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Rohkem aega kõige 
olulisema töö jaoks.
Proovige järele lihtsustatud ja intuitiivne 
kasutajaliides, mida on võimalik kohandada 
vastavalt teie isiklikele ärivajadustele. Looge 
kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab 
turvalistes otsingut võimaldavates formaatides 
ühe nupulevajutusega teavet enda valitud 
asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, 
pilvepangad) skaneerida. See hoiab 
aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja 
salvestatava teabega rohkem toiminguid teha. 

Kaasasolevad rakendused võimaldavad 
mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega 
ühendada. Xerox App Gallery võimaldab otse 
kasutajaliidesest alla laadida uusi rakendusi 
nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to 
Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey® 
tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie 
ettevõte käsitleb asutusesiseselt või pilves 
olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehelt 
Xerox App Gallery. Külastage lehte  
www.xerox.com/AppGallery 

Uuenduslikud viisid tõhususe 
maksimeerimiseks ja kulude 
minimeerimiseks.
Microsoft® Windows®'il põhinevad Xerox®i 
printeridraiverid võimaldavad salvestada 
iga rakenduse kohta erinevad seadistused, 
vähendades nõnda vajadust muudatusi 
teha ja vähendades võimalike vigade riski. 
Xerox®i ConnectKey tehnoloogia areneb 
koos teie vajadustega, piirates kasutust ja 
reguleerides värviprintimist. User Permission 
funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisese 
isikutuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt 
määratud või volitamata isikute juurdepääsu 
kasutajaliidese teatud võimalustele. 

Xerox aitab teil igal pool 
ühenduses olla.
WorkCentre 7800i sari võimaldab seadme 
funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. 
Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja 
mugavamaks kasutajate koolitamise ning  
IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt 
kuvamise ja jälgimise. 

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® 
seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, 
mis laseb printida otse mobiilseadmest, 
ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.

Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja 
skaneerimist terve rea mobiilivalikute abil, mis 
sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja 
skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile 
Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud 
mobiililahendustega. 

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox 
on tänapäevastele liikuva eluviisiga 
professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate 
aadressilt www.xerox.com/mobile 

Konkurentsitu turvalisus 
annab meelerahu.
ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud 
võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada 
teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitse. 
Meie standardne turvaprotokoll hõlmab 
AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel 
Security toega McAfee® kaitset, kujutuste 
ülekirjutamist, turvalist printimist koos 
ajastatud kustutamise võimalusega ning 
välistele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab 
teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt 
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre 7800i seeria multifunktsionaalne 
värviprinter

Innovatsiooni jätkamine

• Kõrgresolutsiooniga tulemus. 
1200 x 2400 dpi, fotokvaliteediga 
värvilised kujutised ja terav tekst 
tagab teie dokumentidele selguse 
ja mõjususe.

• EFI Fiery võimsus. Oma WorkCentre 
7800i seeria uuendamine EFI® 
Fiery® Network Serveriga annab 
teile hulgaliselt kasulikke võimalusi, 
muuhulgas värvihaldustööriistad, 
parema tootlikkuse ja paindlikud 
töövoolu haldamise vahendid.

Rohkem teavet võimaluste 
kohta, mida pakub ConnectKey 
tehnoloogia, saate veebilehelt  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service

See lisateenus võimaldab klientidel 
dokumenti skaneerides saada tagasi 
tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. 
Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS 
või Android-seadmest või arvutist. 
Lisateavet saab aadressilt 
https://xeroxtranslates.com

Xerox pakub teile seadmeid ja tehnoloogiaid tavapäraste kontoritöövoogude 
automatiseerimiseks ja olulise ettevõtet puudutava teabe jagamise 
lihtsustamiseks. Täpsemat teavat leiate aadressilt www.connectkey.com

http://www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.com/mobile
www.xerox.com/security
http://www.xerox.com/ConnectKeyEG
http://www.connectkey.com


Viimistlemisvõimalused

1   Suure mahutavusega söötursalv 
mahutab 2000 lehte. See tähendab, 
et maksimumvõimekus on 5140 lehekülge. 
Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i mudelid 
on saadaval võimekusega 2180 ja 
3140 lehekülge.

2   Erakordne paindlikkus andmekandjate 
osas. WorkCentre 7800i seeria seadmed 
suudavad kasutada laia valikut andmekandjaid 
ning nende paberisalved on klassi ühed 
vastupidavaimad. Seade toetab kuni 300 g/m2 
grammkaalu ja andmekandjaid suurusega kuni 
320 x 483 mm.

