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Cumpre as tarefas de hoje, constrói as oportunidades
de amanhã.

Impressora Multifuncional a Cores Xerox WorkCentre
7220i/7225i
®

®

Com a Xerox, conseguirá uma importante vantagem competitiva através de
ferramentas inovadoras que o ajudam a poupar tempo, a controlar custos e
a obter um significativo retorno do seu investimento. Para mais informações,
visite www.connectkey.com

O toque perfeito para otimizar
o seu workflow.
Experimente uma interface de utilizador
simplificada e intuitiva que pode ser adaptada
às necessidades individuais da sua empresa.
Crie facilmente um workflow que lhe permite
digitalizar informação para os destinos
selecionados, (email, desktop, pastas de rede,
repositórios na rede) em formato de texto
pesquisável seguro, bastando para isso tocar
um botão. Poupa assim tempo e poderá fazer
mais com a informação que digitaliza
e armazena.
As aplicações integradas permitem-lhe ligar
facilmente os trabalhadores em mobilidade
ao equipamento. A Xerox App Gallery permitelhe descarregar novas aplicações, tais como
Print from DropBox™ e Scan to Microsoft®
Office 365 diretamente usando a interface de
utilizador. A Tecnologia Xerox® ConnectKey®
ajuda a otimizar a forma como a sua empresa
lida com informação crítica nas instalações ou
na nuvem.
Para mais informações, visite
www.xerox.com/AppGallery

Cor económica que produz impacto.
Os drivers de impressão Xerox® baseados em
Microsoft® Windows® dão-lhe a possibilidade
de gravar diferentes definições por aplicação,
reduzindo a necessidade dos utilizadores
fazerem alterações e reduzindo o risco
de potenciais erros. A Tecnologia Xerox®
ConnectKey evolui com as suas necessidades,
limitando a utilização e regulando a impressão
a cores. O controlo das Permissões do
Utilizador integra-se com o seu sistema interno
de autenticação, permitindo-lhe prevenir que
determinados utilizadores ou utilizadores não
autenticados vejam funções específicas na
interface do utilizador.

Mantenha-se ligado e produtivo –
em qualquer altura e em qualquer
lugar.
As funções do WorkCentre 7220i/7225i podem
ser controladas a partir de qualquer estação
de trabalho pelos seus colaboradores. Com
o Painel de Controlo Remoto, o treino dos
utilizadores será mais conveniente e o pessoal
das TI poderá ver e monitorizar remotamente
a interface do utilizador.
Os equipamentos Xerox® com Tecnologia
ConnectKey suportam uma ligação Wi-Fi
Direct que lhe permite imprimir a partir do
seu dispositivo móvel sem ter que se ligar
a uma rede.
A Xerox permite uma impressão e digitalização
seguras e exatas com várias opções móveis
que se enquadram no seu ambiente, com
aplicações grátis de impressão e digitalização
tais como Xerox® Mobile Link App e ainda um
conjunto robusto de soluções móveis para
empresas.
Para mais informações, visite-nos em
www.xerox.com/mobile

Segurança abrangente para
completa proteção dos dados.
A Tecnologia ConnectKey proporciona funções
e tecnologias avançadas que o ajudam a
garantir que a informação confidencial da
sua empresa se mantém segura. As nossas
funcionalidades standard de segurança
incluem a encriptação AES 256-bit do disco
rígido, proteção McAfee® potenciada pela Intel
Security, sobreposição de imagem, impressão
segura com eliminação agendada e envio de
email para servidores externos.

Mais flexibilidade qualquer
que seja a localização.
Melhore a sua experiência em impressão
móvel.
• Apple® AirPrint®. Imprima email, fotos
e documentos importantes do escritório
diretamente a partir do seu Apple iPhone®
ou iPad® sem precisar de instalar drivers.
Com o AirPrint, o seu iPhone ou iPad localiza
automaticamente e liga-se ao dispositivo
compatível com AirPrint usando a rede WiFi do seu escritório.
• Xerox® Print Service Plug-in para
Android™. A impressão a partir de Android
é simples sem aplicações de terceiros nem
drivers de impressão. Este plug-in permitelhe imprimir facilmente para um MFP com
Tecnologia Xerox® ConnectKey usando
uma rede sem fios.

