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Xerox WorkCentre™ seria 7800
System wielofunkcyjny
Zmień swoją metodę pracy.
®

Najmądrzejsze inwestycje
technologiczne robią więcej
niż tylko się zwracają.
W idealnej sytuacji integrują
i usprawniają liczne procesy
biurowe, upraszczają złożone
zadania i uwalniają zasoby
firmy, aby więcej energii można
było poświęcić rozwojowi firmy.
A w dzisiejszym konkurencyjnym
środowisku wybór właściwego
dostawcy technologii oznacza
uzyskanie czegoś więcej niż tylko
najnowsze funkcje. Potrzebne
jest kompletne rozwiązanie,
oferujące wydajność o jakiej
nawet nie marzyłeś, taką, która
rozwiązuje problemy obecne,
a także stanowi podstawę
niezbędną, aby zawsze o
krok wyprzedzać potencjalne
przeszkody w procesach pracy.
Potrzebne ci są rozwiązania
zapewniane przez Xerox®
i urządzenia WorkCentre™
7830/35/45/55.

Xerox umożliwia ci połączenie z dowolnego miejsca.
Prawdziwy biznes nie jest ograniczony do miejsca pracy. Jeśli w twoim biurze
są urządzenia Xerox, wolność nieograniczonej mobilności daje ci pewność, że to co
robisz jest najwyższej jakości, niezależnie od tego, dokąd twój prawdziwy biznes cię
zaprowadzi.

Swoboda w biurze i możliwość
przemieszczania się
Urządzenia WorkCentre™ serii 7800 daje twoim
pracownikom biurowym komfoert 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
7800 w dowolnym miejscu, bez konieczności
stosowania okablowania.

• Druk mobilny Xerox® i nie tylko. 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.
•F
 unkcja Xerox® PrintBack. Gdy pracujesz
poza biurem, możesz użyć funkcji PrintBack,
która umożliwia drukowanie dokumentów
z urządzeń iPhone, iPad innych urządzeń
mobilnych z systemem Android na
znajdującym się w biurze urządzeniu
WorkCentre serii 7800.

Panel zdalnego sterowania
Zdalna obsługa panelu sterowania
urządzeń WorkCentre serii 7800 z
dowolnego komputera w biurze. Zdalny
panel sterowania ułatwia i upraszcza
szkolenie użytkowników, a także umożliwia
pracownikom działu informatycznego
wyświetlanie i monitorowanie interfejsu
użytkownika. Ponadto podczas sesji zdalnej
użytkownicy podchodzący do urządzenia
są powiadamiani, że w urządzeniu nie
można wprowadzać jednoczesnych zmian
systemowych. Dodatkowo, zaawansowane
sterowniki druku oraz bezpłatne narzędzia
zarządzania urządzeniem umożliwiają zdalne
monitorowanie wydajności urządzenia oraz
dostępności materiałów eksploatacyjnych
w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia
dłuższego czasu sprawności.

Więcej czasu na pracę, która jest najważniejsza.
Świat biznesu jest już wystarczająco złożony – twoje procesy biznesowe
nie muszą takie być. Xerox zapewnia narzędzia i technologie, które umożliwiają
automatyzację typowych procesów biurowych, aby zmieniać wyzwania w rutynowe
zadania i upraszczać sposoby udostępniania informacji o kluczowym znaczeniu dla
działalności.
Łatwe, gdy potrzeba

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.

Kolorowy ekran dotykowy zapewnia łatwy
dostęp do szeregu funkcji usprawniających
pracę. Wbudowane rozwiązania do
skanowania, które nie wymagają żadnego
dodatkowego oprogramowania lub
oprogramowania pośredniczącego:
skanowanie jednodotykowe, wbudowane
oprogramowanie OCR umożliwiające tworzenie
plików PDF z możliwością wyszukiwania
tekstu, zabezpieczonych plików PDF, funkcje
drukowania z i skanowania do pamięci USB,
skanowanie do wiadomości e-mail, skrzynki
pocztowej i sieci. Ponadto funkcja skanowania
jednoprzebiegowego umożliwia jednoczesne
skanowanie obydwu stron dokumentu
dwustronnego, podczas gdy technologia
wysokiej kompresji zmniejsza rozmiar plików.