3    Lihtne ümbrikutele printimine, kasutades 
lisavarustusse kuuluvat ümbrikusööturit 
(asendab salve 1).

4    Work Surface (kuulub lisavarustusse) annab 
teile dokumentide sorteerimiseks küllaldaselt 
ruumi.

5   Kahepealine ühe sammuga skanner 
WorkCentre 7845i/7855i seadmel säästab 
aega, skaneerides üheaegselt kahepoolsete 
dokumentide mõlemat külge kiirusega 
kuni 133 kujutist minutis. WorkCentre 
7830i/7835i kasutab Duplex Automatic 
Document Feeder skannerit, mis skaneerib 
kuni 70 kujutist minutis.

6  Kohandatav 8,5-tolline kasutajaliides.

7   Standardrakendused lisavad mugavust. 
Xerox App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code 
aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi 
rakendusi laadida.

8   Professionaalne viimistlusseade* täiustab 
seadet 50-lehelise mitmeasendilise 
klammerdamise, augustamise, V-voltimise ja 
sadulklammerdamise võimalusega.

Kontori viimistlusseade LX* (puudub 
pildilt) pakub täiustatud viimistlusvõimalusi 
suurepärase hinna eest ning võimaldab 
valmistada brošüüre.

Integreeritud kontori viimistlusseade 
(mudelite WC7830i/7835i varustuses*) 
(puudub pildilt) pakub 500 lehe virnastamist 
ja 50 lehe ühest asendist klammerdamist.

* Valikuline
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Keskkonnaalased omadused
WorkCentre 7800i seeria toodete 
energiatarbimine on revolutsiooniliselt madal.

Säästke rohelisi tehnoloogiaid kasutades 
energiat.

• Xerox® EA-tooner. Meie ülimadala 
sulamistehnoloogiaga EA-tooner saavutab 
minimaalse sulamistemperatuuri 
temperatuuril 20°C, mis on tavapärasest 
toonerist madalam ning säästab nõnda 
veelgi enam energiat ja tagab oivalise 
särava tulemuse isegi tavalisel paberil.

• Induktsioonkuumutus. Äsja välja 
töötatud soojustõhus IH-kuumuti ei 
nõua eelsoojendamist, vähendades 
nõnda ooterežiimil voolutarbimist 44% 
võrra võrreldes takistusküttel põhinevate 
seadmetega. 

• LED-skanner. LED-valgustust kasutavate 
skannerite energiatarve on kolmandik 
traditsiooniliste luminofoorlampe kasutavate 
skannerite omast.

Hallake ressursikasutust ja printige 
vastutustundlikult.

• Energiahaldus. Xerox® Power MIB 
(haldusteabebaasi) toega Cisco 
EnergyWise®'ga saate oma seadme 
energiatarbimist puudutavat teavet 
kontrollida, hallata ja selle kohta aruandeid 
esitada ning määrata oprimaalsed 
energiaolekud ja ajalõpuvahemikud.

• Earth-smart printimine. Meie uuenduslik 
Xerox® Earth Smart võimaldab oma 
printimistöödele määrata kõige 
keskkonnasõbralikumad suvandid.

• ENERGY STAR® märgiga. WorkCentre 
7800i seeria vastab ENERGY STAR®i 
rangetele energiakasutuse nõuetele. 
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Üksikasjalikumat tehnilist teavet saate aadressilt www.xerox.com/office/WC7800Specs 
Ehitage ja konfigureerige oma enda Xerox® WorkCentre 7800i seeria multifunktsionaalne 
värviprinter aadressil www.buildyourownxerox.com/connectkey
©2016 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre 
ja Xerox Secure Access Unified ID System® on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. 
Käesolevas brošüüris olevaid andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohastatud 3/16 BR14995  W78BR-018B

Xerox Corporation Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud  
2013 ja 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 ja 2015 Pick 

WorkCentre 7855 2013 Pick

        
2014., 2015. ja 2016. aasta 
BLI Document Imaging tarkvara 
sarja aastapreemia

2016 artikkel 2016 sertifikaat

2015 Väljapaistev 
uuenduslik saavutus

2015 artikkel 2015 sertifikaat

Väljapaistev mobiilse printimise 
lahendus väikeettevõtetele

2015 artikkel 2015 sertifikaat

Väljapaistev mobiilse printimise 
lahendus ettevõtetele

2015 artikkel 2015 sertifikaat

Väljapaistev 51 kuni 60 lk/min 
A3 MFVP

2013 artikkel 2013 sertifikaat

WorkCentre 7800i seeria multifunktsionaalne värviprinter on ehitatud Xerox® ConnectKey® 
tehnoloogiale. Täpsemat teavat leiate aadressilt www.connectkey.com
Seadmete tehniline teave WorkCentre 7830i WorkCentre 7835i WorkCentre 7845i WorkCentre 7855i

Kiirus Kuni 30 lk/min värvilist ja mustvalget sisu Kuni 35 lk/min värvilist ja mustvalget sisu Kuni 45 lk/min värvilist ja mustvalget sisu
Kuni 50 lk/min värvilist 
Kuni 55 lk/min mustvalget

