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Sistema Multi-funcional
Série Xerox WorkCentre™ 7500
Cor superior.
Desempenho a toda a prova.
®

®

Sistema multi-funcional série WorkCentre™ 7500
A qualidade de impressão de que necessita para ser bem sucedido. Com
o sistema multi-funcional série Xerox® WorkCentre™ 7500, conseguirá produzir
documentos a cores de elevado impacto que impressionarão os seus clientes e
produzirão resultados, minimizando simultaneamente os custos.
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A série Xerox® WorkCentre™ 7500 com
tecnologia Hi-Q LED avançada ajuda-o a criar
documentos de aspecto profissional com o
toque de um botão.
• Saída de alta resolução, documentos de
elevado impacto. Com imagens a cores de
qualidade fotográfica de 1200 x 2400 dpi,
e texto rico e nítido, os seus trabalhos têm
sempre um grande impacto.
• Qualidade de imagem sempre rigorosa.
O sistema multi-funcional série WorkCentre™
7500 utiliza cabeças de impressão
avançadas com Digital Image Registration
Control Technology (tecnologia de controlo
de registo de imagens digital), que garante
um registo de imagens consistentemente
extraordinário.

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

PRODUCT CATALOG

Eleve a cor até um nível nunca
antes visto

whimsical beauty of a
butterfly chair for your space
without bringing out your net.

• Resultados fantásticos. Imprima imagens
brilhantes, que chamam a atenção, num
vasto leque de suportes, até SRA3, e em
gramagens até 300 g/m2, e tire partido de
extraordinárias capacidades de finalização,
desde booklets com agrafo no vinco a
brochuras dobradas.

Farafel interiors has a wide
array of vibrant butterfly
chairs to choose from, and
WholeRoom ® Planning as
well as FixtureWisard ® if

Obtenha cores de alta resolução onde
é importante. Os equipamentos série
WorkCentre™ 7500 proporcionam aos
documentos da sua empresa uma
vantagem competitiva.

you’re building your space
from scratch.

farafel INTERIORS

product catalog

• Aproveite as potencialidades de Fiery.
A actualização da sua série WorkCentre
7500 com um servidor de rede EFI Fiery®
proporciona-lhe um leque de benefícios,
incluindo ferramentas de gestão de cores
fáceis de utilizar, funcionalidades de
produtividade e segurança melhoradas,
e ferramentas de workflow flexíveis.

Colour By Words: Exclusivo
controlo de cores

A fotografia original não é perfeita?
Utilize a lista pendente Colour By Words e
escolha “yellow-green colours a lot more
green” (amarelos esverdeados muito mais
verdes) e “red colours a lot more saturated”
(vermelhos muito mais saturados).
Resultados com perfeição fotográfica.

Alguma vez desejou mudar a cor de
um objecto ou área de um documento
impresso sem afectar o resto da
página? Com a funcionalidade Colour
By Words, não é necessário voltar
ao início para manipular ficheiros de
origem. Basta seleccionar as alterações
de cores pretendidas a partir de uma
lista pendente, e a funcionalidade
Colour By Words ajustará a impressão.

Funcionalidades de elevado impacto, valor excepcional. O sistema multifuncional série WorkCentre™ 7500 disponibiliza mais das funções e capacidades de
que o seu escritório necessita.

Mais funcionalidades
standard
• Impressão de dispositivo USB e
digitalização para o mesmo
• Sobreposição da imagem do disco
rígido e sua codificação
• Digitalização para e-mail, caixa de
correio, rede
• Definição de impressão Earth Smart
• Reconhecimento óptico de
caracteres, PDF pesquisável, de
origem
• True Adobe® PostScript®, PCL® e XPS

WorkCentre 7556 ilustrado com configuração
bandeja em linha de alta capacidade, agrafador
opcional e superfície de trabalho, alimentador de
alta capacidade opcional e finalizador Professional
opcional.

