WorkCentre™
7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556
A3
Farve
Multifunktionssystem

Xerox WorkCentre™ 7500-seriens
multifunktionssystem
Enestående farve.
Solid ydeevne.
®

®

WorkCentre™ 7500-seriens multifunktionssystem
Printkvalitet, der skaber succes. Med Xerox WorkCentre 7500-seriens
multifunktionssystem opnår du farvedokumenter med gennemslagskraft, der
imponerer kunder og leverer resultater, mens omkostningerne minimeres.
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INTERIORS

Bringer farve til et helt nyt
niveau
Xerox WorkCentre 7500-seriens avancerede
Hi-Q LED-teknologi hjælper dig med at oprette
professionelle dokumenter bare ved at trykke
på en knap.
• Output med høj opløsning, dokumenter
med gennemslagskraft. Med 1200 x
2400 dpi, farvebilleder i fotokvalitet og rig,
skarp tekst har dit output altid en enorm
indflydelse.
• Altid præcis billedkvalitet.
WorkCentre 7500-seriens
multifunktionssystem anvender avancerede
printhoveder med Digital Image Registrering
Control Technology, der konsekvent sikrer
fremragende billedkvalitetsregistrering.
• Imponerende resultater. Udskriv strålende,
opsigtsvækkende billeder på en række
papir helt op til SRA3 og med en vægt på
op til 300 gram, og udnyt fordelen ved
imponerende efterbehandlingsmuligheder
lige fra ryghæftning til foldede brochurer.

It’s butterfly season, and for
once, you can capture the

PRODUCT CATALOG

whimsical beauty of a
butterfly chair for your space
without bringing out your net.
Farafel interiors has a wide
array of vibrant butterfly
chairs to choose from, and
WholeRoom ® Planning as
well as FixtureWisard ® if

Få farver i en høj opløsning, når det
gælder. WorkCentre 7500-seriens
multifunktionssystem giver
jeres forretningsdokumenter en
konkurrencemæssig fordel.

you’re building your space
from scratch.

farafel INTERIORS

product catalog

• Arbejd tæt sammen med styrken
ved Fiery. Opgradering af WorkCentre
7500-seriens med en EFI Fiery®netværksserver giver dig et væld af fordele,
herunder brugervenlige værktøjer til
farvestyring, øget produktivitet, forbedrede
sikkerhedsfunktioner og værktøjer til fleksible
arbejdsgange.

High-impact funktioner, exceptionel værdi. WorkCentre 7500-seriens
multifunktionssystem leverer flere funktioner og muligheder til
kontorets behov.

Flere standardfunktioner
• Udskriv fra og scan til USB-enhed
• Overskrivning af harddisk og
kryptering
• Scan til e-mail, postboks, netværk
• Indstilling af Earth Smart-udskrivning
• OCR (Optical Character Recognition),
søgbar PDF fra starten
• True Adobe® PostScript®, PCL®
og XPS

WorkCentre 7556 vist med stort tandemmagasin,
elektrisk hæftemaskine (tilbehør) og arbejdsområde,
stort magasin (tilbehør) og Professional Finisher
(tilbehør).

Den praktiske USB-port
på frontpanelet gør
det hurtigt og nemt at
udskrive fra eller scanne
til enhver standard USBhukommelsesenhed.

Maksimer din investering
WorkCentre 7500-seriens multifunktionssystem er udviklet til at give jer den
krævede driftssikkerhed med en række
værdifulde funktioner som standard
uden dyre tilføjelsesprogrammer.
• Reducer omkostninger til outsourcing.
Bring dyre printshop-handlinger in-house
med effektiv efterbehandling, der inkluderer
alt fra foldede brochurer til ryghæftede
pjecer på medier op til SRA3.

• Administrer printomkostninger. Brug
værktøjer med Xerox-standardkontering til
at kontrollere printmængder og "chargeback". Derudover gør farvegodkendelse via
MS Active Directory™ det nemt at integrere
WorkCentre 7500-serien med eksisterende
IT-systemer.
• Tilpas printdriverens
standardindstillinger. Nu kan du vælge
standardindstillinger pr. applikation. Udskriv
f.eks. altid MS Outlook e-mails i sort/hvid,
PowerPoint-præsentationer i duplex m.m.

