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Enkel, säker och skalbar scanning till populära 
molnbaserade datalager såsom Google Docs, 
SalesForce.com, Offi ce 365 och Dropbox™ 
med hjälp av skräddarsydda arbetsfl öden 
som utnyttjar vår Xerox Extensible Interface 
Platform®-teknik.

Mer information om Xerox® 
arbetsfl ödeslösningar fi nns på 
www.offi ce.xerox.com/software-solutions

Mer tid för de verkligt viktiga uppgifterna.
Affärsvärlden är tillräckligt komplex; dina rutiner behöver inte vara det.
Xerox tillhandahåller verktyg och teknik som gör det möjligt att automatisera 
vanliga kontorsarbetsfl öden, omvandla utmaningar till rutinuppgifter och
förenkla sätten att dela affärskritisk information.
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Fruktbara partnerskap.

WorkCentre 7800-systemen har inbyggd 
McAfee-teknik, vilket betyder att detta är 
branschens första multifunktionssystem 
med inbyggt skydd mot potentiella 
externa hot. McAfees vitlisteteknik 
säkerställer att endast säkra och 
förhandsgodkända systemfi ler körs på 
maskinen, vilket minimerar behovet av 
manuella programvaruuppdateringar. 
Dessutom får du fullständig integration 
med verktygen i Xerox® hanterade 
utskriftstjänster och McAfee möjliggör 
enkel spårning och övervakning.

Automatisk Cisco® TrustSec ISE-
integration (Identity Services Engine) 
ger detaljerad information om alla 
ConnectKey® multifunktionssystem, 
vilket ger en högre policynivå och bättre 
efterlevnad avseende IT-säkerhet.

Oöverträffad säkerhet för total trygghet.
Dina affärsdata är företagets livsnerv. Därför konstruerade Xerox tekniker Xerox® 
WorkCentre™ 7800-serien med en fullständig uppsättning avancerade funktioner, 
tekniker och lösningar från säkerhetsbranschens ledande aktörer, som skyddar din 
viktiga information mot alla tänkbara, potentiella säkerhetsluckor. 

•  Skydda konfi dentiell information. 
Skydd av känsliga data via scanning till 
krypterade PDF-fi ler, hårddiskkryptering 
enligt standarden för 256-bitars AES FIPS 
140-2 och tredubbel dataöverskrivning 
som garanterar total radering av alla 
datafragment.

•  Förhindra obehörig användning. Förhindra 
obehörig åtkomst till maskinen med hjälp av 
nätverksautentisering med eller utan smidig 
autentisering via Magstripe, läsare för 
fjärravläsningskort och smarta kort 
(CAC/PIV/.Net), Xerox®-användarbehörighet, 
inloggning baserad på roll och funktion samt 
IP-fi ltrering.

•  Förutseende hantering av hot. 
Övervakar nya sårbarheter och hämtar 
felkorrigeringsfi ler vid behov, vilket 
säkerställer datasäkerheten och att din 
utrustning är aktuell. Du kan dessutom 
få minutaktuella uppdateringar via 
RSS-fl öden och ytterligare information 
via www.xerox.com/security.

•  Uppfyller gällande bestämmelser. 
Maskinerna i WorkCentre 7800-serien 
uppfyller gällande säkerhetsstandarder 
som krävs av myndigheter, fi nanssektorn, 
hälsovårdsområdet och andra viktiga 
branscher. Standarderna inkluderar bland 
annat Common Criteria, HIPAA, Data 
Protection Act och COBIT. Maskinerna 
kan vid behov anpassas så att de uppfyller 
önskade bestämmelser.

•  Fullständig kontroll. Kontroll av maskin 
och nätverk förhindrar IP-stöld och 
säkerställer nekat bestridande. Med 
säkerhetspolicyhantering och registrering 
av all maskinaktivitet via transaktionsloggen 
vet du vem som har använt maskinen 
och när.