Większe możliwości
Zmień sposób, w jaki twoja firma wykonuje
najważniejsze prace, korzystając z pomocy
rozwiązań z zakresu obiegu dokumentów
Xerox®, opartych na platformie Xerox® EIP® z
hostem w chmurze lub na serwerze, dostępnych
z dowolnego urządzenia WorkCentre™ serii
7800. Ponadto technologia EIP Serverless
umożliwia tworzenie aplikacji działających na
systemach wielofunkcyjnych ConnectKey™ bez
potrzeby korzystania z dodatkowej infrastruktury

informatycznej. Pozwala to na uproszczenie i
zindywidualizowanie funkcjonalności urządzenia
z uwzględnieniem wielu opcji, od aplikacji
wsparcia po skanowanie.
Oto kilka przykładów rozwiązań z zakresu
obiegu dokumentów Xerox®, dostępnych dla
użytkownika przez kolorowy ekran dotykowy:
• Xerox® ConnectKey™ dla SharePoint®.
Umożliwia skanowanie plików bezpośrednio
do aplikacji Microsoft® 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.

Niezrównane bezpieczeństwo gwarantujące
całkowity spokój.
Dane biznesowe to siła napędowa twojej firmy. To dlatego Xerox wyposażył
urządzenia WorkCentre™ serii 7800 w najbardziej kompletny zestaw funkcji, technologii
i rozwiązań dostarczanych przez liderów branży zabezpieczeń, które chronią informacje
o krytycznym znaczeniu przed wszelkimi potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach.
• 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 tylko do określonych funkcji.
• Proaktywne zarządzanie zagrożeniami
monitoruje punkty ochrony pod kątem
nowych luk w zabezpieczeniach i w razie
potrzeby dostarcza poprawki, zapewniając
aktualność zabezpieczeń sprzętu oraz
bezpieczeństwo danych. Ponadto za
pomocą kanału informacyjnego RSS można
otrzymywać bieżące aktualizacje i informacje
poprzez stronę xerox.com/security.

• Utrzymywanie zgodności z przepisami.
Urządzenia WorkCentre serii 7800 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 dostęp
do usług 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, kiedy oraz poznać szczegóły
każdej interakcji z urządzeniem.

Silne partnerstwo
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 tylko bezpieczne, wcześniej zatwierdzone
pliki lub funkcje są wykonywane w
urządzeniu, minimalizując 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 końcowych
wielofunkcyjnych systemów ConnectKey,
aby wdrażać zarządzane przez dział
informatyczny scentralizowane zasady
bezpieczeństwa i zgodność.

Promuj swój silny wizerunek i minimalizuj koszty.
Jakość druku niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Korzystając z wielofunkcyjnego
systemu serii Xerox® WorkCentre™ 7800 można uzyskać dokumenty kolorowe o
dużej sile oddziaływania, które robią wrażenie na klientach i osiągają rezultaty –
minimalizując koszty.

Całkowicie nowy poziom koloru
Urządzenia Xerox WorkCentre 7800 z
zaawansowaną technologią Hi-Q LED ułatwiają
tworzenie profesjonalnie wyglądających
dokumentów za dotknięciem przycisku.
®

• Wysoka rozdzielczość druku, wydruki
robiące duże wrażenie. Dzięki rozdzielczości
1200 x 2400 dpi, możliwości druku obrazów
kolorowych o jakości zdjęć i wyraźnego tekstu
wydruki zawsze robią ogromne wrażenie.
• Zawsze precyzyjne odwzorowanie obrazu.
Wielofunkcyjny system WorkCentre serii 7800
jest wyposażony w zaawansowane głowice
drukujące z cyfrową kontrolą wyrównania
obrazu, dzięki czemu kolory są zawsze
niezwykle precyzyjne nakładane względem
siebie.

• Imponujące rezultaty. Drukowanie
jaskrawych obrazów na różnorodnych
nośnikach o rozmiarach do 320 x 483 mm
i gramaturze do 300 g/m2. Zapadające
w pamięć funkcje wykańczania obejmują
broszury zszyte grzbietowo oraz składane.
• Wielkie możliwości EFI Fiery®.
Wyposażenie urządzenia WorkCentre serii
7800 w kontroler druku EFI Fiery zapewnia
łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania
kolorem, przez funkcje zapewniające
wyższą produktywność i większy poziom
bezpieczeństwa, po elastyczne narzędzia do
obsługi obiegu prac.
• Kontroluj koszty. Uprawnienia użytkownika
stwarzają możliwość ograniczenia dostępu do
funkcji drukowania według typu użytkownika,
grupy, pory dnia lub aplikacji. Na przykład
można ustawić automatyczne drukowanie
wszystkich wiadomości e-mail programu
Outlook dwustronnie w trybie czarno-białym,
a wszystkich prezentacji PowerPoint w kolorze.

