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Wydajne, łatwiejsze w obsłudze
i bezpieczne
Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775
wspaniale sprawdzają się w środowiskach biurowych, w których produkuje
się dużo dokumentów i kładzie duży nacisk na właściwe zarządzanie
i bezpieczeństwo danych.

Wysoka wydajność
Po co inwestować w niezliczoną ilość
urządzeń, kiedy jedno może spełnić
wszystkie potrzeby? Urządzenia
wielofunkcyjne WorkCentre 7755 /
7765 / 7675 bez problemu wykonają
wszelkie prace związane z obiegiem
dokumentów.
• Szybkość kopiowania i drukowania
nawet 75 stron na minutę. Zwiększ
wydajność pracy biura dzięki szybkości
druku w kolorze do 50 stron na minutę!
• Szybkie skanowanie z prędkością
nawet do 80 stron na minutę
(50 stron na minutę w kolorze),
co przekłada się na szybkie
i wygodne zarządzanie dokumentami
elektronicznymi.
• Urządzenie umożliwia równoczesne
wykonywania różnych zadań przez
wielu użytkowników. Skanowanie,
kopiowanie, drukowanie, wysyłanie
faksów i zarządzanie kolejkami podczas
wykonywania innych zadań – funkcja
wspomagająca wydajną pracę ﬁrmy.
• Elastyczne opcje wykańczające
dokumenty. Wydajna realizacja
poszczególnych projektów –
oszczędność czasu i kosztów.

Zarządzanie obiegiem dokumentów
Uproszczone procesy
• Standardowa funkcja OCR
(optyczne rozpoznawanie
znaków) umożliwia skanowanie
do formatu PDF z możliwością
przeszukiwania, zapewniając
uniwersalną zgodność i łatwość
archiwizacji, organizowania,
przeszukiwania i współdzielenia.
• Funkcja Scan to Mailbox
umożliwia przechowywanie
plików na twardym dysku
urządzenia, ich wydruk, usunięcie
lub pobieranie na pulpit
użytkownika.
• Funkcja Scan to Home umożliwia
skanowanie do wcześniej
zdeﬁniowanych lokalizacji
„macierzystych” – takich jak
adres e-mail, folder sieciowy lub
folder FTP – zapewniając szybkie
przesyłanie dokumentów przez
naciśnięcie przycisku.
• Ulepszona kompresja eksportu
skanowania (MRC, JBIG2)
ogranicza ruch w sieci, dzięki
czemu Twoje dokumenty szybciej
traﬁają do adresatów.

Xerox Extensible Interface Platform™ to platforma
urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre 7755 /
7765 / 7775, umożliwiająca dostosowanie rozwiązań
do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie dostępne
jest bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego.
Te zastosowania, opracowane celem zaspokojenia
potrzeb klientów, mogą usprawnić istniejące bazy
danych i pomóc w realizacji celów ﬁrmy. Dostępne są
następujące możliwości:
Służba zdrowia

Prawo

Usprawnienie obiegu dokumentów,
rozszerzenie współpracy.
Twórz spersonalizowane menu
skanowania, odbieraj zeskanowane
pliki i rozsyłaj dokumenty do wcześniej
ustalonych odbiorców, takich jak
ﬁrmy ubezpieczeniowe lub placówki
medyczne – wszystko to prosto
i szybko z poziomu urządzenia
wielofunkcyjnego.

Poufność i oszczędność czasu.
Doradcy prawni mogą szybko
i bezpiecznie skanować dokumenty
do własnych lokalizacji sieciowych –
takich jak foldery określonych spraw
lub foldery określonych prawników –
z opcjami dostępu i przesyłania
bazującymi na ID użytkownika.

Szkolnictwo

IT

Skup się na nauczaniu, a nie na
przygotowywaniu dokumentów.
Za pomocą dotykowego interfejsu
nauczyciele mogą uzyskać dostęp
do dokumentów zapisanych
w sieci i szybko je wydrukować –
bezpośrednio z poziomu urządzenia
wielofunkcyjnego.

