Produkty biurowe na każdą potrzebę

Przewodnik
po produktach
dla biura

Jest praca do wykonania. Rutynowe zadanie druku. Skopiowanie pojedynczej strony. Kluczowy,
stustronicowy raport, który musi zostać wydrukowany w pełnym kolorze, przefaksowany
lub zeskanowany i wysłany pocztą e-mail na drugą stronę świata. Albo jedno z niezliczonych
zadań, które przypadają gdzieś pośrodku. Bez względu na zadanie, Xerox oferuje najszerszą
gamę biurowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które pomogą je zrealizować – szybciej,
bardziej niezawodnie i z wyższą jakością, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.
Oprogramowanie, które zwiększa
wydajność pracy.

Bezpieczeństwo dokumentów
to spokój ducha.

Nasza oferta obejmuje nie tylko produkty i systemy nowej generacji, ale również rozwiązania
i opcje programowe. Oprogramowanie
CentreWare® to pakiet aplikacji, które pomagają w instalowaniu, konserwowaniu i organizowaniu technologii biurowej. Opcjonalne
oprogramowanie automatyzuje odczytywanie
liczników i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych. Aplikacje SMARTsend®, canFlowStore™
i SMARTdocument Travel™ sprawiają, że przekształcanie papierowych dokumentów w postać cyfrową i ich rozpowszechnianie staje się
wygodne i proste. A oprogramowanie Scan to
PC Desktop™ z modułami OmniPage i PaperPort upraszcza zarządzanie dokumentami
i zmienianie ich przeznaczenia, zapewniając
pełną obsługę obiegu pracy PDF. Kłopoty
z organizowaniem i śledzeniem wydruków,
kopii, faksów i skanów? Aplikacje ﬁrm Equitrac
i Print Audit (między innymi) pomagają monitorować ﬂotę urządzeń i zachować nad nią
pełną kontrolę. Natomiast oprogramowanie
Xerox DocuShare® Document Repository ułatwia gromadzenie i udostępnianie wiedzy
w skali globalnej.

Xerox jest liderem, jeśli chodzi o wprowadzanie
innowacyjnych mechanizmów, które zabezpieczają poufne dane. Na przykład nasza unikatowa funkcja Image Overwrite Security usuwa
wszystkie obrazy z dysków systemu w celu
ochrony informacji. Wiele naszych produktów
sieciowych oferuje opcjonalne mechanizmy logowania, które zabezpieczają dostęp do funkcji
takich jak skanowanie i poczta e-mail, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. Ponadto
funkcje bezpiecznego druku i faksowania gwarantują, że informacje pozostaną poufne.
Xerox oferuje najszerszą gamę urządzeń wielofunkcyjnych z certyﬁkatem NIAP Common
Criteria (międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji), który spełnia najsurowsze
wymagania w zakresie ochrony danych.

Niezrównana obsługa i pomoc
techniczna.
Za każdym produktem ﬁrmy Xerox stoi rozbudowana sieć pomocy technicznej, która nie ma
sobie równej w branży i jest dostępna zawsze,
kiedy użytkownik jej potrzebuje. Serwisanci
ﬁrmy Xerox korzystają z najnowocześniejszych
technologii, aby urządzenia klientów zawsze
działały sprawnie. Mają nawet kontakt z inżynierami, którzy zaprojektowali dany produkt,
więc produkty ﬁrmy Xerox dają poczucie pewności. A oryginalny papier biurowy i inne materiały eksploatacyjne ﬁrmy Xerox gwarantują
najwyższą wydajność i są zawsze łatwo
dostępne.

Produkty przyjazne dla środowiska.
Produkty ﬁrmy Xerox chronią zasoby naturalne
dzięki konstrukcji, która minimalizuje ilość odpadów podczas produkcji i użytkowania, maksymalizuje energooszczędność i działa
niezawodnie z papierem ﬁrmy Xerox pochodzącym z recyklingu. Nasz program Green World
Alliance zachęca do ponownego wykorzystywania zużytych materiałów eksploatacyjnych
sprzedawanych pod marką Xerox. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.xerox.com/environment.html.

Rozwiązania dostosowane
do potrzeb klienta.

Nazywamy to platformą Xerox EIP (Extensible
Interface Platform).
W istocie Xerox współpracuje z czołowymi producentami oprogramowania, którzy tworzą rozwiązania zwiększające moc i wartość systemów
ﬁrmy. Dzięki temu możemy zaoferować najlepsze na rynku rozwiązania programowe.
Produkty zgodne z EIP to m.in. WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655,
WorkCentre 5665 / 5675 / 5687, WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346,
WorkCentre 7655 / 7665 / 7675. Najnowszą listę produktów zgodnych
z EIP można znaleźć pod adresem www.xerox.com/eipinfo.