Funkcja Colour By Words –
wyjątkowa kontrola koloru
Dzięki funkcji Colour By Words nie
ma potrzeby powrotu do początku i
modyfikowania plików źródłowych. Można
po prostu wybrać pożądane korekty koloru
z listy rozwijanej, a funkcja Colour By
Words dostosuje wydruk.

Oryginalne zdjęcie wygląda
nieprawidłowo? Użyj listy rozwijanej
funkcji Color By Words i wybierz pozycję
"kolory źółtozielone dużo bardziej zielone"
oraz "czerwienie dużo żywsze". Rezultatem
będzie doskonały wygląd wydruku.

Xerox® WorkCentre™ seria 7800
zoptymalizowana pod kątem
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Tworzenia sieci

Skanowania

Bezpieczeństwo

Rozwiązań

Zrównoważonego
rozwoju

Wi-Fi
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1

Podajnik o dużej pojemności mieści 2000 arkuszy
papieru. Wybierz model o pojemności do
2180 arkuszy (opcjonalny moduł trzytacowy) lub o
pojemności do 3140 arkuszy (opcjonalna podwójna
taca o dużej pojemności), a następnie dodaj
podajnik dużej pojemności, aby uzyskać maksymalną
pojemność, wynoszącą 5140 arkuszy.
2 
Obsługa nadzwyczajnie szerokiej gamy nośników.
Seria WorkCentre 7800 obsługuje więcej typów i
gramatur nośnika z większej liczby tac niż większość
urządzeń w tej klasie. Drukuje na materiałach o
gramaturze do 300 g/m2 o rozmiarze do 320 x 483.

3

Łatwe drukowanie kopert za pomocą opcjonalnej
tacy kopert (zastępuje tacę 1)
4 
Duża powierzchnia robocza zapewnia dużo miejsca
na sortowanie dokumentów.
5 
Jednoprzebiegowy skaner z podwójną głowicą
w urządzeniu WorkCentre 7845/7855 oszczędza czas,
jednocześnie skanując obie strony dwustronnych
dokumentów z prędkością do 160 stron na minutę.

6

Finiszer biurowy LX* (nie pokazany) oferuje
zaawansowane funkcje wykańczania w świetnej
cenie.
7

Zintegrowany finiszer biurowy* (nie pokazany)
układa do 500 arkuszy i zszywa jedną zszywką do
50 arkuszy.
8

Profesjonalny finiszer* dodaje zszywanie 50 arkuszy
w wielu pozycjach, dziurkowanie, składanie w układzie
V, urządzenie do broszur zszywające grzbietowo.

* Opcjonalnie

Cech mających znaczenie dla
środowiska
Urządzenia serii WorkCentre 7800 zapewniają
najbardziej zaawansowane technologie
ograniczenie zużycia energii.
Oszczędzaj energię stosując ekologiczne
technologie
• Toner EA.Toner EA z technologią topnienia w
bardzo niskiej temperaturze osiąga minimalną
temperaturę topnienia przy 20 stopniach
Celsjusza – niższą niż toner tradycyjny – co
pozwala na jeszcze większe oszczędności energii
i tworzenie wspaniałych, błyszczących wydruków
nawet na zwykłym papierze.
• Nagrzewanie indukcyjne.Nowo opracowany,
energooszczędny indukcyjny moduł utrwalający
z nagrzewaniem indukcyjnym nie wymaga
wstępnego nagrzewania, dzięki czemu w trybie
gotowości zużycie mocy ulega zmniejszeniu
o nawet 44% w porównaniu z urządzeniami
z podgrzewaniem oporowym. Ponadto czas
rozruchu urządzenia z trybu uśpienia jest krótszy
niż 10 sekund.

• Skaner LED. Zużycie energii przez skaner
z podświetleniem LED stanowi 1/3 zużycia
tradycyjnych skanerów z oświetleniem
fluorescencyjnym.
Zarządzaj wykorzystaniem zasobów i drukuj
odpowiedzialnie
• Zarządzanie energią. Dzięki technologii
Cisco® EnergyWise, której obsługę umożliwia
baza Xerox® Power MIB (ang. Management
Information Base), możesz zarządzać i
raportować dane dotyczące zużycia energii
przez urządzenie, a także ustawiać optymalne
stany mocy oraz limity czasowe.
• Ekologiczne drukowanie. Umożliwia dobranie
najbardziej ekologicznych opcji do danych prac
drukowania.