Töötsükkel1 Kuni 90000 lehekülge kuus Kuni 110000 lehekülge kuus Kuni 200000 lehekülge kuus Kuni 300000 lehekülge kuus

Kõvaketas / protsessor / mälu Miinimum 250 GB HDD / 1,2 GHz Dual-core / 2 GB süsteem pluss 1 GB lehemälu

Ühenduvus 10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustusse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga

Kontrolleri funktsioonid Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine

Valikuline kontroller EFI® Fiery võrguserver

Koopiategemine ja printimine
Koopiategemise ja printimise 
lahutusvõime Koopia: Kuni 600 x 600 dpi; Printimine:  Kuni 1200 x 2400 dpi

Esimese lehe väljastamise aeg  
(kiirus)

9 sekundit värviline / 7,7 sekundit mustvalge 7,5 sekundit värviline / 
6,4 sekundit mustvalge

7,1 sekundit värviline / 
5,9 sekundit mustvalge

Lehe kirjelduse keeled Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®) (valikuline)

Printimisfunktsioonid USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja 
meenutamine, kahesuunaline reaalaja olek, skaleerimine, töökoha seire, Xerox® Colour By Words, vaikimis rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste 
ootelepanek

Mobiilne 
printimine ja 
rakendused

Standardne Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Tasuta allalaadimine Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™ile, Xerox® Mobile Link rakendus

Valikuline Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Skannimine Standardne Sihtkohad: Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Mugavusfunktsioonid: 
Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A

Valikuline ConnectKey® DocuShare®ile, Xerox® Scan PC Desktop® SE'le ja Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu

Faksimine Standardne Internetifaks, faksi koostamise töö, võrguserveri faksi lubamine

Valikuline Eemalasuv faks (ühe ja kahe liini võimalus, kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja ja SMBsse)

Turvalisus Standardne McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, AES 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), SHA-256 Hash sõnumi autentimine, 
levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408)2, turvaline krüptitud printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, TLS, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused

Valikuline McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi võimaldamise komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara

Arvepidamine Standardne Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine

Valikuline Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt

Paberi 
sisestamine

Standardne
Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: 110 lehte. Kiirus: kuni 70 k/min (simplex). 
Suurused: 148 x 210 mm kuni 297 x 420 mm

Ühesammuline kahepoolne automaatne dokumendisöötur: 130 lehte. 
Kiirus: kuni 133 k/min (dupleks). Suurused:  148 x 210 mm kuni 297 x 420 mm

Käsisöödualus: 100 lehte. Kohandatud suurused: 89 x 98 mm kuni 320 x 483 mm
Alus 1: 520 lehte, kohandatud suurused: 140 × 182 mm kuni 297 × 432 mm

Valige üks 3. aluse võimalus (kokku 2180 lehte): Lisab kolm 520-lehelist paberialust; 
Suurused:  140 x 182 mm kuni SRA3

NA

Kõrge suutlikkusega tandemaluste võimalus (kokku 3140 lehte): Lisab ühe 520-lehelise paberialuse, ühe 867-lehelise paberialuse ja ühe 1133-lehelise paberialuse; 
Suurused: A4

Valikuline Suure mahutavusega söötursalv (HCF): 2000 lehte; Suurused: A4 pika serva toide
Ümbrikualus: Kuni 60 ümbrikku: #10 ärisuurus, Monarch, DL, C5, suur USA postkaart, A6, kohandatud suurused: 98 x 148 kuni 162 x 241 mm

Dokumentide 
väljastamine/
viimistlemine

Standardne

Kahekordne ofset-vastuvõtualus: 250 lehte kumbki
Ülespoole suunatud alus: 100 lehte

Valikuline Kontori viimistlusseade LX: 2000 lehe virnastamine, 50 lehe klammerdamine, 2 asendiga klammerdamine, lisadena augustamine ja sadulviimistlus (spiraalköites, 
sadulklammerdus)
Integreeritud kontori viimistlusseade (WorkCentre 7830i/7835i lisavalikutes): 500 lehe virnastamine, 50 lehe klammerdamine, üheasendiline klammerdamine
Professionaalne viimistlusseade: 1500 lehe virnastamine ja 500-leheline ülemine salv, 50 lehe mitmeasendiline klammerdamine ja augustamine, sadulviimistluse lisa 
sadulklammerduseks, V-voltimine
Automaatklammerdaja: klammerdab 50 lehte (grammkaaluga 75 g/m2), soovituslik kasutus koos valikulise tööpinnaga

1 Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; 2 Hindamisel.

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i ConnectKey®

http://www.xerox.com/office/WC7800Specs
http://www.buildyourownxerox.com/connectkey
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/W78AR-01E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/W78AR-02E.PDF
http://www.connectkey.com



