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Oppdag nye måter å arbeide på.

®

Xerox WorkCentre 7970i flerfunksjons fargeskriver
®

®

Xerox gir deg verktøyene du trenger for å effektivisere arbeidsflyter og
oppnå høyere produktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.connectkey.com.

Vær klar til å reagere
Dra nytte av et forenklet og intuitivt
brukergrensesnitt som kan skreddersys for dine
individuelle behov. Det er enkelt å opprette
en arbeidsflyt som gir deg muligheten til å
skanne informasjon til bestemmelsesstedene
du velger (e-post, skrivebord, nettverksmapper,
lagringssteder i skyen) i sikre tekstsøkbare
formater, bare ved å trykke på en tast. Dette
sparer tid og gir deg muligheten til å gjøre mer
med informasjonen du skanner og lagrer.
Med innebygde apper kan mobile arbeidere
enkelt koble seg til enheten. I Xerox App Gallery
kan du laste ned nye apper, for eksempel
Print from Dropbox™ og Scan to Microsoft®
Office 365 direkte fra brukergrensesnittet.
Xerox® ConnectKey®-teknologien bidrar til å
effektivisere måten bedriften håndterer kritisk
informasjon på, lokalt eller i skyen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.xerox.com/mobile/AppGallery.

Få tilgang fra hvor som helst
Xerox®-skriverdrivere som er basert på
Microsoft® Windows® gir deg muligheten
til å lagre flere forskjellige innstillinger for
hvert program, noe som minimerer behovet
for å gjøre endringer og reduserer risikoen
for mulige feil. Xerox® ConnectKey-teknologi
utvikler seg med behovene dine ved å begrense
bruk og regulere fargeutskrift. Styringen
av brukertillatelser integreres i det interne
godkjenningssystemet ditt, slik at du kan
forhindre at forhåndsbestemte eller ikkegodkjente brukere kan se spesifikke funksjoner
i brukergrensesnittet.

Sparer deg for tid, slik at du
kan spare penger
Med WorkCentre 7970i kan du kontrollere
maskinfunksjoner fra en hvilken som
helst arbeidsstasjon. Kontrollpanelet for
fjernovervåking gjør det mer praktisk å lære opp
brukere, og IT-avdelingen kan se og overvåke
brukergrensesnittet på avstand.
Xerox®-enheter bygd på ConnectKeyteknologien støtter Wi-Fi Direct-tilkobling, slik
at du kan skrive ut fra mobile enheter uten å
måtte kople til et nettverk.
Xerox tilbyr sikker og nøyaktig utskrift og
skanning, med et omfattende utvalg av
alternativer for mobilenheter som passer til
miljøet ditt, med gratis apper for utskrift og
skanning, for eksempel Xerox® Mobile Link App,
i tillegg til et robust sett med bedriftsløsninger
for mobilenheter.
Du finner mer informasjon på
www.xerox.com/mobile.

Opprett et sikkert miljø
ConnectKey-teknologi gir deg avanserte
funksjoner og teknologier for å sikre at den
konfidensielle informasjonen i bedriften din
forblir sikker. Standard sikkerhetsfunksjoner
omfatter 256-biters AES-harddiskkryptering,
McAfee®-beskyttelse drevet av Intel Security,
bildeoverskriving, sikker utskrift med
tidsbestemt sletting og e-post til eksterne
postservere.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.xerox.com/security.

Innovasjonen fortsetter
• Høy utskriftsoppløsning.
1200 x 2400 ppt, fargebilder med
fotokvalitet og skarp tekst gir
dokumentene dine klarhet og effekt.
• Utnytt kraften i Fiery. Ved å
oppgradere WorkCentre 7970i med en
EFI® Fiery®-nettverksserver får du et
utvalg av fordeler, blant annet verktøy
for fargestyring, bedre produktivitet og
fleksible arbeidsflytverktøy.
• Elegant ferdiggjøring.
WorkCentre 7970i produserer
dokumenter med profesjonelt
utseende og gir et mangfold av
etterbehandlingsmuligheter,
blant annet ryggstiftede hefter,
Z- og C-falsing, hulling og stifting
i flere posisjoner.