Xerox® Easy Translator Service
Este serviço opcional permite que os clientes
digitalizem um documento e recebam
uma impressão e/ou email traduzido. Os
utilizadores podem também enviar uma
imagem de um dispositivo iOS ou Android,
ou de um PC, que será enviada para tradução.
Para mais informações, visite
https://xeroxtranslates.com

Para mais informações, visite
www.xerox.com/security
Para obter mais informações sobre
as funções ativadas pela Tecnologia
ConnectKey, visite
www.xerox.com/ConnectKeyEG.

1  Com
uma dimensão compacta, o


Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
oferece mais funcionalidades ao
mesmo que ocupa menos espaço.
Adicione capacidades de finalização
básicas com o Finalizador Office
Integrado sem aumentar o espaço
ocupado.
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2  O alimentador automático de
3
5

documentos duplex tem capacidade
para 110 folhas de papel.

3  Bandeja
bypass para 50 folhas para


suportes e dimensões especiais.

4  Escolha a configuração de acordo com

as suas necessidades: uma configuração
com duas bandejas para 520 folhas que
aceita até 1040 folhas de papel A3, ou
uma configuração com quatro bandejas
que aceita até 2080 folhas.
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5  O Finalizador Office LX (com Booklet

Maker opcional) disponibiliza funções
avançadas de finalização a um preço
acessível.

6  Interface
de utilizador de 7 polegadas


e personalizável

7  Aplicações standard para maior

comodidade. Xerox App Gallery,
@PrintByXerox e QR Code, ajudam com
impressão móvel e pairing e com o
carregamento de novas apps.
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Opções de finalização
7

Mantenha os custos controlados
O WorkCentre 7220i/7225i, irá ter impacto no
seu resultado final – e impressionar os seus
clientes – com cores que são tão ousadas como
económicas.
• Personalize as definições do driver de
impressão para economia e eficiência.
Escolha por exemplo, impressão de várias
páginas reduzidas numa folha como opção
predefinida. Ajuste as definições para
aplicações específicas como, por exemplo,
imprimir sempre os e-mails a preto e branco.
• Imprima responsavelmente. O nosso driver
de impressão vem predefinido para imprimir
em duas faces e a função Earth Smart permitelhe selecionar outras definições que encorajem
uma utilização responsável tal como não
imprimir folhas de identificação.

• Faturação fácil e exata; O WorkCentre
7220i/7225i tem a capacidade de se ligar
à rede para submeter automaticamente
as leituras dos contadores permitindo uma
reposição de toner facilitada que aumenta
a produtividade.
• Faça a gestão e controle a utilização do
equipamento. Xerox® Standard Accounting
disponibiliza relatórios para um maior
controlo de custos de todas as funções do
equipamento. As soluções avançadas de
Xerox Alliance Partners proporcionam ainda
mais ferramentas úteis para ambientes de
escritórios de grandes dimensões.
• Impressão Earth-Smart. A nossa inovadora
função Earth Smart permite-lhe escolher
as opções que mais respeitam o ambiente
quando se trata dos seus trabalhos de
impressão.

Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

ConnectKey®

A Impressora Multifuncional WorkCentre 7220i/7225i é fabricada com Tecnologia Xerox®
ConnectKey®. Para obter mais informações, visite www.connectkey.com
Especificações
do equipamento

WorkCentre 7220i

WorkCentre 7225i

Velocidade

Até 20 ppm a cores e a preto e branco

Até 25 ppm a cores e a preto e branco

Ciclo de Trabalho1

Até 50 000 páginas/mês

Até 60 000 páginas/mês

Disco rígido / Processador /
Memória

Mínimo 250 GB HDD / 1,2 GHz Dual-core / 2 GB de sistema mais 1 GB de memória de página

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta por USB 2.0 de elevada velocidade, Wi-Fi Direct com Adaptador Wireless USB Opcional da Xerox®

Funções do Controlador

Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador e driver de impressão), Clonagem da
Configuração