Den støtte du har brug for direkte
på enheden.
Xerox’ online support øger enhedens
oppetid ved at give øjeblikkelig
adgang til frontpanelets søgbare
onlinehjælp på WorkCentre 7500-seriens
multifunktionssystem. Du får de
samme informationer som vores
produktsupportspecialister bruger, når de
skal løse printerproblemer. Der er information
om fejlkoder, printkvalitet, papirstop,
softwareinstallation og meget mere.

Opskaler din produktivitet. Arbejd hurtigere og mere effektivt
med brancheførende ydeevne og praktiske funktioner, der forenkler
dokumenthåndtering.

Få mere arbejde udført på
kortere tid
WorkCentre 7500-serien sikrer farveudskrifter
i høj kvalitet med enestående ydeevne på alle
områder.
• Få hurtige resultater. Oplev en høj ydeevne
med printhastigheder op til 50 sider i
minuttet i farve og op til 55 sider i minuttet
i sort/hvid. Den første side er ude allerede
efter 5.8 sekunder.
• Sørger for, at travle arbejdsgrupper er
produktive. Robust samtidig behandling
og massiv 2GB-systemhukommelse og
1GB sidehukommelse, der håndterer flere
komplekse opgaver med lethed. Derudover
er hurtig Gigabit Ethernet standard.
• Udskriv uden forsinkelse. Vores Smart
RIP-teknologi gør det muligt at starte
udskrivning for den første side, mens de
efterfølgende sider stadig behandles.

• Maksimer oppetid. Skalerbare muligheder
for papirhåndtering omfatter en
kapacitet helt op til 5.140 ark i en række
medieformater, typer og vægte
• Reducer netværkstrafik. Få adgang til
scannede dokumenter hurtigere med
avanceret teknikker til filkomprimering, der
reducerer filstørrelsene markant, reducerer
krav om lagerplads og skærer ned på
netværkets dokumenttrafik.

Strømlin handlinger med
effektive og praktiske funktioner
Ved et tryk på en knap kan alle brugere
udskrive, scanne, kopiere og faxe dokumenter
med lethed.
• Enkelthed ved maskinen. Udskriv fra og
scan til enhver USB-hukommelsesenhed for
hurtigere levering af dokumenter, når du ikke
er ved din computer.

• Scan hurtigere. WorkCentre 7500-serien
scanner hurtigt dine dokumenter med op til
70 sider i minuttet.

• Din opgave, din prioritet. Med vores Print
Around-funktion flyttes din opgave foran
andre dokumenter i køen.

• Xerox SMart Kit®-teknologien overvåger
konstant vigtige dele på WorkCentre 7500
seriens enhed for at forudse og forhindre
nedetid.

• Nem dokumentstyring. Indeksér, arkivér
og gendan scannede dokumenter direkte fra
frontpanelet.
• Avanceret, papirfri fax. Send og modtag
fax uden at forlade skrivebordet. LANfax sender faxdokumenter direkte fra
programmer på skrivebordet. Funktion
til videresendelse af fax giver dig
mulighed for at videresende indgående
faxdokumenter til en e-mail-adresse eller
et et dokumentopbevaringssted som sikre,
søgbare PDF-filer.

Forenklet brugeroplevelse
Bruge mindre tid på support og mere tid på
at få arbejdet gjort med enkle grænseflader,
der gør det nemt at finde og administrere
funktioner.
• WorkCentre 7500-serien har intuitive
kommandoer og en navigation, der
hurtigt gør det nemt at finde den rigtige
funktion.
• En forenklet brugergrænseflade til Web, pc
og frontpanel reducerer behovet for
indlæring.
• Maskinens informationsark giver dig
mere fleksibilitet i forhold til trykt
dokumentation. Få adgang til og udskriv
dokumentation om, hvordan du bruger de
særlige funktioner direkte fra enhedens
frontpanel.

Den innovative berøringsskærm på WorkCentre 7500-seriens frontpanel gør betjeningen
ved maskinen utrolig enkel. Den har klare ikoner og en intuitiv navigation, der sikrer optimal
brugervenlighed.

Styrk effektiviteten i jeres virksomhed. Tilføj stærk netværksenhed og
dokumentstyring til din virksomhed, og I kan udveksle og få adgang til oplysninger
og samtidig producere hurtigt output fra ethvert sted på en sikker måde.