TITLE: X_28867_W78BR-01WE   LANGUAGE: Swedish   DATE: 27 January 2015 1:29 PM   PLATES: CMYK    PAGE:  5 of 8

5



Fjärrövervakning och fjärradministration.

Med funktionen för fjärrmanövrerad 
manöverpanel får du tillgång till 
användargränssnittet i WorkCentre 7800-
maskinen från valfri dator, och kan hantera 
maskinen som om du befann dig vid den.

Fjärrutbilda användare och fjärrkonfi gurera 
maskiner. Inbyggda säkerhetsfunktioner 
säkerställer att endast en behörig användare 
i taget kan ändra inställningar, vilket förhindrar 
att inställningar ändras av misstag.

BILDPLACERINGBILDPLACERING

Frihet med trådlös anslutning
Med Xerox® WorkCentre™ 7800 kan 
personalen unna sig lyxen att välja funktioner 
från valfri dator. Mobila användare kan 
dessutom använda kommunikationsverktyg 
och produktivitetsfunktioner oavsett var de 
befi nner sig.

•  Apple® AirPrint. Skriv ut e-brev, foton 
och viktiga dokument direkt från din 
Apple iPhone® eller iPad® utan att 
installera drivrutiner eller ansluta kablar. 
Med AirPrint ansluter iPhone eller iPad 
automatiskt till den AirPrint-förberedda 
WorkCentre 7800-maskinen via kontorets 
trådlösa nätverk.

•  Xerox® Mobile Print och andra lösningar. 
Xerox kan erbjuda allt som behövs för 
säker, effektiv utskrift från de fl esta 
mobila enheter till alla skrivare eller 
multifunktionssystem, oavsett fabrikat. Xerox 
kan erbjuda IT-vänliga tillvalsfunktioner 
såsom åtkomst via lösenord och fl era olika 
mobiloperativsystem. Mer information fi nns 
på www.xerox.com/mobile. 

•  Mopria™-certifi erad. Mopria-certifi ering 
förenklar mobil utskrift från pekskärmar och 
smarttelefoner till många skrivare, inklusive 
WorkCentre 7800.

Xerox fi nns här, så du kan ansluta var som helst.
Effektiv affärsverksamhet är inte begränsad till arbetsplatsen. Med Xerox på 
kontoret kan du med hjälp av gränslös mobil frihet göra det du är bäst på, oavsett 
var du befi nner dig. 
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Xerox® WorkCentre™ 7800 är 
optimerad för 

Scanning Miljöfördelar

Säkerhet Nätverk

Lösningar Trådlös anslutning

Funktioner för miljöhänsyn
WorkCentre 7800 förbrukar betydligt mindre 
energi än tidigare maskingenerationer.

Energibesparing med Green Technologies

•  EA-toner. Vår EA-toner med mycket låg 
smältpunkt uppnår minimal fi xeringstemperatur 
vid 20 ºC lägre temperatur än konventionella 
toner, vilket ger ännu högre energibesparing 
och strålande utskriftsresultat även på vanligt 
papper.

•  Induktionsvärme. Den nyutvecklade effektiva 
IH-fi xeringsenheten kräver ingen förvärmning, 
vilket minskar energiförbrukningen i vänteläge 
med upp till 44 % jämfört med en maskin med 
motståndsvärmeteknik. 

•  LED-scanner. Energiförbrukningen för scannern 
med LED-teknik är endast 1/3 jämfört med 
scannrar med konventionell teknik.

Resursanvändning och ansvarsfull utskrift

•  Energihantering. Med Cisco® EnergyWise, 
som är integrerat i Xerox® Power MIB 
(Management Information Base), kan du 
styra, hantera och rapportera maskinens 
energiförbrukningsinformation och ställa in 
optimala driftlägen och tidsgränsintervall.

•  Earth Smart-utskrift. Gör det möjligt att 
välja de mest resurseffektiva alternativen för 
utskriftsjobb.