Cópia e Impressão
Resolução de cópia

Até 600 x 600 dpi

Resolução de impressão

Qualidade de imagem até 2400 x 600

Tempo de saída da primeira
cópia (apenas)

8,4 segundos a cores / 7,1 segundos a preto e branco a partir do vidro
de exposição

8,7 segundos a cores / 7,2 segundos a preto e branco a partir do vidro
de exposição

Tempo de saída da primeira
impressão (apenas)

8,8 segundos a cores / 7,0 segundos a preto e branco

9,1 segundos a cores / 7,1 segundos a preto e branco

Linguagens de Descrição de
Página

PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (opcional), PDF2
Impressão de USB2, Impressão Segura Encriptada, Definições Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar
definições do driver, Estado bidirecional em tempo real, Escala, Monitorização do Trabalho, Xerox® Colour By Words3, Predefinições da Aplicação, Impressão
frente e verso (como predefinição), Reter Todos os Trabalhos

Funções de impressão

Mobile
Printing
e Apps

Standard Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App
Download grátis Xerox® Print Service Plug-in para Android, Mopria™ Print Service Plug-in para Android™, Xerox® Mobile Link App
Opcional Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service2

Digitalização

Standard Destinos: Digitalização para caixa de correio, Digitalização para USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para redeFormatos de ficheiro: PDF, PDF/A,
XPS, JPEG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização um só toque, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF página simples/múltiplas, PDF
encriptado/protegido por password, PDF/PDF/A linearizado



Opcional ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Fax

Standard Internet Fax, Fax Build Job, Ativação de Fax por Servidor de Rede



Opcional Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN)

Segurança Standard

McAfee® Embedded, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição da Imagem do Disco Rígido, Encriptação AES 256-bit (compatível com FIPS 140-2),
SHA-256 Hash Message Authentication, Common Criteria Certification (ISO 15408)4, Impressão Segura Encriptada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Email
Seguro, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Autenticação da rede, TLS, SNMPv3, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador

Opcional McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software

Contabilização

Standard

Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement

Opcional

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

Entrada
de Papel

Standard

Alimentador automático de documentos duplex: 110 folhas; Formatos: 148 x 210 mm a 297 x 420 mm; Formatos personalizados: 85 x 125 mm
a 297 x 432 mm
Bandeja Bypass: 50 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
WorkCentre 7220i/7225i (Bandejas 1 e 2 com Armário): 520 folhas cada; Formatos: A5 a A3; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
WorkCentre 7220i/T/7225i/T (Bandejas 1-4): 520 folhas cada; Formatos: A5 a A3; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Saída de
Papel /
Finalização

Opcional

Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Standard

Duas bandejas de receção: 250 folhas cada, Bandeja inferior offset

Opcional

Finalizador Office integrado: empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento numa única posição
Finalizador Office LX: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional
(vinco e agrafo no vinco)
Agrafador: agrafa 50 folhas

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 É necessária a opção PostScript para usar o Xerox® Easy Translator Service ou para imprimir ficheiros
PDF ou PostScript a partir de uma pen drive; 3 Apenas disponível no driver Adobe® PostScript® 3™ opcional; 4 Em avaliação.
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Tecnologia Xerox®
ConnectKey®

Xerox Corporation

Xerox® Easy
Translator Service

Xerox® App Studio

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 e 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution WorkCentre 7220
2014 e 2015 Pick
2015 Pick

2016 Excecional
Atingimento
em Inovação

Prémio 2014, 2015 e
2016 Document Imaging
Software Line of the Year

2016 Excecional
Atingimento
em Inovação

2015 Excecional
Atingimento
em Inovação

Fantástica solução de
impressão móvel para
pequenas empresas

Fantástica solução
de impressão móvel
empresarial

Estraordinário MFP
a Cores de Nível de
Entrada a 20 ppm

Artigo de 2016
Certificado 2016

Artigo de 2016
Certificado 2016

Artigo de 2016
Certificado 2016

Artigo de 2015
Certificado 2015

Artigo de 2015
Certificado 2015

Artigo de 2015
Certificado 2015

Artigo de 2015
Certificado 2015

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