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Stworzenie nowego wymiaru 
wydajności wymaga nowego 
sposobu myślenia. Potrzeba 
rozwiązania technologii 
biurowej, które po prostu 
wykonuje pracę w tle i zapewnia 
Twoim pracownikom swobodę 
doboru metod pracy i możliwość 
koncentracji na zadaniach, które 
są naprawdę ważne.

Potrzeba nowej prostoty, która 
usprawni pracę na poziomie 
działu oraz zaawansowanej 
wydajności umożliwiającej 
zespołowi bardziej oszczędną, 
bezpieczniejszą i bardziej 
elastyczną pracę.

Potrzebujesz rozwiązań 
zapewnianych przez firmę 
Xerox® i urządzenia WorkCentre™ 
5865/5875/5890.



Nowy sposób pracy. 
Duże zespoły robocze odnoszą sukcesy, ponieważ są wydajne, elastyczne i 
niezawodne. Potrzeba rozwiązania technologii biurowej, które dorówna tym zaletom. 
Właśnie dlatego urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 zostały wyposażone 
w zestaw zaawansowanych funkcji i możliwości, które zapewniają obsługę dużego 
obciążenia metodami, jakich nawet sobie nie wyobrażasz. 

•  Świetne funkcje – Twój wybór prędkości. 
Do 65, 75 lub 90 str./min – to większa 
prędkość niż potrzeba, aby obsłużyć cały dział. 
Jednak jeżeli firma potrzebuje wydajności na 
poziomie grupy roboczej, należy rozważyć 
modele WorkCentre 5845 lub 5855, które 
są szybkie, lecz dysponują niższą prędkością, 
zapewniając doskonałą wydajność do 
55 str./min.

•  Skanowanie z prędkością 200 obrazów 
na minutę. Jednoprzebiegowe skanowanie 
kolorowe umożliwia szybszą elektroniczną 
dystrybucję dokumentów pełnokolorowych, 
zapewniając bardziej efektywną komunikację 
o większej sile oddziaływania. 

•  Oświetlona ścieżka papieru. Urządzenia 
serii WorkCentre 5865/5875/5890 mają 
podświetloną ścieżkę papieru, która jeszcze 
bardziej ułatwia użytkownikowi dostęp.

•  Wyższa pojemność papieru, większa 
elastyczność. Drukowanie większej liczby 
dokumentów przez dłuższy czas, dzięki 
maksymalnej pojemności papieru do 
8700 arkuszy. Liczne opcje wykańczania 
– od podstawowych po zaawansowane – 
zapewniają elastyczność, jakiej wymaga 
Twoja praca.

•  Wyjątkowa jakość drukowania i 
kopiowania. Dzięki wyjątkowo cienkim 
liniom, ciemnym i jasnym partiom obrazu, 
kopie naprawdę wyglądają jak oryginał.

•  Prostota obsługi. Drukowanie z dowolnego 
urządzenia pamięci zewnętrznej USB i 
skanowanie do niego zapewnia szybszą 
dostawę dokumentu, gdy nie znajdujesz się 
przy komputerze.

•  Twoje zadanie drukowania – Twój 
priorytet. Funkcja drukowania z pominięciem 
eliminuje problemy z opóźnieniami zadań 
drukowania, wstrzymując pracę wymagającą 
brakujących zasobów (np. innego rozmiaru 
papieru) i drukując następną pracę w kolejce. 

•  Dostosuj rozwiązania. Bezserwerowa 
technologia Extensible Interface Platform® 
(EIP) umożliwia tworzenie aplikacji 
działających na systemach wielofunkcyjnych 
ConnectKey bez konieczności korzystania 
z dodatkowej infrastruktury. Pozwala to na 
uproszczenie i zindywidualizowanie sposobu 
użytkowania urządzenia z uwzględnieniem 
wielu opcji, od aplikacji wsparcia po 
skanowanie.