•  ENERGY STAR®- godkända. WorkCentre 7800- 
systemen uppfyller ENERGY STAR-kraven för 
energiförbrukning.

1

2

5
4

3

8

1
Högkapacitetsmagasin för 2 000 ark. Tack vare 
detta höjs den maximala kapaciteten till 5 140 
ark. För WorkCentre 7830/7835-modellerna är den 
maximala kapaciteten 2 180 respektive 3 140 ark.

2  
 Exceptionell mediafl exibilitet. WorkCentre 7800 
hanterar fl er mediatyper och pappersvikter från fl er 
magasin än de fl esta maskiner i sin klass. Du kan 
använda pappersvikter upp till 300 g/m2 och storlekar 
upp till 320 x 483 mm.

3
Enkel utskrift av kuvert med vårt kuvertmagasin 
som tillval (ersätter magasin 1).

4  
   Stor arbetsyta (rekommenderas för extern häft) ger 
gott om utrymme för sortering av dokument.

5  
   Singlepass-scanning med dubbla 
avläsningshuvuden på WorkCentre 7845/7855 
sparar tid genom samtidig scanning av dubbelsidiga 
dokuments båda sidor med upp till 133 sidor per 
minut.

6  
Offi ce efterbehandlingsenhet LX* (visas inte) ger 
avancerad och prisvärd efterbehandling.

7  
Integrerad Offi ce efterbehandlingsenhet 
(endast WC7830/7835)* (visas inte) med 500 arks 
stapling och 50 arks enpositionshäftning. Endast för 
7830/7835.

8  
Professional efterbehandlingsenhet* för 50-arks 
fl erpositionshäftning, hålslagning, V-vikning och 
sadelhäftning av häften.

* Tillval
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Detaljerade specifi kationer fi nns på www.xerox.com/offi ce/WC7800Specs. 
©2015 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Xerox Extensible Interface Platform®, Scan to 
PC Desktop®, WorkCentre™ och Xerox Secure Access Unifi ed ID System® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. 
Mopria™ är ett varumärke tillhörande Mopria Alliance. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer 
ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Alla övriga varumärken 
tillhör respektive tillverkare. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterad 1/15  BR8890 W78BR-01WF

WorkCentre 7800-färgmultifunktionssystemet baseras på Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer information fi nns 
på www.connectkey.com.

Maskinspecifi kationer WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Hastighet Upp till 30 sid/min i färg och svartvitt Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt Upp till 45 sid/min i färg och svartvitt
Upp till 50 sid/min i färg,
upp till 55 sid/min i svartvitt

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 90 000 sidor/månad Upp till 110 000 sidor/månad Upp till 200 000 sidor/månad Upp till 300 000 sidor/månad

Hårddisk/Processor/Minne 160 GB/1,2 GHz-processor med dubbla kärnor/2 GB systemminne plus 1 GB sidminne

Anslutningar 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, trådlös anslutning som tillval (med anslutningssats för trådlös anslutning)

Styrenhetsfunktioner Central adressbok, fjärrmanövrerad manöverpanel, online-hjälp (tillgänglig från manöverpanelen eller skrivardrivrutinen) konfi gurationskloning

Tillvalsstyrenhet EFI Fiery nätverksserver, EFI Productivity Package, EFI Ethernet Hub Kit

Kopiering/utskrift
Första sidan

9 sekunder i färg/
7,7 sekunder i svartvitt

7,5 sekunder i färg/
6,4 sekunder i svartvitt

7,1 sekunder i färg/
5,9 sekunder i svartvitt

Utskrifts- och 
kopieringsupplösning

Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi; Utskriftshastighet: Upp till 1200 x 2400 dpi

Skrivarspråk Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6, XML Paper Specifi cation (XPS®) (tillval)

