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Optimal arbeidsflyten 
med noen enkle trykk.
Dra nytte av et forenklet og intuitivt 
brukergrensesnitt som kan skreddersys til 
bedriftens behov. Du kan enkelt opprette en 
arbeidsflyt som lar deg skanne informasjon til 
de bestemmelsesstedene du velger (e-post, 
skrivebordet, nettverksmapper og nettskybasert 
lagring) i sikre, søkbare tekstformater med et 
enkelt tastetrykk. Dette sparer tid og gir deg 
muligheten til å gjøre mer med informasjonen 
du skanner og lagrer.

Med innebygde apper kan mobile medarbeidere 
enkelt kople 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 – både lokalt og i nettskyen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/mobile/AppGallery

Rimelige farger som gjør inntrykk.
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. Kontrollen for 
brukertillatelser integreres i det interne 
godkjenningssystemet ditt, slik at du kan 
forhindre at forhåndsbestemte eller ikke-
godkjente brukere kan se spesifikke funksjoner 
i brukergrensesnittet.

Vær tilkoplet og produktiv – 
når som helst, hvor som helst.
Med WorkCentre 7220i/7225i kan de ansatte 
betjene maskinfunksjonene fra en hvilken som 
helst arbeidsstasjon. Kontrollpanelet for 
fjernovervåking gjør det enklere å lære opp 
brukerne, og IT-medarbeiderne kan se og 
overvåke brukergrensesnittet eksternt.

Xerox®-enheter bygd på ConnectKey-
teknologien 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 mobile 
løsninger tilpasset ditt miljø, med gratis apper 
for utskrift og skanning som for eksempel 
Xerox® Mobile Link App, i tillegg til et solid sett 
med bedriftsløsninger for mobile enheter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/mobile

Omfattende sikkerhet 
for komplett databeskyttelse.
ConnectKey-teknologien inneholder avanserte 
funksjoner og teknologier som sikrer at den 
konfidensielle informasjonen i bedriften forblir 
sikker. Standard sikkerhetsfunksjoner omfatter 
256-biters AES-harddiskkryptering, 
McAfee®-beskyttelse levert 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
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Hvis du vil vite mer om ConnectKey-
funksjoner, kan du gå til 
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Med Xerox kan du få et viktig konkurransefortrinn med nyskapende verktøy 
som hjelper deg med å spare tid, styre kostnader og få en betydelig 
avkastning på investeringen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du 
gå til www.connectkey.com

Større fleksibilitet 
uansett hvor du er.
Få en enda bedre mobil 
utskriftsopplevelse.

• Apple® AirPrint®. Skriv ut e-post, bilder 
og viktige kontordokumenter direkte 
fra Apple iPhone® eller iPad® uten å 
installere drivere. Med AirPrint finner 
og kopler iPhone- eller iPad-enheten 
automatisk til den AirPrint-aktiverte 
enheten over Wi-Fi-nettverket på 
kontoret.

• Xerox® Print Service-plugin-modul 
for Android™. Få enkel Android-
utskrift uten apper fra tredjepart eller 
skriverdrivere. Med denne plugin-
modulen skriver du enkelt ut til en 
Xerox® ConnectKey Technology-aktivert 
multifunksjonsskriver via et trådløst 
nettverk.

Xerox® Easy Translator-tjenesten

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



Få kontroll på kostandene

Med Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i kan du 
påvirke bunnlinjen – og imponere kundene med 
farger som er like kraftige som de er rimelige.

• Tilpass innstillingene i skriverdriveren for 
økonomi og effektivitet. Du kan for eksempel 
velge N-opp for å skrive ut mange sider på 
ett enkelt ark som standardinnstilling. Juster 
innstillinger for bestemte programmer, for 
eksempel alltid å skrive ut e-post i sort-hvitt.

• Ansvarlig utskrift. Skriverdriveren er som 
standard stilt inn på tosidig utskrift, og med 
Earth Smart-funksjonen kan du velge andre 
standardinnstillinger som fremmer økonomisk 
bruk, for eksempel at det ikke skrives ut 
bannersider.

• Enkel og nøyaktig fakturering. WorkCentre 
7220i/7225i kan kople til nettverket for å 
sende telleverksavlesninger automatisk, slik at 
etterfyllingen av fargepulver kan effektiviseres 
for å øke produktiviteten ytterligere.

• Administrer og spor bruk av maskinen. 
Xerox® Standard kontering leverer rapporter 
som gir større kostnadskontroll for alle 
maskinfunksjoner. Avanserte løsninger fra 
alliansepartnerne til Xerox leverer enda flere 
nyttige verktøy for større kontormiljøer.

• Miljøvennlig utskrift. Med vår nyskapende 
Earth Smart-funksjon kan du velge de 
mest miljøvennlige alternativene for 
utskriftsjobbene.
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Alternativer for etterbehandling

1   Med den kompakte størrelsen leverer 
Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i 
mer funksjonalitet på mindre plass. 
Legg til grunnleggende 
etterbehandlingsfunksjoner med den 
integrerte kontoretterbehandleren 
uten å bruke mer plass.

2   Tosidigmateren tar 110 ark.

3   50-arks spesialmagasin til spesialpapir 
og -formater.