Łatwość integracji. Zarządzanie
aplikacjami urządzeń staje się
łatwiejsze. Po dokonaniu aktualizacji
na poziomie serwera, zmiany
są wprowadzane we wszystkich
urządzeniach EIP podłączonych
do sieci, eliminując konieczność
wczytywania oprogramowania do
każdego urządzenia z osobna.

Prostota od początku do końca

Łatwość zarządzania

Przeprowadzanie złożonych zadań nie musi być
skomplikowane. Urządzenia wielofunkcyjne
WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 zostały
zaprojektowane z myślą o niezawodności
i łatwości użycia, o czym świadczy pokaźny
ekran dotykowy, dwukierunkowe sterowniki,
oraz narzędzia raportowania i rozliczania
według zadań.

• Zarządzaj wszystkimi urządzeniami.
Korzystając z platformy Xerox CentreWare®
Web, administratorzy działów IT mogą
w prosty sposób instalować, konﬁgurować,
zarządzać, monitorować i raportować
stan drukarek i awarie urządzeń za
pośrednictwem sieci, niezależnie od
producenta.

Łatwość obsługi

• Smart eSolutions. Funkcja Smart
eSolutions oferuje zautomatyzowaną,
niekłopotliwą i bezpieczną administrację
urządzeniami Xerox w zakresie
automatycznych odczytów mierników.

• Obsługa ze strony użytkownika jest
ograniczona do minimum. Dwa czarne
tonery oznaczają dłuższą pracę urządzenia
i mogą być w dowolnej chwili wymienione.
Technologia SMart Kit™ zapewnia
bezawaryjną pracę urządzenia.
• Nowy, zaprojektowany, kolorowy ekran
dotykowy. Jasne, intuicyjne ikony i prosty
dostęp do wszystkich podstawowych funkcji
z poziomu ekranu głównego.
• Funkcje Green Print. Automatyczne
ustawienia drukowania przyjazne dla
środowiska nie tylko zwiększają wydajność,
lecz również obniżają koszty i zmniejszają
negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Domyślne opcje obejmują dupleks, wydruki
próbne, wydruk bez bannerów, papier
makulaturowy i tryb roboczy.

• Funkcja Xerox Standard Accounting.
Monitoruj nie tylko liczbę stron drukowanych
w biurze, lecz również użytkowników, którzy
je drukują. Możesz zarządzać dostępem
do drukowania, kopiowania, skanowania
i faksowania w trybie czarno-białym lub
w kolorze oraz otrzymywać raporty o
działalności użytkowników.
• Automatyczne przekazywanie
informacji. Umożliwia automatyczne
odbieranie i przesyłanie raportów do ﬁrmy
Xerox w celu usprawnienia serwisu.

Intuicyjne,
dwukierunkowe
sterowniki zapewniają
szybki dostęp do
wszystkich funkcji
wyjściowych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Pomyśl o kosztach, jakie ponosi ﬁrma, która traci dane.
Czy możesz czuć się bezpiecznie?

Bezpieczeństwo na najwyższym
poziomie
Wbudowane najnowsze funkcje
bezpieczeństwa sieciowego, takie jak ścisłe
powiązanie z systemami zabezpieczeń poczty
elektronicznej, wbudowana funkcja faksu,
odcinająca system faksu od innych funkcji
sieciowych oraz szczegółowe zarządzanie
zdalne i powiadomienia za pomocą takich
narzędzi jak CentreWare Web.
Administratorom sieci nieodzowna okaże
się funkcja uwierzytelniania, która nie tylko
ogranicza dostęp do funkcji urządzenia, lecz
także zapewnia rejestrację działań wszystkich
użytkowników urządzenia.

Chroń swoje informacje
Kolorowe urządzenia
wielofunkcyjne WorkCentre
7755 / 7765 / 7775 zawierają
jedne z najskuteczniejszych funkcji
zabezpieczających na rynku, które
zapewniają doskonałą ochronę
obiegu dokumentów.