Utskriftsfunktioner                   
Utskrift från USB-minne, säker utskrift, Earth Smart-inställningar, jobbidentifi ering, häftesproduktion, lagring och hämtning av jobbinställningar, 
statusinformation i realtid vid tvåvägskommunikation, skalning, jobbövervakning, Colour By Words

Mobil utskrift       Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (tillval), Xerox® Mobile Print Cloud (tillval), Xerox® PrintBack, Mopria™-certifi erad

Scanning Standard Destinationer: Scanning till brevlåda, scanning till USB-minne, scanning till e-post, scanning till nätverk, Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, 
Bekvämlighetsfunktioner: Hemscanning, enknappsscanning, sökbara PDF-fi ler, enkel- och fl ersidiga PDF-, XPS- och TIFF-fi ler, krypterade och 
lösenordsskyddade PDF-fi ler, optimerade PDF-fi ler / PDF/A

Tillval Programvaror: ConnectKey® for Sharepoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional

Faxning Standard Internet-fax, jobbkompilering, nätverksserverfax

Tillval Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, direktfax (tillval med en eller fl era linjer, inklusive nätverksfax)

Säkerhet  
Standard

McAFee®-inbyggnad, McAfee (ePO)-kompatibel, dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifi erad (ISO 15408), 
säker utskrift med tidsinställd radering, faxning, scanning och e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE)-integration, nätverksautentisering, SSL, 
SNMPv3, transaktionslogg, behörighetsstyrning, användarrättigheter

Tillval McAfee Integrity Control, funktion för smarta kort (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unifi ed ID System®

Redovisning Standard  Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post), nätverksredovisning 

Tillval Equitrac Express®, Equitrac Offi ce®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® 

Pappersinmatning
 Standard 

Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 110 ark, upp till 70 sid/min 
(enkelsidigt), 148 x 210 mm till 297 x 420 mm

Dokumentmatare, singlepass, för dubbelsidiga original: 130 ark, upp till 
133 sid/min (dubbelsidigt), 148 x 210 mm till 297 x 420 mm

Snabbmagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 320 x 483 mm

Valfritt2

4 x 520-arks magasin - total kapacitet inklusive snabbmagasin:
2 180 ark, från 140 x 182 mm till SRA3

–

Högkapacitetstandemmagasin. Total kapacitet inklusive snabbmagasin: 3 140 ark, 2 x 520 ark, 1 x 867 ark, 1 x 1 133 ark, storlekar: 140 x 182 mm till SRA3

Tillval Högkapacitetsmagasin: 2 000 ark, A4 med matning från papperets långsida
Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: DL, C5, C6, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm

Pappersutmatning/
efterbehandling 
 Standard Två fördelningsfack: 250 ark vardera, utmatningsfack för trycksidan uppåt: 100 ark

Tillval Offi ce efterbehandlingsenhet LX: 2 000-arks staplingsfack, 50-arks häftning, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval (ej svensk), häftesproduktion 
som tillval (bigning, sadelhäftning)
Integrerad Offi ce efterbehandlingsenhet (tillval med 7830/7835): 500 arks stapling, 50 arks enpositionshäftning
Professional efterbehandlingsenhet: 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks fl erpositionshäftning, sadelhäftning av häften, V-vikning, svensk 
hålslagning som tillval
Extern häft: 50 ark (75 g/m2), rekommenderad användning i kombination med arbetsyta (tillval).

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; 2 Gäller endast WorkCentre 7830 och 7835.

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

Övriga utmärkelser
BLI 2013 Outstanding 
Achievement in 
Innovation Award for 
Xerox® ConnectKey® 
Share to Cloud

Artikel Certifi kat

BLI 2013 Pick of the Year 
Award for Xerox® Mobile 
Print Cloud – Outstanding 
Small Business Mobile 
Print Solution

Artikel Certifi kat

BLI 2014 Pick of the 
Year Award for Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Outstanding Enterprise 
Mobile Print Solution

Artikel Certifi kat

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions 
Line of the Year Award

Artikel Certifi kat
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