Usługi biurowe ﬁrmy Xerox.
Jeśli chodzi o zarządzanie dokumentami biznesowymi, Xerox oferuje szerszą gamę usług niż
jakakolwiek inna ﬁrma. Rozbudowany pakiet
technologii biurowych, procesów i narzędzi
opracowanych z myślą o potrzebach ﬁrm przynosi mierzalne rezultaty, które mają rzeczywisty
wpływ na wyniki ﬁnansowe, w tym na ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności pracy.
Od usług doradczych do zarządzania zasobami,
obrazowania, zarządzania drukiem i pomocy
technicznej, oferujemy biurom każdej wielkości
wiedzę i doświadczenie naszego globalnego
personelu.

Doskonała technologia.
Narodowy Medal Technologii jest przyznawany
czołowym amerykańskim innowatorom.
Nie dziwi zatem, że Xerox otrzymał tę nagrodę
w 2007 roku. Bądź co bądź, nasze przywiązanie
do innowacji pozwala nam stale opracowywać
zaawansowane technologie, które gwarantują
doskonałość techniczną każdego produktu.

Ponieważ nasze systemy WorkCentre® mają
elastyczną, otwartą architekturę, każde urządzenie jest „platformą rozwiązaniową”, którą
można łatwo zintegrować z czołowym oprogramowaniem ﬁrm trzecich. Aplikacje te mogą być
dostosowane do potrzeb ﬁrmy i ułatwiać korzystanie z urządzeń.

Skontaktuj się z nami dzisiaj. Więcej informacji uzyskasz pod numerem 0 801 081 081 albo w witrynie www.xerox.com/ofﬁce
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Drukarki, kopiarki i systemy
wielofunkcyjne ﬁrmy Xerox
Produkty zwiększające
wydajność pracy

Kolor

Druk kolorowy

Drukarki

Urządzenia wielofunkcyjne

A4

A4
Phaser 6125/6130

Phaser 6280

Phaser 8560

Phaser 6110MFP

Phaser 6115MFP

Phaser 6180MFP

Drukowanie

Drukowanie

Drukowanie

•
•
•
•

•
•
•
•

• Technologia stałego
atramentu
• Kolor: do 30 stron/min.
• Mono: do 30 stron/min.
• Wyjątkowe nasycenie kolorów
• Maks. pojemność:
1675 arkuszy

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faksowanie

• Kolor: do 4 stron/min.
• Mono: do 16 stron/min.
• Maks. pojemność:
400 arkuszy

• Kolor: do 5 stron/min.
• Mono: do 20 stron/min.
• Maks. pojemność:
700 arkuszy

• Kolor: do 20 stron/min.
• Mono: do 30 stron/min.
• Maks. pojemność:
950 arkuszy

WorkCentre
7232 / 7242

WorkCentre
7328 / 7335 / 7345 / 7346

WorkCentre
7655 / 7665 / 7675

DocuColor
242 / 252 / 260

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail, faksowanie

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kolor: do 12 stron/min.
Mono: do 16 stron/min.
Rozdzielczość 600x600x4 dpi
Maks. pojemność:
251 arkuszy

Kolor: do 25 stron/min.
Mono: do 30 stron/min.
Rozdzielczość 600x600x4 dpi
Maks. pojemność:
950 arkuszy

Phaser 6360

Phaser 8860

Drukowanie

Drukowanie

• Kolor: do 40 stron/min.
• Mono: do 40 stron/min.
• Maks. pojemność:
2350 arkuszy

•
•
•
•

Technologia stałego atramentu
Kolor: do 30 stron/min.
Mono: do 30 stron/min.
Maks. pojemność:
1675 arkuszy

A3

A3

Phaser 7400

Phaser 7760

Drukowanie

Drukowanie

• Kolor: do 36 stron/min.
• Mono: do 40 stron/min.
• Maks. pojemność:
3000 arkuszy
• Zaawansowane opcje
wykończeniowe

•
•
•
•

Kolor: do 35 stron/min.
Mono: do 45 stron/min.
Maks. pojemność: 3150 arkuszy
Zaawansowane opcje
wykończeniowe
• Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania kolorem