4   Velg den konfigurasjonen som dekker 
dine behov: et 2 x 520-arks 
papirmagasin med stativkonfigurasjon 
som tar opptil 1 040 ark med A3-papir, 
eller fire papirmagasiner som tar opptil 
2 080 ark.

5   Kontoretterbehandler LX (med 
hefteproduksjon) gir deg avanserte 
etterbehandlingsfunksjoner til en 
rimelig pris.

6   7-tommers brukergrensesnitt som 
kan tilpasses.

7   Standardapper for ekstra 
brukervennlighet. Med Xerox App 
Gallery, @PrintByXerox og QR Code 
blir mobil utskrift, sammenkobling av 
enheter og innlasting av nye apper 
mye enklere.
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ConnectKey®

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Multifunksjonsfargeskriveren WorkCentre 7220i/7225i er bygd på Xerox® ConnectKey®-
teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.connectkey.com

Maskinspesifikasjoner WorkCentre 7220i WorkCentre 7225i

Hastighet Opptil 20 spm i farger og sort-hvitt Opptil 25 spm i farger og sort-hvitt

Driftssyklus1 Opptil 50 000 sider / måned Opptil 60 000 sider / måned

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

Tilkopling 10/100/1000Base-T Ethernet, direkteutskrift med høyhastighets USB 2.0, Wi-Fi Direct med trådløs Xerox® USB-adapter som ekstrautstyr

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

Kopiering og utskrift
Kopioppløsning Opptil 600 x 600 ppt

Utskriftsoppløsning Opptil 2 400 x 600 bildekvalitet

Tid for første kopi 8,4 sekunder i farger / 7,1 sekunder i sort-hvitt fra glassplaten 8,7 sekunder i farger / 7,2 sekunder i sort-hvitt fra glassplaten

Tid for utskrift av første side 8,8 sekunder for farger / 7,0 sekunder for sort-hvitt 9,1 sekunder for farger / 7,1 sekunder for sort-hvitt

Sidebeskrivelsesspråk PCL® 5c / PCL 6, XPS® (XML Paper Specification), Adobe® PostScript® 3™ (valgfritt), PDF2

Utskriftsfunksjoner Skriv ut fra USB2, kryptert, sikker utskrift, Xerox® Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, 
sanntidsstatus for toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, Xerox® Color By Words3, 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-app

Gratis nedlasting Xerox® Print Service-plugin-modul for Android, Mopria™ Print Service-plugin-modul for Android™, Xerox® Mobile Link-app

Valgfritt Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator-tjeneste2

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 AES-kryptering (FIPS 140-2-kompatibel), SHA-256 hash-
meldingsgodkjenning, Common Criteria-sertifisering (ISO 15408)4, kryptert, sikker utskrift, sikker faksing, sikker skanning, sikker e-post, Cisco® TrustSec 
Identity Services Engine-integrasjon (ISE), nettverksgodkjenning, TLS, SNMPv3, kontrollogg, tilgangskontroller, brukertillatelser

 Valgfritt McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe-programvare

Kontering Standard Xerox® Standard kontering (kopiering, utskrift, skanning, faksing, e-post), aktivering av kontering via nettverk

 Valgfritt Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Magasiner Standard Tosidigmater: 110 ark, formater: 148 x 210 mm til 297 x 420 mm, tilpassede formater: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm

Spesialmagasin: 50 ark, tilpassede formater: 89 x 98 mm til 297 x 432 mm

WorkCentre 7220i/7225i (magasin 1 og 2 med stativ): 520 ark hver, formater: A5 til A3, tilpassede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm

WorkCentre 7220i/T/7225i/T (magasin 1–4): 520 ark hver, formater: A5 til A3, tilpassede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm

 Valgfritt Konvoluttmagasin: opptil 60 konvolutter: Størrelse 10-konvolutt, Monarch, DL, C5, tilpassede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm

Mottakere/ Standard
etter-
behandling

Valgfritt

To mottakere: 250 ark hver, sideforskyvning i nedre mottaker

Integrert kontoretterbehandler: 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i én posisjon
Kontoretterbehandler LX: 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift)
Halvautomatisk stifter: stifter 50 ark

1 Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. 2 PostScript-alternativet kreves for Xerox® Easy Translator-tjenesten eller for å skrive ut PDF- eller 
PostScript-filer fra en minnepinne. 3 Bare tilgjengelig i den valgfrie Adobe® PostScript® 3™-driveren. 4 Under evaluering.

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 

WorkCentre 7220 
2015 Pick

       
2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

Artikkel for 2016  
Sertifikat for 2016

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

Artikkel for 2016  
Sertifikat for 2016

2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

Artikkel for 2016  
Sertifikat for 2016

2015 Outstanding  
Achievement in 
Innovation

Artikkel for 2015  
Sertifikat for 2015

Enestående løsning for 
mobil utskrift for små 
bedrifter

Artikkel for 2015 
Sertifikat for 2015

Enestående løsning for 
mobil utskrift for store 
bedrifter

Artikkel for 2015 
Sertifikat for 2015

Utmerket og enkel 
A3-multifunksjons-
skriver med 20 spm

Artikkel for 2015 
Sertifikat for 2015