A cómoda porta USB no
painel dianteiro torna
fácil e rápido imprimir
de ou digitalizar para
qualquer dispositivo de
memória USB standard.

Maximize o seu investimento
O sistema multi-funcional série WorkCentre™
7500 foi criado para lhe proporcionar o
funcionamento fiável que exige, com um
leque de características de elevado valor,
disponibilizadas de origem e não como
dispendiosos opcionais.
• Reduza os custos com outsourcing.
Realize nas suas próprias instalações as
dispendiosas operações que habitualmente
subcontrata a profissionais, graças a
potentes opções de finalização, que incluem
tudo, desde brochuras dobradas e booklets
com agrafo no vinco, em suportes até SRA3.

• Gestão dos custos de impressão. Utilize
as ferramentas Xerox Standard Accounting
para controlar as quantidades a imprimir
e as opções de cobrança. Além disso, a
autorização para trabalhar com cor através
do MS Active Directory™ facilita a integração
do equipamento série WorkCentre™ 7500
com sistemas de TI.
• Personalize as pré-definições do seu
driver de impressão. Agora, é possível
escolher pré-definições por aplicação,
como por exemplo, imprimir os e-mails do
MS Outlook sempre a preto e branco, as
apresentações em PowerPoint no modo
duplex e muito mais.

O apoio de que necessita,
directamente no equipamento
O Suporte Online Xerox aumenta o
tempo em funcionamento do dispositivo,
disponibilizando acesso instantâneo a ajuda
online pesquisável directamente no painel
dianteiro do sistema multi-funcional da
série WorkCentre 7500. Recebe as mesmas
informações que os nossos especialistas de
apoio de produto utilizam para resolverem
problemas associados a impressoras,
prestarem assistência em casos de códigos de
erro, qualidade de impressão, encravamentos
de suportes, instalação de software e muito
mais.

Aumente a sua produtividade. Produza com mais rapidez e mais eficiência com
um desempenho líder na indústria e cómodas funcionalidades que simplificam a
gestão de documentos.

Aumente a sua produtividade
em menos tempo
A série WorkCentre™ 7500 suporta uma
produção a cores de alta qualidade com um
desempenho extraordinário em todas as
categorias.
• Obtenha rápidos resultados. Beneficie de
um desempenho de elevada produtividade
com velocidades de impressão até 50 ppm
a cores e até 55 ppm a preto e branco, com
um tempo de saída da primeira página de
apenas 5,8 segundos.
• Mantenha a produtividade dos grupos
de trabalho mais atarefados. Sólido
processamento em simultâneo e memória
do sistema de 2GB e memória de páginas de
1GB, dão facilmente resposta a complexos
e diversificados trabalhos. Além disso, a
Gigabit Ethernet veloz vem de origem.
• Impressão sem atraso. A nossa tecnologia
Smart RIP possibilita que a primeira página
comece a ser impressa enquanto as páginas
subsequentes ainda estão a ser processadas.

• Maximize o tempo em funcionamento.
As opções para alimentação de papel
podem evoluir para atingir até 5140 folhas
num vasto leque de formatos, tipos e
gramagens de suportes
• Reduza o tráfego na rede. Aceda a
documentos digitalizados em menos tempo
com técnicas de compressão de ficheiros
avançadas que reduzem drasticamente
o tamanho dos ficheiros, reduzem os
requisitos de espaço para armazenamento e
diminuem o tráfego de documentos na sua
rede.

Optimize as operações
com potentes e cómodas
funcionalidades
Com o toque num botão, todos os utilizadores
podem facilmente imprimir, digitalizar, copiar
e enviar por fax os documentos.
• Simplicidade ao alcance de qualquer um.
Imprima a partir de qualquer dispositivo
de memória USB e digitalize para o mesmo
para uma produção de documentos mais
rápida quando não estiver junto ao seu
computador.

• Digitalize em menos tempo. A série
WorkCentre™ 7500 digitaliza rapidamente
os seus documentos atingindo 70 imagens
por minuto.