Skanowanie jednodotykowe

Funkcja Skanowanie jednodotykowe 
umożliwia utworzenie specjalnego, 
łatwego do znalezienia przycisku 
skanowania umiejscowionego 
bezpośrednio na kolorowym ekranie 
dotykowym. Przypisz przyciskowi 
skanowania jednodotykowego jego 
własną procedurę skanowania, 
zapewniającą szybką dystrybucję 
i archiwizację dokumentów.



Wbudowana oszczędność

Zyskaj zaawansowany system 
wielofunkcyjny z funkcjami ekologicznymi.

•  Tryb oszczędności energii z możliwością 
szybkiego uruchomienia urządzenia 
zapewnia oszczędność energii i 
jednocześnie sprawia, że urządzenie jest 
zawsze gotowe do działania.

•  Pełna zgodność z Dyrektywą UE w 
sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(RoHS), normą Environmental Choice i 
surowymi normami ENERGY STAR® TEC 
wersja 1.2.

•  Dostępnych jest wiele ustawień 
drukowania, umożliwiających 
zmniejszenie negatywnego wpływu 
na środowisko. Opcje te obejmują 
możliwość druku dwustronnego, 
wydruku próbnego, druku na papierze z 
odzysku i druku w trybie ekonomicznym.

•  Ustawienia innowacyjnego sterownika 
druku Earth Smart umożliwiają wybór 
najbardziej ekologicznych opcji 
drukowania.

Nowy standard prostoty.
Z odpowiednimi narzędziami duże grupy robocze funkcjonują wydajniej 
i osiągają doskonałe wyniki w pracy, która jest naprawdę istotna. Możesz mieć 
pewność, że urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 upraszczają złożone zadania, 
będąc rozwiązaniem, które dostosowuje się stylem pracy do użytkownika.

•  Interfejs użytkownika to nowoczesny 
kolorowy ekran dotykowy. Cechuje 
się wyglądem i sposobem obsługi 
charakterystycznym dla firmy Xerox. 
Jasne i intuicyjne ikony ułatwiają obsługę 
i zapewniają łatwy dostęp do wszystkich 
podstawowych funkcji urządzenia 
bezpośrednio z ekranu głównego.

•  Rzadsze ingerencje użytkowników to 
mniej straconego czasu pracy. Nasz 
nowy, wydajniejszy toner starcza na dłużej, 
wymiana na nowy trwa tylko chwilę i może 
zostać przeprowadzona przez dowolnego 
użytkownika, a drukowany obraz jest 
najwyższej jakości.

•  Użyteczne funkcje pomocy. Wbudowane 
filmy instruktażowe wyświetlane na panelu 
przednim zapewniają szybką pomoc w 
rozwiązywaniu problemów.

•  Prawdziwie uniwersalny sterownik. 
Sterownik Xerox® Global Print Driver® 
(X-GPD) umożliwia administratorom 
działów informatycznych instalowanie, 
aktualizowanie i zarządzanie urządzeniami 
Xerox® i innych firm za pomocą jednego 
sterownika. Dla użytkowników końcowych 
stanowi jednorodny, łatwy w użyciu 
interfejs, co zmniejsza liczbę interwencji 
pomocy technicznej i upraszcza zarządzanie 
usługami druku.

•  Zaawansowane funkcje kopiowania 
i drukowania. Urządzenia WorkCentre 
5865/5875/5890 znacznie upraszczają 
rutynowe czynności biurowe dzięki obsłudze 
specjalistycznych aplikacji kopiowania, 
obejmujących adnotacje, stemple 
Batesa, funkcję drukowania zakładek oraz 
programowanie na poziomie strony.