Effektiv dokumentstyring
Fjerner redudans og opretholder netværkets
effektivitet med brugervenlige værktøjer til
netværksstyring, som giver dig adgang til at
administrere og udskrive dokumenter hvor
som helst på netværket.
• Bred vifte af scanningsløsninger. Du skal
blot scanne papirdokumenter, og så har du
søgbare digitale filer, der automatisk kan
deles via e-mail eller en netværksmappe,
der er gemt på enheden, eller en USBhukommelsesenhed. Og det hele leveres
som standard.
• Strømlin routing af dokumenter og
samarbejde. Med den effektive EIPplatform er det nemt at skabe individuelt
tilpassede scanningsmenuer, hente
scannede filer og route dokumenter til
foruddefinerede destinationer med et enkelt
klik på en knap

Administration af flåde med
enheder
Effektive applikationer, der forenkler
overvågning af enhed og administration.
• Enkelt printerdriver, der fungere på
alle printere. Xerox Global Print Driver®
understøtter Xerox og ikke-Xerox udstyr
på netværket og fjerner den tid, det tager
at omplacere printerdrivere. Derudover
kan alle Xerox-printerdrivere integreres
med kraftfulde bi-direktionelle værktøjer,
som giver status i realtid og registreres
automatisk. De installerer også automatisk
indstillinger til nye enheder, f.eks.
papirmagasiner og efterbehandlere.
• Standardindstillinger til program.
Brugerne kan gemme standardindstillinger
til udskrivning og automatisk anvende disse
indstillinger, hver gang de udskriver fra
programmet. F.eks. kan alle præsentationer
udskrives i farver og e-mails i sort og hvid.
• Konfigurér en gang, anvend på hele
flåden. Xerox-multifunktionssystemets
konfigurationer kan klones og omdeles til
alle lignende multifunktionsprintersystemer
på netværket, hvilket fjerner behovet for
at konfigurere og administrere hver enhed
individuelt.

Nyeste inden for sikkerhed
Xerox WorkCentre 7500-serien hjælper dig
med at beskytte sårbare adgangspunkter og
overholde de nyeste sikkerhedsstandarder.
• Undgå uautoriseret adgang. Kraftfulde
funktioner som netværksgodkendelse, smart
cards og login, der er rollebaseret og på
funktionsniveau sikrer, at kun autoriserede
brugere kan få adgang til enheden.
• Informationer er altid sikre. Beskyt
dine dokumenter til og fra netværket med
standardsikkerhedsfunktioner, f.eks. sikker
udskrivning, IPsec, harddiskkryptering
og overskrivning, SSL-kryptering, FIPS
140-2, 802.1X, IP-filtrering og omfattende
revisionslogføring.
• Dokumenteret sikkerhed med lukket
kredsløbsvar. Fuld systemvalidering med
EAL3 * sikrer fuldkommen beskyttelse. Med
vores proaktive reaktion holder vi udstyr
og oplysninger sikre ved at identificere
potentielle sårbarheder og give hurtige
opdateringer.

* afventer certificering

Miljørigtig

Nyeste teknologi

Miljømæssigt kompatibel

WorkCentre 7500-serien hjælper jer
i indsatsen for at skabe et grønnere
kontor med banebrydende reduktioner i
energiforbruget.

• EA Ultra-low Melt Toner. Vores EA
Ultra-low Melt Toner smelter ved en
temperatur, der er omkring 20 grader
C lavere end almindelig toner. Dette
giver endnu flere energibesparelser
og strålende blanke udskrifter selv på
almindeligt papir.

• WorkCentre 7500-serien overholder
de strengeste miljøstandarder:
ENERGY STAR®, Reduction of Hazardous
Substances (RoHS) Directive, Waste
Electrical and Electronic Equipment
Directive (WEEE), Blue Angel og
ECO-mærket.

Energibesparende ydeevne

• Lavt energiforbrug.
WorkCentre 7500-serien bruger mindre
energi i standby, i lavenergi og drift,
hvilket fører til større energibesparelser
på kontoret.
Ansvarlig udskrivning

• Earth-smart. Vores nye innovative
Earth Smart-funktion gør det muligt at
vælge de mest miljøvenlige indstillinger
til din opgave.