Xerox® Easy Translator-tjeneste.
Med denne valgfrie tjenesten kan
kundene skanne et dokument og få en
oversatt utskrift og/eller e-postmelding.
Brukere kan også sende et bilde fra
en iOS- eller Android-enhet, eller en
datamaskin, som videresendes for
oversettelse. Du finner mer informasjon
ved å gå til https://xeroxtranslates.com

Hvis du vil lære mer om ConnectKeyfunksjoner, kan du gå til
www.xerox.com/ConnectKeyEG
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Alternativer for etterbehandling

1 Stormagasin*. Tar 2 000 ark A4-papir,

som øker papirkapasiteten til 5 140 ark.

2 Eksepsjonell materialfleksibilitet. Xerox

®

WorkCentre® 7970i støtter et bredere spekter
av materialtyper og papirtykkelser fra flere
magasiner enn de fleste maskiner i denne
klassen. Den støtter opp til 300 gsm og
mediastørrelser opp til 320 x 483 mm.

3 Skriv ut på konvolutter enkelt ved å

bruke vårt valgfrie konvoluttmagasin
(erstatter skuff 1).

4 Skanneren med to skannehoder og én

8 C-fals-/Z-falsenhet* C-fals-/Z-falsenhet*

5 Stor arbeidsflate (anbefalt for

9 9-tommers brukergrensesnitt som

arksirkulering sparer tid ved å skanne begge
sider av tosidige dokumenter samtidig med
opptil 133 avbildninger per minutt.
halvautomatisk stifter) gir deg mye plass til å
sortere dokumenter.

6 BR-etterbehandler* (ikke vist) gir deg

avanserte etterbehandlingsfunksjoner med
stor bruksverdi.

7 BR-etterbehandler med hefteproduksjon*

legger til A3 Z-falsing, A4 Z-falsing og
A4 C-falsing til BR-etterbehandleren eller
BR-etterbehandler med hefteproduksjon.
kan tilpasses

10 Standardapper
for ytterligere bruksnytte.


Med Xerox App Gallery, @PrintByXerox og QR
Code blir mobil utskrift samt sammenkobling
og innlasting av nye apper mye lettere.

* Tillegg

gir avansert etterbehandling med
hefteproduksjonsmuligheter.

Miljøegenskaper
Spar energi med grønne teknologier.
• Xerox® EA-fargepulver. Vårt EA-fargepulver
med teknologi for ultralav smeltetemperatur
oppnår laveste fikseringstemperatur på 20 °C
lavere enn vanlig fargepulver, noe som betyr
enda større energibesparelser og strålende
glanset utskrift.
• Induksjonsoppvarming. Det nyutviklede,
varmeeffektive fikseringsmodulen
med induksjonsoppvarming krever ikke
forvarming, noe som bidrar til å redusere
strømforbruket i klarstilling med 44 %
sammenliknet med en maskin med
motstandsoppvarming.
• LED-skanner. Strømforbruket til skanneren
er 1/3 av forbruket til tradisjonelle skannere
med fluoriserende lamper.

Administrer ressursbruk og sørg for
ansvarlig utskrift.
• Energistyring. Med Cisco® EnergyWise®,
aktivert med Xerox Power® MIB
(Management Information Base), kan du
kontrollere, administrere og rapportere
informasjon om strømforbruket på maskinen
og angi optimale strømtilstander og
intervaller for tidsavbrudd.
• Miljøvennlig utskrift. Med vår nyskapende
nye Xerox® Earth Smart-funksjon kan du
velge de mest miljøvennlige alternativene for
utskriftsjobbene.
• ENERGY STAR®-kvalifisert. WorkCentre
7970i-maskiner oppfyller de strenge ENERGY
STAR®-kravene til strømforbruk.

Xerox® WorkCentre® 7970i

ConnectKey®

WorkCentre 7970i flerfunksjons fargeskrivere er bygd på
Xerox® ConnectKey®-teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.connectkey.com
Maskinspesifikasjoner

WorkCentre 7970i

Hastighet

Opptil 70 spm i farger og sort-hvitt
Opptil 300 000 sider / måned

Driftssyklus

1

Harddisk / prosessor / minne

Minst 250 GB harddisk / 1,2 GHz-prosessor med to kjerner / 2 GB systemminne pluss 1 GB sideminne

Tilkobling

10/100/1000Base-T Ethernet, høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift, Wi-Fi Direct med valgfri Xerox® USB trådløst adapter

Kontrollerfunksjoner

Samlet adressebok, kontrollpanel for fjernovervåking, støtte på nettet (tilgjengelig fra brukergrensesnittet og skriverdriveren), konfigurasjonskloning

Valgfri kontroller

EFI® Fiery nettverksserver

Kopiering og utskrift

Kopi- og utskriftsoppløsning

Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt, utskrift: Opptil 1200 x 2400 ppt