Zaawansowane funkcje
bezpieczeństwa:
• Uwierzytelnianie sieciowe. Ogranicza
dostęp do usług skanowania, usług
email i funkcji faksu sieciowego poprzez
weryﬁkację loginów i haseł poszczególnych
użytkowników. Raport logowań pozwala
sprawdzić, kto, kiedy i w jaki sposób
korzystał z urządzenia.
• Wydruk poufny. Poszczególne dokumenty
drukowane są dopiero po wpisaniu
właściwego kodu. Funkcja wydruku
poufnego wykorzystuje protokół IPsec.
• Nadpisywanie obrazu. Usuwa dane,
nadpisując powierzchnię dysku, co
powoduje zamazanie danych zapisanych
uprzednio na dysku twardym.

• Wbudowany faks. Możliwość
kontrolowania dostępu do faksu. Linia
telefoniczna jest całkowicie odseparowana
od połączenia sieciowego.
• Ochrona dostępu do urządzenia.
Dostęp do urządzenia i ustawień
administracyjnych jest możliwy dopiero po
wpisaniu właściwych haseł.
• Ograniczenie adresów IP (Filtrowanie IP).
Kontroluje połączenia z określonymi
klientami sieciowymi. Działa w środowiskach
IPv4 oraz IPv6.
• Bezpieczne skanowanie. Pozwala na
transmisję plików przez protokół HTTPS (SSL).
• Funkcja Secure Device Administration.
Protokół HTTPS jest aktywowany poprzez
CentreWare.
• Kontrola dostępu 802.1x. Gwarancja
autoryzacji urządzeń w sieci.
• Secure Access Uniﬁed ID System.
Umożliwia użytkownikom logowanie
się na urządzeniu za pomocą kart
identyﬁkacyjnych, zabezpieczając dostęp
do funkcji, które muszą być kontrolowane
ze względu na konieczność dokonywania
rozliczeń.
• Bezpieczne dokumenty PDF. Tworzenie
plików PDF do udostępniania i archiwizacji
z kontrolą dostępu.

Kolor: prosto i bezpiecznie
Wykorzystaj siłę koloru i używaj zaawansowanych narzędzi, umożliwiających pełną
kontrolę nad wykorzystaniem koloru w ﬁrmie.

Strategiczne używanie koloru
• Nic nie przyciąga uwagi tak jak kolor.
Rozdzielczość wyjściowa 2400 x 2400 dpi
z możliwością wydruku 256 półtonów
zapewni Twoim dokumentom niezwykłą
ostrość.
• Toner typu Emulsion Aggregate
High-Grade. Zapewnia profesjonalne,
błyszczące wydruki tam, gdzie wrażenie
odbiorcy jest najważniejsze. Technologia
Trickle Charge Development (patent Xerox)
pozwala zachować wysoką jakość obrazu
w ciągu całej pracy.
• Płacisz za kolor tylko wtedy, gdy go
używasz. Niniejsze rozwiązanie oznacza,
że za wydruki czarno - białe i zawierające
niewielką domieszkę elementów kolorowych
płacisz mniej.
• Kontroluj dostęp do koloru. Obniż koszty,
przydzielając limity drukowania w kolorze
według użytkownika, departamentu i grupy.

Kolorowe dokumenty zwiększają
czytelność, wywierają silne wrażenie,
na dłużej pozostają w pamięci
i zwiększają skuteczność komunikatu.

• Wbudowane funkcje raportowania.
Kontroluj wszystkie usługi – drukowanie,
kopiowanie, skanowanie, faksowanie oraz
e-mail oraz wydruki i kopiowanie w kolorze –
aby ułatwić podejmowanie decyzji odnośnie
wykorzystania urządzenia w przyszłości.