• O seu trabalho, a sua prioridade. A nossa
funcionalidade Print Around permite que
o seu trabalho seja realizado antes dos
documentos que estão retidos na fila.

• A tecnologia Xerox SMart Kit®
monitoriza constantemente os
componentes fundamentais fáceis de trocar
do equipamento série WorkCentre™ 7500
para prever e evitar os períodos de paragem.

• Fácil gestão de documentos. Faça a
indexação, arquive e obtenha documentos
digitalizados directamente a partir do painel
frontal.
• Fax avançado sem papel. Envie e receba
faxes sem ter de abandonar a sua secretária.
O fax via LAN envia faxes directamente a
partir de aplicações para o seu computador.
Além disso, o encaminhamento de fax
permite-lhe encaminhar faxes recebidos
para um endereço de e-mail ou para um
repositório de documentos no formato de
PDF seguros e pesquisáveis.

Experiência do utilizador
simplificada
Gaste menos tempo a pedir ajuda e mais
tempo a produzir trabalhos, graças às
interfaces de fácil utilização que facilitam a
localização e a gestão de funcionalidades.
• A série WorkCentre™ 7500 integra
comandos e navegação intuitivos que
facilitam a localização da função certa,
rapidamente.
• Uma interface do utilizador simplificada
para operações Web, PC e no painel
frontal, reduz ao mínimo os requisitos em
termos de aprendizagem.
• Páginas de informações integradas
disponibilizam-lhe flexibilidade em termos
de documentação em papel. Aceda e
imprima documentação referente à
utilização de funcionalidades e funções,
directamente a partir do painel dianteiro
do equipamento.

O inovador ecrã táctil do painel dianteiro da série WorkCentre™ 7500 torna a operação directa o
mais simples possível. Integra ícones brilhantes e navegação intuitiva para uma óptima facilidade
de utilização.

Reforce a solidez da sua empresa. Adicione potentes capacidades de gestão do
equipamento em rede e de documentos à sua empresa, e poderá trocar e aceder a
informações enquanto produz trabalhos com rapidez a partir de qualquer local e em
segurança.

Potente gestão de documentos
Elimine as redundâncias e mantenha a
eficiência da rede com ferramentas de gestão
de rede fáceis de utilizar que lhe permitem
aceder, gerir e imprimir documentos em
qualquer local na rede.
• Gama completa de soluções de
digitalização. Digitalize facilmente os
seus documentos em papel e obtenha
ficheiros digitais pesquisáveis que podem
ser automaticamente partilhados via
e-mail ou pasta de rede, armazenados no
equipamento, ou em qualquer dispositivo de
memória USB para verdadeira portabilidade.
E tudo isto vem de origem.
• Optimize o encaminhamento de
documentos e a colaboração. Com a
potente plataforma EIP, crie facilmente
menus de digitalização personalizados,
obtenha ficheiros digitalizados, e encaminhe
com o clique de um botão, documentos para
destinos previamente definidos.

Gestão do parque de
equipamentos
Potentes aplicações simplificam a
monitorização e a administração de
equipamentos.
• O único driver de impressão simples é
compatível com todas as impressoras.
O Xerox Global Print Driver® é compatível
com equipamentos Xerox e de outras
marcas, eliminando o tempo necessário
para implementar novamente os drivers
de impressão. Além disso, todos os drivers
de impressão Xerox integram potentes
ferramentas bidireccionais que indicam
o estado em tempo real e detectam e
instalam automaticamente novas opções do
equipamento, tais como bandejas de papel
e finalizadores.
• Pré-definições da aplicação. Os
utilizadores podem guardar as funções
pré-definidas de impressão e aplicá-las
automaticamente sempre que imprimirem
a partir da aplicação. Por exemplo, imprimir
todas as apresentações a cores e e-mails a
preto e branco.
• Configurar uma vez, e aplicar em todo
o parque. As configurações do sistema
multi-funcional Xerox podem ser clonadas
e distribuídas para todos os sistemas
multi-funcionais semelhantes na sua rede,
eliminando a necessidade de configurar e
gerir cada equipamento individualmente.