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

ConnectKey™

Systemy wielofunkcyjne WorkCentre serii 7800 są zasilane kontrolerem 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.
®

MFP

Dane techniczne
urządzenia

WorkCentre 7830

WorkCentre 7835

WorkCentre 7845

WorkCentre 7855

Prędkość

Do 30 str./min w kolorze i w czerni

Do 35 str./min w kolorze i w czerni

Do 45 str./min w kolorze i w czerni

Do 50 str./min w kolorze
Do 55 str./min w czerni

Wydajność miesięczna1

Do 90 000 stron / miesiąc

Do 110 000 stron/miesiąc

Do 200 000 stron/miesiąc

Do 300 000 stron/miesiąc

Twardy dysk/Procesor/Pamięć

160 GB/1,2 GHz dwurdzeniowy/2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 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

Opcjonalny kontroler

Serwer EFI, pakiet EFI Productivity Bundle, koncentrator ethernetowy EFI

Kopiowanie i druk

Rozdzielczość kopiowania i druku

Jakość obrazu do 1200 x 2400 dpi (drukowanie i kopiowanie)

Czas wydrukowania pierwszej strony
(min.)

9 sekund w kolorze / 7,7 sekundy w czerni

Języki opisu strony

Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulacje PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcjonalna)

Funkcje drukowania

Drukowanie z pamięci USB, drukowanie zabezpieczone, ustawienia sterownika Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie
ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja, monitorowanie prac, funkcja Color By Words, Xerox® PrintBack

Drukowanie z urządzeń mobilnych

Xerox® Mobile Print® (opcjonalnie), Xerox® Mobile Print Cloud® (opcjonalnie)

Skanowanie

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

Standardowo
Opcjonalne

Faks

Standardowo
Opcjonalne

Zabezpieczenia Standardowo
Opcjonalne

Zliczanie

Standardowo
Opcjonalne

Wejście
papieru

W standardzie

7,5 sekundy w kolorze /
6,4 sekundy w czerni

7,1 sekundy w kolorze /
5,9 sekundy w czerni

ConnectKey for SharePoint®, udostępnianie do chmury ConnectKey, Xerox® Scan to PC Desktop® SE i Professional, liczne rozwiązania dostępne za pośrednictwem
różnych partnerów innowacji biznesowych Xerox®
Faks internetowy, tworzenie zadania faksu, pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu (rozwiązania dostępne za pośrednictwem partnerów innowacji
biznesowych Xerox®)
Przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN)
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, środki kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika
McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET)
Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, e-mail)
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego, dostępne za pośrednictwem różnych partnerów innowacji
biznesowych Xerox®
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 110 arkuszy;
Prędkość: do 70 obr./min (jednostronnie); Rozmiary: 148 × 210 mm do
297 × 420 mm

Dwustronny automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów:
130 arkuszy; Prędkość: do 160 obr./min (dwustronnie);
Rozmiary: 148 × 210 mm do 297 × 420 mm

Taca boczna: 100 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 89 x 98 mm do 320 x 483 mm
Taca 1: 520 arkuszy; formaty niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm
Do wyboru

Opcjonalny moduł trzytacowy (2180 arkuszy łącznie): dodaje tace papieru o
pojemności 520 arkuszy; rozmiary: 139,7 x 182 mm do SRA3

Nie dot.

Opcjonalna podwójna taca o dużej pojemności (3140 arkuszy łącznie): dodaje jedną tacę papieru o pojemności 520 arkuszy, jedną tacę papieru o
pojemności 867 arkuszy i jedną tacę o pojemności 1133 arkuszy; rozmiar: A4
Opcjonalne

Druk na
papierze/
Wykańczanie

Standardowo
Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej
Podajnik do układania dokumentów przednią stroną do góry: 100 arkuszy
Opcjonalne

1

Podajnik dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiar: A4 podawany długą krawędzią
Taca kopert: do 60 kopert: Monarch, DL, C5, A6, niestandardowe rozmiary: od 98 x 148 mm do 162 x 241 mm

Finiszer biurowy LX: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, dwie pozycje zszywek, opcjonalnie dziurkowanie, opcjonalne urządzenie do broszur
(przegniatanie, zszywanie grzbietów)
Zintegrowany finiszer biurowy (opcjonalny w modelu 7830/7835): Układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, zszywanie jedną zszywką
Finiszer profesjonalny: Układarka na 1500 arkuszy i taca górna na 500 arkuszy, zszywanie i dziurkowanie 50 arkuszy w wielu pozycjach, urządzenie do broszur
zszywające grzbietowo, składanie w układzie V
Podręczny zszywacz: zszywa 50 arkuszy (papieru 75 g/m2)

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

Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje i dokładniej poznać możliwości, przejdź do strony
www.xerox.com/office/WC7800Specs
©2013 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, i graficzny znak towarowy Xerox®, ConnectKey™ oraz Extensible Interface
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