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Πολυλειτουργικό σύστημα 

WorkCentre™ 
  7425 / 7428 / 7435

Καινοτομία που θέτει νέα πρότυπα στην παραγωγή εγγράφων. Οι 

πρωτοποριακές τεχνολογίες εξασφαλίζουν εξαιρετικό χρώμα και ταχύτητα, 

καλύτερη αξιοπιστία, εύχρηστα, εξελιγμένα χαρακτηριστικά και κατασκευή που 

είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Σύντομα στοιχεία για το 

WorkCentre™

7425 / 7428 / 7435 

•  Εκτύπωση/αντιγραφή μέχρι και 

20/28/35 έγχρωμες σελ./λεπτό 

και 25/28/35 ασπρόμαυρες 

σελ./λεπτό

•  Χωρητικότητα χαρτιού μέχρι 

5.140 φύλλα

•  Ανάλυση 1200 x 2400 dpi

ΠxΒxΥ (Βάση):

1046 x 678 x 1125 mm

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση /
Φαξ / Email

SRA3

σελ./λεπτό έγχρωμη35

Εντυπωσιάστε με υψηλή 
ποιότητα εικόνων 

Με το WorkCentre 7425/7428/7435, η 

παραγωγή εκπληκτικών χρωμάτων γίνεται 

απλό παιχνίδι, χάρη στην καινοτόμο 

τεχνολογία της Xerox. 

•  Η πρωτοποριακή τεχνολογία εκτύπωσης 

1200 x 2400 dpi παράγει καταπληκτικά 

αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης. Οι 

ευκρινείς εικόνες και το καθαρό κείμενο 

ανεβάζουν την ποιότητα εκτύπωσης σε νέα 

επίπεδα.

•  Ομοιόμορφη εκτύπωση κειμένου και 

εικόνων ποιότητας τυπογραφείου σε 

γλώσσες εκτυπωτή PostScript, PCL6/ PCL5c, 

PDF και XPS.

•  Ο γραφίτης Emulsion Aggregation 

(EA) της Xerox παρέχει σταθερά 

ευκρινέστερη ποιότητα εικόνων. Τα 

σωματίδια του γραφίτη EA είναι μικρότερα 

και πιο συμμετρικά σε σύγκριση με τους 

συμβατικούς γραφίτες. 

Έγχρωμα αποτελέσματα 

υψηλής ανάλυσης εκεί 

που τα χρειάζεστε. 

Το WorkCentre 

7425/7428/7435 δίνει 

στην επιχείρησή σας 

το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.



Εκπληκτική αξιοπιστία και 
πρακτικότητα 

Οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία της Xerox 

δημιουργούν μια εξαιρετικά αξιόπιστη μηχανή 

εκτύπωσης, με πρόσθετα χαρακτηριστικά 

σχεδίασης που εστιάζουν στην εξαιρετική 

εμπειρία χρήστη. 

•  Μικρότερο συνολικό μέγεθος. Το νέο 

πρωτοποριακό σύστημα απεικόνισης 

καταλαμβάνει λιγότερο χώρο εντός 

της μονάδας σε σύγκριση με τους 

παραδοσιακούς εκτυπωτές, ώστε να 

περιλαμβάνουμε περισσότερες δυνατότητες 

παραγωγής και τελικής επεξεργασίας σε 

μικρότερο χώρο.

•  Λιγότερες κλήσεις για συντήρηση 

και μεγαλύτερος χρόνος αδιάλειπτης 

λειτουργίας, καθώς η συσκευή διαθέτει 

λιγότερα κινούμενα μέρη σε σύγκριση με 

συμβατικούς εκτυπωτές laser.

•  Η προαιρετική εκτύπωση USB 

Thumbdrive επιτρέπει στους χρήστες να 

εκτυπώνουν από μέσα αποθήκευσης USB.

•  Η προαιρετική συσκευή ανάγνωσης 

καρτών πολυμέσων επιτρέπει στους 

χρήστες να εκτυπώνουν από άλλα μέσα, 

όπως κάρτες SD.

•  Οι δίσκοι χαρτιού υψηλής χωρητικότητας 

(μέχρι 5.140 φύλλα) συνεπάγονται 

λιγότερες διαδρομές για την αναπλήρωση 

χαρτιού, ειδικότερα κατά τη διάρκεια 

μεγάλων εργασιών εκτύπωσης.

•  Ο προγραμματισμός σε επίπεδο σελίδας 

επιτρέπει τον καθορισμό μοναδικών 

ρυθμίσεων στο πρόγραμμα οδήγησης για 

μεμονωμένες σελίδες σε ένα έγγραφο.