Segurança de ponta
A série Xerox WorkCentre™ 7500 ajuda-o
a proteger pontos de acesso vulneráveis
e a cumprir as mais recentes normas de
segurança.
• Prevenir o acesso não autorizado.
Potentes funcionalidades, tais como
autenticação de rede, cartões inteligentes
e início de sessão com base no cargo e
nível de função, garantem que apenas os
utilizadores autorizados conseguem ter
acesso ao equipamento.
• Mantenha a segurança das suas
informações em todas as circunstâncias.
Proteja os seus documentos na rede e fora
dela com funcionalidades de segurança
standard, tais como impressão segura,
IPsec, codificação e substituição no disco
rígido, codificação SSL, FIPs 140-2, 802.1X,
filtragem IP e alargadas características de
segurança.
• Segurança comprovada com resposta
em loop fechado. Validação completa do
sistema em EAL3* garante uma protecção
em toda a linha. Com o nosso sistema de
resposta pró-activo, mantemos a segurança
dos equipamentos e das informações ao
identificarmos potenciais vulnerabilidades e
disponibilizarmos actualizações rápidas.

* aguarda certificação

Consciência ecológica

Tecnologia de ponta

Conformidade em termos ambientais

A série Xerox WorkCentre™ 7500 ajuda-o
nos seus esforços para a criação de um
escritório mais ecológico com reduções em
termos de consumo de energia.

• Toner EA de fusão a baixa temperatura.
O nosso toner EA funde a uma
temperatura de aproximadamente
20 graus C menos que os toners
convencionais permitindo maiores
economias de energia e impressões
brilhantes até mesmo em papel vulgar.

• A série Xerox WorkCentre™ 7500
cumpre rigorosas normas ambientais:
ENERGY STAR®, directiva relativa à
restrição do uso de determinadas
substâncias perigosas (Reduction of
Hazardous Substances - RoHS), directiva
relativa a resíduos de equipamento
eléctrico e electrónico (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE), Blue
Angel e rótulo ECO.

Desempenho que economiza energia

• Reduzido consumo de energia.
A série Xerox WorkCentre™ 7500 consome
menos energia no modo de espera, bem
como nos modos de baixo consumo de
energia e em funcionamento, resultando
em maiores economias de energia no
escritório.
Impressão responsável

• Earth-smart. A nossa inovadora
funcionalidade Earth Smart permite-lhe
seleccionar as opções mais delicadas em
termos ambientais para o seu trabalho.

• Aquecimento por indução. O fusor
de aquecimento por indução eficiente,
recentemente desenvolvido, consome
substancialmente menos energia no
modo em espera e consegue um tempo
de arranque inferior a 15 segundos.
• Motor de impressão Hi-Q LED. A
tecnologia do motor de impressão Hi-Q LED
comprovada gasta menos energia e espaço
e produz menos ruído, com resoluções de
impressão de 1200 x 2400 dpi.

As soluções de workflow Xerox® elevam o seu sistema multi-funcional da série
WorkCentre 7500 a um nível mais elevado de optimização no escritório.

As soluções Xerox Workflow
aumentam a produtividade do
seu escritório.
O poder das soluções Xerox Workflow - mais
uma vantagem na maioria dos sistemas
multi-funcionais Xerox - é a capacidade
da tecnologia para transformar o modo
como a sua organização realiza trabalhos
fundamentais. Quando as pessoas podem
trabalhar de modo eficaz, em menos tempo
e com menos passos, a produtividade
aumenta. A tensão diminui. Tal como os
erros. Quer a sua equipa seja constituída por
apenas alguma pessoas ou integre um grupo
numeroso, a Xerox oferece um vasto leque de
sistemas multi-funcionais que proporcionam
a flexibilidade de funcionalidades avançadas
para cópia, impressão, digitalização e fax tudo num só dispositivo. Trata-se de optimizar
o seu workflow e começa por utilizar as
Soluções Xerox Workflow directamente a partir
do seu sistema multi-funcional.