• Induktionsopvarmning. Den
nyudviklede, effektive fuser med
induktionsvarme bruger væsentligt
mindre strøm i standbytilstand og har en
opstartstid på mindre end 15 sekunder.
• Hi-Q LED-printenhed. Gennemprøvet
teknologi til Hi-Q LED-printenheden
bruger mindre energi og plads og
producerer mindre støj, mens der
udskrives med en opløsning på
1200 x 2400 dpi.

Xerox® Workflow Solutions bringer WorkCentre 7500-seriens
multifunktionssystem til et højere optimeringsniveau på kontoret.

Xerox Workflow Solutions til
arbejdsgangen gør kontoret
endnu mere produktivt.
Styrken ved Xerox Workflow Solutions
- en ekstra fordel på de fleste Xeroxmultifunktionssystemer - er teknologiens
evne til at omsætte den måde, hvorpå jeres
virksomhed får udført vigtigt arbejde Når
mennesker arbejder effektivt i kortere tid og
med færre trin, stiger produktiviteten. Stress
går ned. Det samme gør fejl. Uanset om du
kun har et par mennesker i dit team eller er
med i en meget stor arbejdsgruppe, tilbyder
Xerox en bred vifte af multifunktionssystemer,
der leverer fleksibilitet og avancerede
funktioner til at kopiere, udskrive, scanne og
faxe - alt sammen fra én enhed. Det handler
om at strømline arbejdsgangen, og det starter
med Xerox Workflow Solutions direkte fra jeres
multifunktionssystemer.

Effektive funktioner til
omkostningskontrol
WorkCentre 7500-seriens multifunktionssystem
har flere former for omkostningskontrol, der giver
dig mulighed for at begrænse, spore og tildele
omkostninger.
Begræns og spor brugen
Med Xerox Standard Accounting kan
administratorer spore kopiering, scanning,
udskrivning og faxning af opgaver samt
administrere brugers adgang til farvekopier og
udskrifter. Angiv grænser for, hvor meget enkelte
brugere kan udskrive, kopiere, scanne og faxe
opgaver, og redegør for aktivitet på enheden alt
efter bruger-, gruppe- eller afdelingsniveau.

Xerox Mobile Print Solution
Med Xerox har det aldrig været nemmere
at være mobil. Xerox gør mobil udskrivning
enklere og mere bekvem, samtidig med at
virksomheden stadig er sikker. Det er derfor,
vi kan give nutidens mobile medarbejdere
friheden til at sende udskriftsjob fra en e-mailaktiveret enhed.
Enkelt. Der er ingen software at indlæse på
den mobile enhed, ingen søgning efter online
printeroplysninger eller spildtid med at lede
efter det rigtige program. Denne løsning
fungerer med alle e-mail-aktiverede enheder.
Derudover er man ikke afhængig af hjælp fra
andre for at udskrive opgaver.
Praktisk. Uanset om brugerne er ude at rejse
eller arbejder på forskellige kontorer, vil de
være i stand til at udskrive Microsoft Officedokumenter, inklusive MS Word, Excel® og
PowerPoint® samt PDF-filer.
Sikkert. Mobile medarbejdere kan udskrive
direkte fra deres mobile enheder og
hente dokumenter på et Xerox®-aktiveret
multifunktionssystem med en fortrolig
bekræftelseskode. Mobile medarbejdere vil
ikke længere være nødt til at stole på, at andre
udskriver følsomme dokumenter, eller at der
efterlades udskrifter i udfaldsbakken.

Individuelt tilpassede løsninger, som du har
adgang til direkte fra berøringsskærmen.

Nuance eCopy ShareScan 5.0
eCopy® ShareScan® Suite 5 – den
nye version af den bedst sælgende
løsning til dokumentscanning og
arbejdsgang for netværkstilsluttede Xeroxmultifunktionssystemer. eCopy ShareScan
giver organisationer alt det, der skal til,
for at automatisere deres papir-til-digitalarbejdsgange, der gør det muligt for
kontoransatte at scanne papirdokumenter
nemt og sikkert ved hjælp af eksisterende
investeringer i netværkstilsluttede
multifunktionssystemer og scannere.