•  Znajomość obsługi jednego 
urządzenia ułatwia obsługę 
innych. W urządzeniach WorkCentre 
5865/5875/5890 wykorzystywana jest ta 
sama technologia kontrolera, co w innych 
wielofunkcyjnych systemach formatu A3. 
Dzięki temu korzystanie z urządzeń jest 
wygodniejsze dla użytkownika, ponieważ 
zasady obsługi i wygląd interfejsu są 
takie same. Więcej informacji na temat 
przełomowej technologii kontrolera Xerox® 
ConnectKey™ można znaleźć na stronie 
www.office.xerox.com/connectkey.



Nie wystawiaj wrażliwych informacji na ryzyko. 
Praca z najwyższą wydajnością nie będzie miała znaczenia, jeżeli dane o 
kluczowym znaczeniu dla sukcesu twojej firmy nie będą w pełni zabezpieczone. 
Z tego powodu urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 są wyposażone w szereg 
zaawansowanych funkcji, technologii i rozwiązań dostarczanych przez liderów branży 
zabezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę przez całą dobę. 

Partnerstwo na rzecz ochrony 
Twojej własności.
Systemy wielofunkcyjne Xerox® 
ConnectKey™ zawierają zintegrowaną 
technologię McAfee®, dzięki czemu 
powstała pierwsza w branży linia 
systemów wielofunkcyjnych, które same 
zabezpieczają się przed potencjalnymi 
zagrożeniami zewnętrznymi. Technologia 
białych list McAfee zapewnia, że w 
urządzeniu mogą być uruchamiane tylko 
bezpieczne, wcześniej zatwierdzone pliki 
systemowe, do minimum ograniczając 
konieczność ręcznego aktualizowania 
oprogramowania zabezpieczającego przed 
nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. 
Ponadto płynna integracja z zestawem 
narzędzi Xerox® MPS oraz McAfee 
ePolicy (ePO) umożliwia łatwe śledzenie i 
monitorowanie.

Ponadto automatyczna integracja Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
zapewnia kompleksową widoczność 
wszystkich punktów dostępu do 
wielofunkcyjnych systemów ConnectKey, 
aby wdrażać zarządzane przez dział 
informatyczny scentralizowane zasady 
bezpieczeństwa i zgodność.

•  Chroń poufne informacje. Zabezpiecz 
wszystkie wrażliwe dane stosując szyfrowane 
pliki PDF podczas skanowania, pełne 
szyfrowanie twardego dysku zgodne 
z normą 140-2 256-bit AES FIPS oraz 
nadpisywanie plików z procesem trzykrotnego 
zamazywania, zapewniającego całkowite 
usunięcie wszystkich fragmentów danych.

•  Zapobieganie dostępowi 
nieuprawnionych osób. Na dostęp 
do urządzenia zezwalaj wyłącznie 
uwierzytelnionym użytkownikom, stosując 
uprawnienia użytkownika Xerox®, 
uwierzytelnianie sieciowe, filtrowanie IP, 
karty inteligentne i logowanie oparte o role 
i dające dostęp do określonych funkcji.

•  Proaktywne zarządzanie zagrożeniami. 
Monitorowanie punktów ochrony pod 
kątem nowych luk w zabezpieczeniach i 
w razie potrzeby dostarczanie poprawek, 
zapewniające aktualność zabezpieczeń 
sprzętu oraz bezpieczeństwo danych. 
Ponadto za pomocą kanału informacyjnego 
RSS można otrzymywać bieżące 
aktualizacje i informacje na stronie 
www.xerox.com/security.

•  Utrzymywanie zgodności z przepisami. 
Urządzenia WorkCentre 5865/5875/5890 
są zgodne z najnowszymi normami 
bezpieczeństwa różnych branż, w tym 
rządowymi, finansowymi i medycznymi. 
Należą do nich Common Criteria (w trakcie 
przyznawania), HIPAA, Data Protection 
Act (Ustawa o ochronie danych), COBIT 
i inne. Urządzenia te mogą być zgodne z 
dowolną normą, z elementami sterującymi 
dopasowanymi do twoich potrzeb.