Potentes funcionalidades de
controlo de custos
O sistema multi-funcional da série
WorkCentre 7500 disponibiliza vários níveis
de capacidades de controlo de custos,
proporcionando-lhe o controlo de que
necessita para limitar, controlar e atribuir
custos.
Limite e controle a utilização
Com a Xerox Standard Accounting, os
administradores podem controlar trabalhos
de cópia, digitalização, impressão e fax bem
como gerir o acesso de utilizadores a cópias
e impressões a cores. Defina limites para
utilizadores individuais quanto ao número de
trabalhos de impressão, cópia, digitalização e

Solução de Impressão Móvel Xerox
Com a Xerox, a mobilidade nunca foi tão fácil.
A Xerox torna a impressão móvel mais simples
e mais cómoda, mantendo a segurança da
sua empresa. É por isso que possibilitamos aos
profissionais em mobilidade, a liberdade para
enviarem trabalhos de impressão a partir de
qualquer dispositivo compatível com email.
Simples. Não é necessário carregar software
no dispositivo móvel, não é preciso procurar
informações sobre a impressora online, nem é
preciso perder tempo à procura da aplicação
certa. Esta solução funciona em qualquer
dispositivo compatível com email. Além disso,
não há qualquer dependência do pessoal
de apoio administrativo para as tarefas de
impressão.

Soluções personalizadas às quais obtém acesso
directamente a partir da interface com ecrã
táctil.

Nuance eCopy ShareScan 5.0

Conveniente. Quer estejam em viagem ou
durante deslocações entre gabinetes, os
utilizadores poderão imprimir documentos
do MS Office, incluindo MS Word, Excel® e
PowerPoint®, bem como PDF.
Seguro. Os trabalhadores em mobilidade
podem imprimir directamente a partir dos
respectivos dispositivos móveis e obter
documentos num sistema multi-funcional
compatível com Xerox com um código de
confirmação seguro. Estes profissionais
deixarão de depender de terceiros para
imprimirem documentos sensíveis nem correrão
o risco de deixarem os trabalhos impressos na
bandeja de saída.

eCopy® ShareScan® Suite 5, a nova versão
da solução de digitalização de documentos
e de workflow mais vendida para sistemas
multi-funcionais Xerox ligados em rede.
O eCopy ShareScan disponibiliza às empresas
tudo o que necessitam para automatizarem
os workflows de papel para digital, permitindo
aos funcionários de escritórios digitalizar
documentos em papel com facilidade e
segurança utilizando os investimentos
existentes em sistemas multi-funcionais em
rede e scanners.

fax, e contabilize a actividade do dispositivo
por utilizador, grupo ou departamento.
Defina restrições de impressão
As autorizações de utilizador Xerox
proporcionam a capacidade de limitar o
acesso a funcionalidades de impressão por
utilizador, grupo, hora do dia e aplicação.
Os utilizadores e grupos podem ser
configurados com diferentes níveis de
acesso às funcionalidades de impressão.
Por exemplo, podem ser definidos limites
que permitem trabalhos de impressão a
cores apenas durante determinadas horas
do dia; imprimir as apresentações
PowerPoint automaticamente no modo
duplex; ou imprimir os emails via Outlook
sempre a preto e branco.