Kolor: do 10 stron/min.
Mono: do 32/40 stron/min.
Maks. pojemność: 4720 arkuszy
Opcje wykończeniowe

Kolor: do 26/31/35/40 stron/min.
Mono: do 28/35/45/45 stron/min.
Maks. pojemność: 3140 arkuszy
Zaawansowane opcje
wykończeniowe
• Zaawansowane zarządzanie kolorem przez opcjonalny kontroler EFI

Kolor: do 40/50 stron/min.
Mono: do 55/65/75 stron/min.
Maks. pojemność: 5260 arkuszy
Zaawansowane opcje
wykończeniowe

Kolor: do 40/50/60 stron/min.
Mono: do 55/65/75 stron/min.
Maks. pojemność: 5260 arkuszy
Zaawansowane opcje
wykończeniowe
• Wydajny kontroler EFI
• Zaawansowane zarządzanie
kolorem

Mono
Drukarki

Urządzenia wielofunkcyjne

A4

A4
Phaser 3117

Phaser 3124/3125

Phaser 3250

Phaser 3100MFP

Phaser 3200MFP

Phaser 3300MFP

WorkCentre 4118

Drukowanie

Drukowanie

Drukowanie

• Szybkość: do 16 stron/min.
• Maks. pojemność:
150 arkuszy

• Szybkość: do 24 stron/min.
• Maks. pojemność:
251 arkuszy

• Szybkość: do 28 stron/min.
• Druk dwustronny
w standardzie
• Maks. pojemność:
501 arkuszy

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
faksowanie

• Szybkość: do 20 stron/min.
• Maks. pojemność:
251 arkuszy

• Szybkość: do 24 stron/min.
• Maks. pojemność:
251 arkuszy

• Szybkość: do 28 stron/min.
• Maks. pojemność:
550 arkuszy

• Szybkość: do 17 stron/min.
• Maks. pojemność:
1200 arkuszy

Phaser 3435

Phaser 3600

Phaser 4510

WorkCentre 4150

WorkCentre 4260

Drukowanie

Drukowanie

WorkCentre
M20 / M20i

Phaser 3635MFP

Drukowanie
• Szybkość: do 33 stron/min.
• Karta sieciowa i druk
dwustronny w standardzie
• Maks. pojemność:
550 arkuszy

• Szybkość: do 38 stron/min.
• Maks. pojemność:
1100 arkuszy

• Szybkość: do 43 stron/min.
• Maks. pojemność:
1800 arkuszy

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
e-mail, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
e-mail, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
e-mail, faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faksowanie

• Szybkość: do 33 stron/min.
• Maks. pojemność:
1050 arkuszy

• Szybkość: do 43 stron/min.
• Maks. pojemność:
2100 arkuszy

• Szybkość: do 53 stron/min.
• Maks. pojemność:
3100 arkuszy
• Zaawansowane opcje
wykończeniowe

WorkCentre 5222

WorkCentre
5225 / 5230

WorkCentre
5225 / 5230

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail,
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
e-mail, faksowanie

• Szybkość: do 25 / 30 stron/min.
• Maks. pojemność:
5100 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

• Szybkość: do 25 / 30 stron/min.
• Maks. pojemność:
5100 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

• Szybkość: do 21 stron/min.
• Maks. pojemność:
1200 arkuszy

A3

A3
WorkCentre
5016 / 5020
Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie

Phaser 5335

Phaser 5550

Drukowanie

Drukowanie

• Szybkość: do 35 stron/min.
• Maks. pojemność:
2350 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

• Szybkość: do 50 stron/min.
• Wyjątkowo wydajny
mechanizm
• Maks. pojemność:
4100 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail,
faksowanie

• Szybkość: do 16 / 20 stron/min.
• Maks. pojemność: 800 arkuszy

• Szybkość: do 22 stron/min.
• Maks. pojemność: 2100 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

WorkCentre 5632
5638 / 5645 / 5655

WorkCentre
5665 / 5675 / 5687

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, e-mail
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie kolorowe,
e-mail, faksowanie

• Szybkość: do 32 / 38 / 45 / 55
stron/min.
• Maks. pojemność: 8700 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

• Szybkość: do 65, 75, 87 stron/min.
• Maks. pojemność: 8700 arkuszy
• Opcje wykończeniowe

Skanery

Monitory

Skanery dla grupy roboczej

A4

19”

Monitory ﬁrmy XEROX charakteryzują się
bardzo wysoką jakością i doskonałymi
parametrami technicznymi.
XA7-19I
Specyﬁkacja:

DocuMate 262

DocuMate 632

Skanowanie

Skanowanie

• Do 76 stron na minutę
w dupleksie
• Automatyczny podajnik
na 50 arkuszy
• Format A4
• Ultradźwiękowy czujnik
podwójnego pobrania
• Funkcja skanowania wizytówek
• System Kofax VRS
• Oprogramowanie: Nuance
PaperPort oraz OmniPage

• Do 80 stron na minutę
w dupleksie
• Jednoprzebiegowy
• Automatyczny podajnik
na 100 arkuszy
• Format A4
• Przyciski szybkiego wyboru
(99 różnych destynacji)
• System Kofax VRS
• Oprogramowanie: Nuance
PaperPort oraz OmniPage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skanery dla grupy roboczej

A3

wyświetlacz 19"
obszar roboczy: 376 x 301 mm
maksymalna rozdzielczość: 1280x1024
plamka: 0,294 mm
luminancja (jasność): 300 cd/m2
kontrast: 700:1
odświeżanie poziome: 30 - 80 kHz
odświeżanie pionowe: 56 - 75 Hz
czas reakcji: 8 ms
ekran ochronny: XShield
kąt widzenia poziom/pion: 170º/170º
pobór mocy praca: <48W; drzemka: <2W;
uśpienie: <1W
interfejs: analogowe złącze D-Sub 15
oraz cyfrowe DVI-I
cyfrowa regulacja OSD
wbudowany zasilacz
dodatkowe funkcje: montaż na ścianie (standard VESA 75mm), zabezpieczenie Kensington
3 lata gwarancji w systemie door-to-door
polskie menu ekranowe
normy: ISO 13406-2, CE, TUV/EMC, FCC-B
DOC, C-Tick, VCCI, BSMI, UL/CUL, TUV/CUL,
TUV/GS, CB, CCC, S-Mark, TCO'03

Model XA7-19I oferuje możliwość podłączenia
cyfrowego (złącze DVI-I) lub analogowego
(złącze D-Sub 15). Dodatkowo monitor ten
wyposażony jest w także w "ochronną szybę",
która doskonale zabezpiecza monitor przed
przypadkowym uszkodzeniem, a poza tym podnosi kontrast sprawiając, że praca na monitorze
serii XA7 jest jeszcze bardziej komfortowa.

Skanery produkcyjne

A3

22”
XM7-22W
Specyﬁkacja:

DocuMate 752

DocuMate 765

Skanowanie

Skanowanie

• Do 120 stron na minutę
w dupleksie
• Jednoprzebiegowy
• Automatyczny podajnik
na 120 arkuszy
• Format A3
• Przyciski szybkiego wyboru
(99 różnych destynacji)
• System Kofax VRS
• Oprogramowanie: Nuance
PaperPort oraz OmniPage

• Do 110 stron na minutę
w dupleksie
• Jednoprzebiegowy
• Automatyczny podajnik
na 175 arkuszy
• Format A3
• Ultradźwiękowy czujnik
podwójnego pobrania
• System Kofax VRS
• Do 10 000 stron dziennie
• Oprogramowanie: Nuance
PaperPort oraz OmniPage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyświetlacz 22"
obszar roboczy: 474 x 291 mm
maksymalna rozdzielczość: 1680x1050
plamka: 0,282 mm
luminancja (jasność): 300 cd/m2
kontrast: 700:1
odświeżanie poziome: 30 - 82 kHz
odświeżanie pionowe: 56 - 76 Hz
czas reakcji: 5 ms
ekran ochronny: XShield
kąt widzenia poziom/pion: 170º/160º
pobór mocy praca: <60W; drzemka: <2W;
uśpienie: <1W
interfejs: analogowe złącze D-Sub 15
cyfrowa regulacja OSD
wbudowane głośniki
wbudowany zasilacz
dodatkowe funkcje: montaż na ścianie (standard VESA 75mm), zabezpieczenie Kensington
3 lata gwarancji w systemie door-to-door
normy: ISO 13406-2, CE, TUV/EMC, FCC-B
DOC, C-Tick, VCCI, BSMI, UL/CUL, TUV/CUL,
TUV/GS, CB, CCC, S-Mark, TCO'03

Monitor serii XM7-22W wyposażony jest
we wbudowane głośniki, a także w "ochronną
szybę", która doskonale zabezpiecza monitor
przed przypadkowym uszkodzeniem,
a poza tym podnosi kontrast sprawiając,
że praca na tym monitorze jest jeszcze
bardziej komfortowa.