•  Zyskaj całkowitą widoczność. Zapobiegaj 
kradzieżom adresu IP i zapewnij wyłączność 
podpisu posiadając całkowitą widoczność 
urządzenia i sieci. Dzięki zarządzaniu polityką 
zabezpieczeń i śledzeniu wszystkich czynności 
w urządzeniu za pomocą funkcji Dziennik 
audytu można dowiedzieć się, kto uzyskał 
dostęp, do czego i kiedy.



Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Funkcja Panelu zdalnego sterowania 
umożliwia obsługę interfejsu użytkownika 
urządzeń WorkCentre 5865/5875/5890 
z dowolnego stanowiska roboczego 
znajdującego się w biurze tak, jakby 
użytkownik stał przy urządzeniu. Zdalne 
szkolenie użytkowników i konfiguracja 
ustawień urządzenia z poczuciem spokoju 
zapewnianym przez zintegrowane 
funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające 
wykonywanie wyłącznie pojedynczych 
operacji przez uwierzytelnionych 
użytkowników w celu zapobieżenia 
wykonywaniu wielu zdalnych procedur 
jednocześnie.

Prawdziwy biznes w prawdziwym świecie.
Dzisiejsze tempo biznesu wymaga przewagi, jaką daje dostęp do technologii 
ułatwiającej pracę w dowolnym czasie i miejscu. Nasze rozwiązania mobilne 
dają tę możliwość dzisiejszym profesjonalistom. Dzięki nim mogą wykonywać 
pracę i w biurze i w drodze, korzystając ze swobody i elastyczności, umożliwiających 
dotrzymanie kroku wymogom biznesu – niezależnie od tego, dokąd on prowadzi. 

Wolność nieograniczonej 
mobilności
Urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 
daje Twoim pracownikom biurowym luksus 
sterowania funkcjami urządzenia z dowolnego 
stanowiska roboczego. Ponadto, pracownicy 
mobilni mogą korzystać z narzędzi komunikacji 
oraz rozwiązań zwiększających wydajność z 
dowolnej lokalizacji.

•  Opcjonalna łączność Wi-Fi. Administratorzy 
mogą połączyć urządzenia serii WorkCentre 
5800 w dowolnym miejscu, bez konieczności 
stosowania okablowania.

•  Xerox® Mobile Print i nie tylko. Firma 
Xerox posiada wszelkie niezbędne opcje, 
aby umożliwiać bezpieczne, precyzyjne 
drukowanie z większości urządzeń mobilnych 
na dowolnym systemie lub urządzeniu 
wielofunkcyjnym, niezależnie od jego 
marki. Ponadto Xerox oferuje funkcje 
opcjonalne przystosowane do integracji 
z systemami informatycznymi, takie jak 
uzyskiwanie dostępu przez wprowadzenie 
kodu PIN oraz obsługa wielu systemów 
operacyjnych urządzeń mobilnych. Aby 
dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
www.xerox.com/mobile.



Urządzenia WorkCentre serii 5800 
zoptymalizowane pod kątem:

Produktywności Skanowania

Bezpieczeństwa Pracy w sieci

Rozwiązań Wi-Fi

Większe możliwości
Zmień sposób, w jaki Twoja firma wykonuje 
najważniejsze prace, korzystając z pomocy rozwiązań 
z zakresu obiegu dokumentów Xerox® Workflow 
Solutions, opartych na platformie Xerox® EIP® z 
hostem w chmurze lub na serwerze, dostępnych dla 
użytkowników z dowolnego urządzenia WorkCentre 
5865/5875/5890. Oto kilka przykładów rozwiązań 
Xerox® z zakresu obiegu dokumentów, dostępnych za 
pomocą kolorowego ekranu dotykowego:

•  Xerox® ConnectKey™ dla SharePoint®. 
Umożliwia skanowanie plików bezpośrednio do 
aplikacji MS® SharePoint® oraz innych folderów 
Windows®. Dostępnych jest znacznie więcej 
możliwości niż podstawowe przechowywanie 
plików oraz tworzenie dokumentów formatu 
PDF dzięki automatycznemu konwertowaniu 
dokumentów w inteligentne, uporządkowane dane 
z narzędziami zapewniającymi łatwość nazywania 
oraz przekierowywania plików.