Defina autorizações de utilização de cor e outras
restrições de impressão com interfaces gráficas intuitivas.
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O alimentador de alta capacidade suporta
2000 folhas de papel. Escolha o modelo com
capacidade para 2180 folhas (opção de 3 bandejas)
ou 3140 folhas (opção de bandeja em linha de alta
capacidade), depois junte o alimentador de alta
capacidade para conseguir uma capacidade máxima
de 5140 folhas.
2

Excepcional flexibilidade de suportes. A série
WorkCentre™ 7500 suporta um mais vasto leque de
tipos de suportes e de gramagens a partir de mais
bandejas do que a maioria dos equipamentos da
mesma classe. É compatível com gramagens até 300
g/m2 e formatos até SRA3.

6

Imprime envelopes com facilidade utilizando a
bandeja de envelopes opcional (substitui a Bandeja 1).
4

A superfície de trabalho de grandes (opcional)
dimensões disponibiliza espaço suficiente para
classificar documentos.
5

Interface do utilizador intuitiva. Inclui EIP
(standard), que possibilita uma fácil criação de
workflows personalizados, permitindo-lhe personalizar
menus de digitalização, obter ficheiros digitalizados, e
encaminhar documentos para destinos pré-atribuídos
através do toque de um botão.

Características gerais dos sistemas da
série WorkCentre™ 7500
• Impressão/cópia até 25/30/35/45/50 ppm a cores
e 25/30/35/45/55 ppm a preto e branco
• Potentes funcionalidades de digitalização,
incluindo digitalização para caixa de correio e rede
• Soluções de fax disponíveis, incluindo integração
em rede
• Capacidade máxima de papel: 5140 folhas
• Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

7

O Finalizador Office LX1 (opcional) disponibiliza-lhe
funções de finalização avançadas a um excelente
preço.
7

O Finalizador Office Integrado2 (opcional)
proporciona empilhamento para 500 folhas e
agrafamento simples para 50 folhas.
8

O Finalizador Professional (opcional) adiciona
agrafamento em várias posições para 50 folhas,
perfuração, dobragem em V e criação de booklets
com agrafo no vinco.

1

ilustrado com booklet maker opcional

2

Opcional apenas com WorkCentre 7525/7530/7535

Impressão / Cópia / Digitalização / Fax / E-mail
SRA3

55

ppm

LxPxA (base):
1064 x 685 x 1127 mm

WorkCentre 7525

WorkCentre 7530

WorkCentre 7535

WorkCentre 7545

WorkCentre 7556

Velocidade

Até 25 ppm a cores /
25 ppm a preto e branco

Até 30 ppm a cores /
30 ppm a preto e branco

Até 35 ppm a cores /
35 ppm a preto e branco

Até 45 ppm a cores /
45 ppm a preto e branco

Até 50 ppm a cores /
55 ppm a preto e branco

Ciclo de trabalho

Até 75 000 páginas/mês

Até 90 000 páginas/mês

Até 110 000 páginas/mês

Até 200 000 páginas/mês

Até 300 000 páginas/mês

Alimentação de Papel
Entrada de papel

Standard

Alimentador automático de documentos duplex: 110 folhas; Formato: 148 x 210 mm até A3
Bandeja bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm
Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Opcional

Opção de 1 bandeja (1140 folhas no total): Adiciona uma bandeja de 520 folhas; formato: 139,7 x 182 mm até SRA3
Opção de 3 bandejas (2180 folhas no total): Adiciona três bandejas de 520 folhas; formato: 139,7 x 182 mm até SRA3
Bandeja em linha de alta capacidade opcional (3140 folhas no total): Adiciona uma bandeja de 520 folhas, uma bandeja de 867 folhas e uma
bandeja de 1133 folhas; Formato: A4
Alimentador de alta capacidade (HCF): 2000 folhas; Formato: A4 alimentação pela margem mais longa
Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: Formatos DL, C5 e C6

Saída de papel/
finalização

Standard

Bandeja de recepção offset dupla: 250 folhas cada
Bandeja para folhas com a face impressa virada para cima: 100 folhas