Indstil printbegrænsninger
Xerox’ brugertilladelser giver mulighed for at
begrænse adgangen til printfunktioner alt
efter bruger, gruppe, tid på dagen og program.
Brugere og grupper kan indstilles med forskellige
adgangsniveauer til printfunktioner. For eksempel
kan der indstilles grænser, hvor det kun er tilladt
at udskrive på bestemte tidspunkter af dagen.
PowerPoint-præsentationer kan indstilles til
automatisk at blive udskrevet i duplex eller
Outlook e-mails til altid at blive udskrevet i sort/
hvid.
Indstil brugertilladelser til farve og andre
printbegrænsninger med de intuitive,
grafiske grænseflader.
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Det store magasin indeholder op til 2.000 ark
papir. Vælg vores model til 2.180 ark (3 magasiner)
eller vores model til 3.140 ark (stort tandemmagasin),
tilføj derefter vores store magasin for at bringe den
samlede kapacitet op på 5.140 ark.
2

Exceptionel mediefleksibilitet.
WorkCentre 7500-serien håndterer et større
udvalg af medietyper og -vægte fra flere magasiner
i forhold til andre lignende maskiner. Maskinen
understøtter op til 300 gram og medieformater
op til SRA3.

6

Udskriv nemt konvolutter ved hjælp af vores
konvolutmagasin (erstatter magasin 1).

Office Finisher1 (tilbehør) giver dig avancerede
efterbehandlingsfunktioner til en god pris.
7

4

Stort arbejdsområde (tilbehør) giver dig masser af
plads til at sortere dokumenter.
5

Intuitiv brugergrænseflade. Omfatter EIP
(standard), som gør det nemt at oprette tilpassede
arbejdsgange, samtidig med at du har mulighed for
at tilpasse scanningsmenuer, hente scannede filer og
route dokumenter til foruddefinerede destinationer
ved et tryk på en knap.

WorkCentre™ 7500-serien –
Hurtige fakta
• Udskriv/kopiér op til 25/30/35/45/50 sider
i minuttet i farve og 25/30/35/45/55 sider
i minuttet i sort/hvid
• Kraftfulde scanningsfunktioner, inklusive
scan til postboks og netværk
• Tilgængelige faxløsninger, inklusive
netværksintegration
• Maks. papirkapacitet: 5.140 ark
• Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

7

Print / Kopi / Scan / Fax / E-mail
SRA3

55

sider i minuttet

BxDxH (base):
1.064 x 685 x 1.127 mm

Integreret Office Finisher2 (tilbehør) indeholder
stakningsmagasin til 500 ark, hæftning af 50 ark,
hæftning i en placering.
8

Professional Finisher (tilbehør) tilføjer hæftning
af 50 ark i flere placeringer, hulning, V-foldning og
ryghæftning af pjecer.

1

vist med pjecemodul

2

Kun tilbehør til WorkCentre 7525/7530/7535

Hastighed
Produktivitet

WorkCentre 7525

WorkCentre 7530

WorkCentre 7535

WorkCentre 7545

WorkCentre 7556

Op til 25 sider/min. i farver /
25 sider/min. i sort/hvid

Op til 30 sider/min. i farver /
30 sider/min. i sort/hvid

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

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

Op til 50 sider/min. i farver /
55 sider/min. i sort/hvid

Op til 75.000 sider
pr. måned

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

Papirhåndtering
Standard

Papirinput

Automatisk dokumentfremfører til duplex: 110 ark; format: 148 x 210 mm til A3
Specialmagasin: 100 ark. Brugerdefinerede formater: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm
Magasin 1: 520 ark. Brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm

Tilbehør

Med 1 magasin (i alt 1.140 ark): Tilføjer et 520-arks papirmagasin; format: 139,7 x 182 mm til SRA3
Med 3 magasiner (i alt 2.180 ark): Tilføjer tre 520-arks papirmagasiner; format: 139,7 x 182 mm til A3
Stort tandemmagasin (tilbehør) (i alt 3.140 ark): Tilføjer et 520-arks papirmagasin, et 867-arks papirmagasin og et 1.133-arks papirmagasin;
format: A4
Stort papirmagasin: 2.000 ark; formater: A4 (lang fremføringskant)
Konvolutmagasin: Op til 60 konvolutter: DL, C5 og C6

Papiroutput/ efterbehandling Standard Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt: 250 ark hver
Bakke til tekstsiden opad: 100 ark
Tilbehør