•  Udostępnianie do chmury Xerox® ConnectKey. 
Zapewnia łatwe, bezpieczne, skalowalne 
skanowanie do popularnych repozytoriów opartych 
na chmurze, takich jak Google Docs, SalesForce.
com, Office 365 oraz Dropbox™, dzięki specjalnie 
zaprojektowanym procesom, wykorzystującym 
technologię Xerox® EIP. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zarządzania 
obiegiem dokumentów Xerox® na stronie 
www.office.xerox.com/software-solutions. 

Wejście papieru

1     
Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik 
dokumentów skanuje dokumenty z prędkością nawet 
200 obrazów na minutę.

2   
Taca boczna o pojemności 100 arkuszy mieści gruby 
papier o gramaturze sięgającej 216 g/m2.

3     
Dwie tace uniwersalne o pojemności 500 arkuszy 
każda są regulowane i mogą zmieścić papier o 
rozmiarze do A3.

4   
Opcjonalny zestaw do obsługi kopert (zastępuje 
tacę 2) zapewnia bezproblemową obsługę 
i podawanie do 50 kopert.

5     
Podwójna taca o dużej pojemności mieści nawet 
3600 arkuszy papieru formatu A4.

6     
Opcjonalny podajnik o dużej pojemności na 
4000 arkuszy formatu A4 może zwiększyć całkowitą 
pojemność urządzenia do 8700 arkuszy. Możesz 
również dodać zestaw dla arkuszy podawanych krótką 
krawędzią o pojemności 2000 arkuszy, obsługujący 
rozmiar A4 lub A3.

Opcje wykańczania

7     
Różnorodne opcje wykańczania dokumentów 
ułatwiają wybór optymalny dla różnych grup 
roboczych. Urządzenie oferuje podstawowe funkcje, 
takie jak zszywanie i dziurkowanie, lub zaawansowane 
możliwości tworzenia stronicowanych, zszywanych 
i składanych książeczek, a także broszur składanych 
typu C i typu Z.
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Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje i dokładniej poznać możliwości, przejdź do strony 
www.xerox.com/office/WC5865__75_90Specs. 

©2013 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® i graficzny znak towarowy Xerox®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, 
Global Print Driver®, Scan to PC Desktop® i WorkCentre™ to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Jako partner ENERGY 
STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak 
ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do firm będących ich właścicielami. Informacje zawarte 
w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  3/13 BR5077 W5ZBR-01JA

Sercem systemów wielofunkcyjnych WorkCentre serii 5800 jest kontroler Xerox® ConnectKey™. Te proste we wdrożeniu systemy 
zapewniają realne, praktyczne rozwiązania, które w łatwy sposób usprawniają sposoby komunikacji, przetwarzania i udostępniania 
ważnych informacji, ułatwiają skomplikowane zadania związane z dokumentami papierowymi i obniżają koszty, jednocześnie zachowując 
bezpieczeństwo danych. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.xerox.com/connectkey.

Dane techniczne 
urządzenia WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

Prędkość Do 65 str./min Do 75 str./min Do 90 str./min

Wydajność miesięczna1 Do 250 000 stron/miesiąc Do 300 000 stron/miesiąc Do 400 000 stron/miesiąc

Twardy dysk/Procesor/Pamięć 160 GB/1 GHz dwurdzeniowy/2 GB

Łączność 10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą bezprzewodową Xerox® USB Wireless Adaptor)

Funkcje kontrolera Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online, klonowanie konfiguracji