Tid for utskrift av første side

6,9 sekunder i farger / 4,2 sekunder i sort-hvitt

Sidebeskrivelsesspråk

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

Utskriftsfunksjoner

Skriv ut fra USB, kryptert, sikker utskrift, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, sanntidsstatus for
toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, Xerox® Color By Words, programstandarder, tosidig utskrift (som standard), hold tilbake alle jobber

Utskrift fra
mobile enheter
og apper

Standard Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-pp
Gratis
Xerox® Print Service-plugin-modul for Android, Mopria™ Print Service-plugin-modul for Android™, Xerox® Mobile Link-app
nedlasting
Tillegg Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator-tjeneste

Skanning

Standard Bestemmelsessteder: skann til postboks, skann til USB, skann til e-post, skann til nettverk, Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF,
praktiske funksjoner: skann til hjem, ettrykksskanning, søkbar PDF, enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/TIFF, kryptert/passordbeskyttet PDF, linearisert PDF / PDF/A
Valgfritt ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE og Professional

Faks

Standard Internett-faks, bygg faksjobb, aktivering av nettverksserverfaks
Valgfritt Videresend faks til e-post eller SMB, lokal faksing (én eller to linjer, inkluderer LAN-faks)

Sikkerhet

Standard McAfee® innebygd, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), overskriving av harddisk, 256-biters kryptering (FIPS 140-2-samsvar), Common Criteria-sertifisering
(ISO 15408)2, kryptert, sikker utskrift, sikker faksing, sikker skanning, sikker e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine-integrasjon (ISE),
nettverksgodkjenning, SSL, SNMPv3, kontrollogg, tilgangskontroller, brukertillatelser
Tillegg McAfee integritetskontroll, smartkortaktiveringssett (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software

Kontering

Standard Xerox® Standard kontering (kopiering, utskrift, skanning, faksing, e-post), aktivering av kontering via nettverk
Valgfritt Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Papirinnmating Standard Tosidig mater med én arksirkulering: 130 ark, hastighet: opptil 133 bpm (tosidig), størrelser: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm
Spesialmagasin: 100 ark, tilpassede formater: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm (KSF)
Magasin 1: 520 ark, tilpassede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (KSF)
Magasin 2: 520 ark, tilpassede formater: 140 x 182 mm til SRA3 (KSF)
Høykapasitets tandemskuff (totalt 2000 ark): Ett magasin på 867 ark og ett på 1133, størrelser: A4
Valgfritt Stormagasin: 2 000 ark, størrelser: A4 med langsiden først
Konvoluttmagasin: opptil 60 konvolutter: DL, C5, C6, tilpassede formater: 98 x 148 til 162 x 241 mm
Standard Dobbel mottaker med sideforskyvning: 250 ark hver
Mottakere /
etterbehandling
Motakker for papir med forsiden opp: 100 ark
Valgfritt Bruksklar etterbehandler: 3 000-arks utlegger og 500-arks toppmottaker, 50-arks stifting i flere posisjoner og hulling med 2/4 hull
Bruksklar etterbehandler med hefteproduksjon: 1 500-arks utlegger og 500-arks toppmottaker, 50-arks stifting i flere posisjoner og hulling med 2/4 hull
pluss hefteproduksj on med ryggstifting og V-fals
Enhet for C-fals/Z-fals: legger til funksjoner for Z-fals, Z-fals for Letter og C-fals for Letter på den bruksklare etterbehandleren og den bruksklare
etterbehandleren med hefteproduksjon
Halvautomatisk stifter: Stifter 50 ark (basert på 75 gsm), anbefalt brukt med valgfri arbeidsflate
1

Maksimal volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. 2 Evaluering pågår.

Xerox® ConnectKey®
-teknologi

Xerox Corporation

Xerox® Easy
Translator Service

Xerox® App Studio

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 og 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution
2014 og 2015 Pick

2016 Outstanding
Achievement in
Innovation

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

2016 Outstanding
Achievement in
Innovation

2015 Outstanding
Achievement in
Innovation

Enestående løsning for
mobil utskrift for små
bedrifter

Enestående løsning for mobil
utskrift for store bedrifter

Artikkel for 2016
Sertifikat for 2016

Artikkel for 2016
Sertifikat for 2016

Artikkel for 2016
Sertifikat for 2016

Artikkel for 2015
Sertifikat for 2015

Artikkel for 2015
Sertifikat for 2015
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Artikkel for 2015
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