Office Finisher LX: 2.000-arks stakningsmagasin, 50 ark kan hæftes, hæftning i 2 placeringer, hulning (tilbehør), pjecemodul (rille, ryghæftning) (tilbehør)
Pjecemodul (kræver Office Finisher)
Integreret Office Finisher1: Stakningsmagasin til 500 ark, hæftning af 50 ark, hæftning i en placering
Professional Finisher: Stakningsmagasin til 1.500 ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark i flere placeringer og hulning, ryghæftet pjecefremstilling,
V-foldning
Elektrisk hæftemaskine: Hæfter 50 ark (baseret på 75 gram)

Kopi
Tid for første side ude (allerede efter)

13,2 sekunder i farve /
11,1 sekunder i sort/hvid

10,9 sekunder i farve /
8,7 sekunder i sort/hvid

Kopiopløsning på output

11,0 sekunder i farve /
8,6 sekunder i sort/hvid

7,8 sekunder i farve /
6,6 sekunder i sort/hvid

7,2 sekunder i farve /
5,8 sekunder i sort/hvid

1200 x 2400 dpi

Kopifunktioner

Automatisk to-sidet, berøringsskærm i farve, elektronisk for-sortering, automatisk magasinvalg, udform opgave, negativt billede/spejlbillede, pjecefremstilling,
flere sider pr. ark, indsætning af omslag og skilleark, prøvesæt, bogkopiering, kantsletning, enkelt farve, gentag billede, originaler med blandet format, billedskift,
gem og genkald opgaveprogrammering, kommentarer, afbrydelse af stor opgave, transparenter, Bates-stempling, faste indstillinger til farve

Print
Opløsning (maks.)

Op til 1200 x 2400 billedkvalitet

Processor

1,5 GHz

Hukommelse (std./maks.)

2GB system plus 1GB sidehukommelse

Tilslutning

10/100/1000 Base-T Ethernet, højhastigheds USB 2.0 direct print, trådløs Ethernet 802,11b (via tredjepartadaptere)

Sidebeskrivelsessprog

(standard)

Adobe® PostScript® 3™, PDF, XML Paper Specifications (XPS), PCL® 5c / PCL 6-emuleringer, HP-GL2™

Harddisk

160 GB

Udskrivningsfunktioner

Udskriv fra USB, automatisk 2-sidet, fortrolig udskrivning, forsinket udskrivning, Earth Smart, opgave-id, prøvesæt, oprettelse af pjecer, valg af omslag,
indsæt og specielle sider, papirvalg efter egenskab, flere sider pr. ark, vandmærker, bannerark, tilpas til ny side, transparentskilleark,
valg af udfaldsbakke, billedkvalitet, tonersparer, gem og genkald driverindstillinger, reduktion/forstørrelse, spejlbillede, bi-direktionel status, skalering,
overlays, udskriv til fax (kræver sæt med faxtilbehør), roter billede, jobovervågning

Fax

Standard
Tilbehør

Videresendelse af fax til e-mail eller SMB, Walk-up Fax (mulighed for en linje og to linjer, inkluderer LAN Fax), forskellige løsninger fra Xerox Alliance Partner

Scanning

Standard

Scan til netværk, Scan til e-mail, Scan til mappe, Scan til SMB eller FTP, Søgbar PDF-fil, PDF/A, XPS, Lineær PDF, JPEG, TIFF, Scan til USB-hukommelsesenhed

Tilbehør

Scan to PC Desktop™, forskellige løsninger fra Xerox Alliance Partner, SMARTsend®, Nuance eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox SmartDocument Travel®

Internetfax, aktivering af netværksserverfax, udskriv fax op til A3, Fax Build Job

Xerox-standardkontering (kopiering, udskrivning, scanning, fax, e-mail), mulighed for tilbehør til yderligere netværkskontering, forskellige løsninger fra Xerox
Alliance Partner

Kontering
Sikkerhed

Standard

Fortrolig udskrivning, godkendelse med NDS/LDAP/Kerberos/SMB, overskrivelse af harddisk, adgangskodebeskyttet PDF, 256 bit harddiskkryptering,
FIPS 140-2-kryptering, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Common Criteria Certified2, EAL32

Tilbehør

Secure Access Unified ID System®, USB-kortlæser

Operativsystemer
Andet tilbehør

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4-10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x
EFI Fiery-netværksserver, arbejdsområde, interface til ekstern enhed, Xerox Copier Assistant®, Unicode-fontsæt, Xerox Mobile Print Solution

1

Kun tilbehør til WorkCentre 7525/7530/7535
2
afventer certificering

Multifunction Device
CCD – 035
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