Dodaj kontroler
graﬁczny, aby uzyskać
zaawansowane narzędzia
do zarządzania kolorem
i dokumentami.
Kontroler graﬁczny EFI® Fiery®
Z tym opcjonalnym kontrolerem
graﬁcznym możesz liczyć na
profesjonalny kolor i proste
zarządzanie obiegiem
dokumentów. Stacja robocza
Command WorkStation® ułatwia
programowanie, monitorowanie
i zarządzanie obiegiem dokumentów.
Narzędzia do zarządzania kolorem
zapewniają precyzję koloru z każdej
aplikacji, platformy i formatu.
Precyzyjny dobór kolorów zapewnia
całkowitą kontrolę nad jakością
koloru w procesie drukowania
profesjonalnych graﬁk. W skład
opcji wchodzą: Impose, Hotfolders/
drukarka wirtualna, Spot-On
i Autotrap.
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Pojemność wejściowa
1

Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów
(DADF) na 250 arkuszy przetwarza szybko jedno
i dwustronne oryginały.

Pojemność wyjściowa
6

Wiele opcji wykończenia pozwala wybrać możliwości
właściwe dla określonych grup roboczych.

2

Podajnik boczny na 250 arkuszy do materiałów
o niestandardowych wymiarach (do formatu SRA3).
3

Dwie tace na 500 arkuszy z możliwością regulacji do
formatu A3.
4

Podwójny zasobnik na 2010 arkuszy w formacie A4.
5

Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
(opcjonalny) może zwiększyć całkowitą pojemność do
5260 arkuszy.

WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
W skrócie
• Druk do 75 str./min. w trybie
czarno-białym, 50 str./min.
w trybie kolorowym
• Rzeczywista rozdzielczość
2400 x 2400 dpi
• Do 300 000 stron/miesięcznie
• Maksymalna pojemność
papieru: 5260 arkuszy
• Wyrazisty kolor
i zaawansowane funkcje
kontroli oraz zabezpieczeń
• Funkcje bezpieczeństwa dla
wymagających środowisk
biurowych

Drukowanie/Kopiowanie/
Skanowanie/Faksowanie/E-mail
SRA3

50

str./min kolor

szer. x gł. x wys.:
1574 x 921 x 1460 mm

WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775
Jednostka
główna

Wygodny
zszywacz
Taca
odbiorcza

Podajnik
o dużej
pojemności

Szybkość
Cykl roboczy

Taca
offsetowa

Finiszer
zaawansowany

Finiszer
profesjonalny

Finiszer
produkcyjny
ze składaniem

Finiszer
produkcyjny

WorkCentre 7755

WorkCentre 7765

WorkCentre 7775

Tryb czarno-biały do 55 str./min
kolorowy do 40 str./min.

Tryb czarno-biały do 65 str./min
kolorowy do 50 str./min.

Tryb czarno-biały do 75 str./
min kolorowy do 50 str./min.

250 000 stron/miesiąc

300 000 stron/miesiąc

200 000 stron/miesiąc

Pamięć systemowa

2 GB, dysk twardy 80 GB

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

W standardzie

Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów: 250 arkuszy
Zasobniki 1–2: każdy po 500 arkuszy; Rozmiar: do wyboru rozmiary standardowe aż do A3
Zasobnik 3: 870 arkuszy; Rozmiar: A4
Zasobnik 4: 1 140 arkuszy; Rozmiar: A4
Podajnik boczny (Zasobnik 5): 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe od 105x148 mm do SRA3; Łącznie: 3 260 arkuszy