Opcional

Finalizador Office LX: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional
(vinco e agrafo no vinco)
Booklet Maker: (exige Finalizador Office)
Finalizador Office Integrado1: Empilhador de 500 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento numa posição
Finalizador Professional: Empilhador de 1500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e fura, booklet maker com
agrafo no vinco, dobragem em V
Agrafador: agrafa 50 folhas (com base em 75 g/m2)

Cópia
Tempo de saída da primeira página

13,2 segundos a cores /
11,1 segundos a preto
e branco

10,9 segundos a cores /
8,7 segundos a preto
e branco

Resolução de saída de cópia
Funções de cópia

11,0 segundos a cores /
8,6 segundos a preto
e branco

7,8 segundos a cores /
6,6 segundos a preto
e branco

7,2 segundos a cores /
5,8 segundos a preto
e branco

1200 x 2400 dpi
Impressão automática frente e verso, redução/ampliação automáticas, interface de ecrã táctil a cores, pré-separação electrónica, Selecção de bandeja
automática, Build Job, imagem negativa/espelho, criação de booklets, várias páginas numa folha, inserção de capas e separadores, conjunto de amostras,
cópia de livros, eliminação de margens, cor única, repetir imagem, originais de vários formatos, deslocação de imagem, programação de trabalhos com
memorização e leitura, anotação, interrupção de trabalhos de grandes dimensões, transparências, carimbos sequenciais (Bates), cores pré-definidas

Impressão
Resolução (máx.)

Qualidade de imagem até 1200 x 2400

Processador

1,5 GHz

Memória (std/máx)

Sistema 2GB mais 1GB memória de página

Conectividade

10/100/1000 BaseT Ethernet, impressão directa via USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 802.11b sem-fios (via adaptadores de terceiros)

Linguagens de descrição da página
(standard)

Adobe® PostScript® 3™, PDF, especificações de papel XML (XPS), emulações PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™

Disco rígido

160 GB

Funções de impressão

Fax

Digitalização

Impressão a partir de USB, impressão automática frente e verso, impressão segura, impressão diferida, Earth Smart, identificação de trabalhos, conjunto de
amostras, criação de booklets, selecção de capas, suplementos e excepções, selecção de papel por atributo, várias páginas numa folha, marcas de água, faixas,
ajustado para novo formato de papel, separadores de transparências, selecção da bandeja de saída, qualidade de imagem, poupança de toner, armazenar
e recuperar definições do driver, redução/ampliação, imagem em espelho, estado bidireccional, escala, sobreposições, impressão para fax (exige kit de fax
opcional), rotação da imagem, monitorização de trabalhos
Standard

Fax via internet, activação de servidor de fax em rede, impressão em fax até A3, criar trabalho fax

Opcional

Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax directo (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN), várias soluções Xerox Alliance Partner

Standard

Digitalização para rede, digitalização para email, digitalização para pasta, digitalização para SMB ou FTP, PDF com pesquisa de texto, PDF/A, XPS, PDF
linearizado, JPEG, TIFF, digitalização para dispositivo de memória USB

Opcional

Scan to PC Desktop®, várias soluções Xerox Alliance Partner, SMARTsend®, Nuance eCopy® ShareScan® 5.0, Xerox SmartDocument Travel®

Contabilização
Segurança

Xerox Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, email), opções adicionais de contabilização disponíveis, várias soluções Xerox Alliance Partner
Standard

Impressão segura, autenticação com NDS/LDAP/Kerberos/SMB, protecção contra eliminação do disco rígido, PDF protegido por palavra-passe,
Codificação no Disco Rígido de 256 bit, codificação FIPS 140-2, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, certificação Common Criteria2, EAL32

Opcional

Secure Access Unified ID System®, leitor de cartão USB

Sistemas Operativos
Outras opções
1
2

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
Servidor de rede EFI Fiery, Work Surface, Foreign Device Interface, Xerox Copier Assistant®, Unicode Font Kit, Solução de Impressão Móvel Xerox

Opcional apenas com WorkCentre 7525/7530/7535
Certificação pendente

Multifunction Device
CCD – 035

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
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