Kopiowanie i druk
Czas wydrukowania pierwszej 
strony (min.) 6,2 sekundy

Czas wydrukowania pierwszej 
kopii (min.) 2,9 sekundy z szyby skanera/5,9 sekund z jednoprzebiegowego automatycznego podajnika dokumentów

Rozdzielczość kopiowania i druku Wejściowa do 600 x 600 dpi/Wyjściowa 4800 x 600 dpi interpolowana

Języki opisu strony Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulacje PCL® 5c/PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®) (opcjonalna)

Funkcje drukowania Drukowanie z urządzenia USB, ustawienia sterownika Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, 
dwukierunkowość, monitorowanie prac, Xerox® PrintBack

Drukowanie z urządzeń 
mobilnych Druk mobilny Xerox® (opcjonalnie), druk mobilny w chmurze Xerox® (opcjonalnie)

Skanowanie W standardzie Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu, skanowanie do SMB lub FTP, do plików PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, 
PDF/A, XPS, linearyzowanego PDF, JPEG, TIFF, skanowanie do pamięci USB, skanowanie jednodotykowe, obsługa standardu TWAIN

 Opcjonalne ConnectKey dla SharePoint®, udostępnianie do chmury ConnectKey, Xerox® Scan to PC Desktop® SE i Professional, wiele rozwiązań dostępnych u partnerów 
Xerox® Alliance Partners

Faks W standardzie Faks internetowy, tworzenie zadania faksu, obsługa sieciowego serwera faksu

 Opcjonalne Przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN)

Bezpieczeństwo 
 W standardzie

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), Certyfikat Common 
Criteria (ISO 15408)2, zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec, 
uwierzytelnianie sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, funkcje kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika

 Opcjonalne McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET)

Zliczanie W standardzie Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks)

 Opcjonalne Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Wejście  W standardzie 
papieru

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów: 200 arkuszy; Prędkość: do 200 obr./min (dwustronne);  
Rozmiary: 125 x 138 mm do 297 x 432 mm
Podajnik boczny: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: A6 do A3
Tace 1–2: 500 arkuszy każda; Rozmiary niestandardowe: A5 do A3
Podwójna taca o dużej pojemności: 3600 arkuszy łącznie (1600 i 2000 arkusz); format A4

 Opcjonalne Podajnik dużej pojemności: 4000 arkuszy; rozmiar: A4 podawany długą krawędzią
Zestawy do podajnika HCF (wymagany podajnik HCF): Zestaw do podawania papieru A3 krótszą krawędzią o pojemności 2000 arkuszy lub zestaw do 
podawania papieru A4 krótszą krawędzią o pojemności 2000 arkuszy
Taca kopert (zastępuje tacę 2): do 50 kopert: DL, C5

Druk na  Opcjonalne 
papierze/ 
wykańczanie

Taca offsetowa (tylko modele 5865/5875): 300 arkuszy
Finiszer biurowy (tylko modele 5865/5875): tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu pozycjach, opcjonalne dziurkowanie
Finiszer biurowy z modułem broszur (tylko modele 5865/5875): tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu pozycjach, grzbietowe 
zszywanie broszur, opcjonalne dziurkowanie
Finiszer dużej wydajności: tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie do 100 arkuszy w wielu pozycjach, opcjonalne dziurkowanie
Finiszer dużej wydajności z modułem broszur: tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie do 100 arkuszy w wielu pozycjach, grzbietowe zszywanie broszur, 
opcjonalne dziurkowanie
Moduł do składania typu Z/typu C (do finiszera dużej wydajności z modułem broszur): dodatkowo umożliwia składanie typu Z i C arkuszy A4
Moduł obsługi wkładek (z finiszerem dużej wydajności i finiszerem dużej wydajności z modułem broszur): umożliwia wstawianie wcześniej 
wydrukowanych wkładek
Podręczny zszywacz:  zszywanie 50 arkuszy (papieru 75 g/m2)

1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane; 2 Certyfikacja w toku

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890 ConnectKey™

MFP