Pojemność wyjściowa

Opcjonalnie

Podajnik o dużej pojemności: 2 000 arkuszy; format: A4; łącznie: 5 260 arkuszy

Opcjonalnie

Taca odbiorcza: 500 arkuszy
Taca offsetowa: 500 arkuszy
Finiszer zaawansowany: górny podajnik na 500 arkuszy, układacz na 3000 arkuszy, dziurkowanie 2/4 lub 2/3 i wielopozycyjne zszywanie;
Profesjonalny ﬁniszer broszurujący: górny podajnik na 500 arkuszy, układacz na 1500 arkuszy, dziurkowanie 2/4 lub 2/3,
wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, zszywanie grzbietowe broszur, podwójne składowanie
Finiszer produkcyjny: górna taca na 500 arkuszy, układacz na 2000 arkuszy, dziurkowanie, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach,
zszywanie grzbietowe broszur, podwójne składanie, urządzenie wykańczające na 200 arkuszy, opcjonalne składanie typu C i Z
Finiszer produkcyjny ze składaniem: górna taca na 500 arkuszy, układacz na 2000 arkuszy, dziurkowanie, zszywanie 100
arkuszy w wielu miejscach, zszywanie grzbietowe broszur, składanie typu V, C, Z, urządzenie wykańczające na 200 arkuszy
Wygodny zszywacz: zszywanie do 50 arkuszy

Kopiowanie
Czas drukowania pierwszej strony

Tryb czarno-biały do 5,5 sekundy/kolorowy do 8,9 sekundy

Rozdzielczość (maks.)

2400 x 2400 dpi

Funkcje kopiowania

Automatyczne kopiowanie dwustronne, automatyczne zmniejszenie i powiększenie (25% – 400%), automatyczny wybór papieru,
automatyczne przełączanie zasobników, oryginalne dokumenty o różnych rozmiarach, tworzenie broszur, polepszanie jakości
obrazu, budowanie zadań, kopiowanie książek / obustronne kopiowanie książek, automatyczny wybór koloru, folie, tworzenie
broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, adnotacje i oznaczenia Bates™ (z możliwością koloru),
wstawki i kopiowanie etykiet, zestaw przykładowy i przechowywanie zadań, papier o dużej gramaturze

Drukowanie
Obsługa procesora/PDL

Procesor Freescale 1,33 GHz / PCL® 5c, emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1.6

Możliwość podłączenia

10/100/1000 Base-TX Ethernet

Rozdzielczość

2400 x 2400 dpi

Funkcje drukowania

Druk opóźniony, próbny i poufny, współbieżność RIP, odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki oraz
wysyłanie, dwukierunkowe sterowniki druku; programowanie na poziomie strony; drukowanie etykiet; wbudowany serwer internetowy
umożliwiający zdalne sterowanie/monitorowanie/konﬁgurowanie; monitorowanie zadań z urządzenia i z komputera

Faksowanie

Opcjonalnie

Faks samoobsługowy (opcje jednej i dwóch linii), Faks w sieci LAN, faks internetowy, faks za pośrednictwem serwera sieciowego

Skanowanie

Opcjonalnie

Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, Scan to PC Desktop®,
skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do plików PDF, PDF/A and XPS® z możliwością przeszukiwania

Inne opcje
Bezpieczeństwo
Rozliczanie

Interfejs urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant, USB 2.0, Xerox Secure Access Uniﬁed ID System,
serwer sieciowy Fiery, rozliczanie sieciowe, powierzchnia robocza, drukowanie Unicode
zabezpieczenie faksu, zabezpieczenia drukowania, dziennik inspekcji, zabezpieczenie obiegu dokumentów, 802.1x, HTTPS (SSL),
SNMP v3, uwierzytelnianie sieciowe, ochrona dostępu do urządzenia hasłem, ﬁltrowanie IP, nadpisywanie obrazu na dysku
Xerox Standard Accounting (Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie, E-mail), dostępne również dodatkowe opcje rozliczania według zadań

Tylko modele
7765/7775

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.xerox.com/ofﬁce
© 2009 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up®, SMart Kit™ i znak spójności są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe® oraz PostScript® 3™ są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
Adobe, Inc. XPS® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation. PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox
Corporation zapewnia, że powyższe produkty spełniają wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej produktów (Wszystkie modele oprócz WorkCentre 7755). Nazwa i logo ENERGY
STAR są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych. Firma Terra Choice Environmental Services, Inc. w Kanadzie zaświadczyła, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania
Environmental Choice EcoLogo dla zminimalizowania wpływu na środowisko. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 10/09 W77BR-01JA