•  Η λειτουργία προώθησης φαξ επιτρέπει 

την προώθηση εισερχομένων φαξ σε 

διεύθυνση email, αριθμό φαξ ή χώρο 

αποθήκευσης εγγράφων.

Καλύτερο για το περιβάλλον

Σχεδιασμένο με γνώμονα το περιβάλλον, το 

WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 διαφυλάσσει 

πολύτιμους πόρους χωρίς να θυσιάζεται η 

απόδοση ή η ποιότητα.

•  Συμβατό με Blue Angel. Καλύπτει τις 

απαιτήσεις για το περιβαλλοντικό βραβείο 

Blue Angel, που θεωρείται το αυστηρότερο 

για εξοπλισμό πληροφορικής τεχνολογίας. 

•  Συμβατό με Energy Star. Καταναλώνει 

λιγότερη ενέργεια από άλλες συσκευές 

laser της κατηγορίας του. Για παράδειγμα, 

μειώσαμε την κατανάλωση ισχύος σε 

κατάσταση αναμονής κάτω από τα 

2 W, αρκετά χαμηλότερη από τους 

περισσότερους έγχρωμους εκτυπωτές laser. 

•  Χαμηλότερη ηχορρύπανση. 

Ο ανεμιστήρας ψύξης απενεργοποιείται 

σε κατάσταση αδράνειας, μειώνοντας 

τα επίπεδα θορύβου σε 20dB. Σε πλήρη 

λειτουργία, τα επίπεδα θορύβου είναι 

56dB ή λιγότερο, καθιστώντας το 

πολυλειτουργικό μηχάνημα ένα από τα πιο 

αθόρυβα της κατηγορίας του. 

•  Χαμηλότερη έκλυση CO
2
. Όπου είναι 

δυνατό, χρησιμοποιούμε πλαστικό 

βιομάζας. Παράγεται από οργανικά 

υπολείμματα και εκλύει 16% λιγότερες 

εκπομπές CO
2
 κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κατασκευής σε σύγκριση με τα 

κλασικά πλαστικά. 

•  Φιλικός προς το περιβάλλον γραφίτης. 

Ο γραφίτης Xerox EA εκλύει 65% λιγότερο 

διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής του.

WorkCentre 7435 με 

Work Surface.



Περισσότερη δουλειά, σε 
λιγότερο χρόνο 

Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και ένα 

πλήθος χαρακτηριστικών εξοικονόμησης 

χρόνου σας επιτρέπουν να ξοδεύετε λιγότερο 

χρόνο στον εκτυπωτή και περισσότερο χρόνο 

στην εργασία σας.

•  Ταχύτητες εκτύπωσης που ταιριάζουν 

με την ταχύτητα της επιχείρησής σας. 

Παραγωγή έγχρωμων εγγράφων με μεγάλη 

ταχύτητα 20 σελ./λεπτό, 28 σελ./λεπτό ή 35 

σελ./λεπτό, ανάλογα με το μοντέλο.

•  Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί. Η 100% 

αποτελεσματική εκτύπωση διπλής όψης 

είναι το ίδιο γρήγορη με την εκτύπωση μίας 

όψης.

•  Ο σύντομος χρόνος προθέρμανσης σε 

λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα από την 

κατάσταση αναμονής σημαίνει ότι ξοδεύετε 

λιγότερο χρόνο περιμένοντας την εκτύπωση 

της εργασίας σας.

•  Η δυνατότητα Print Around σημαίνει ότι 

δεν περιμένετε να επιλυθεί το πρόβλημα 

με την εργασία εκτύπωσης που προηγείται 

της δικής σας. Παρακρατεί την εργασία 

που χρειάζεται πόρους (όπως διαφορετικό 

μέγεθος χαρτιού) και εκτυπώνει την 

επόμενη εργασία στη σειρά.

•  Επεκτείνετε τον έλεγχο και την απόδοση 

χρωμάτων με το προαιρετικό EFI Fiery 

Network Server, που προσφέρει διαχείριση 

χρωμάτων επιπέδου τυπογραφείου για 

γρήγορα, ομοιόμορφα χρώματα, σε κάθε 

εκτύπωση. 

•  Μπορείτε παράλληλα να σαρώσετε, 

να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε, να 

στείλετε φαξ και να δρομολογήσετε 

αρχεία στον προορισμό τους. Ο δικτυακός 

controller πολλαπλών εργασιών της Xerox 

διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες γραφείου 

με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, 

μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητά σας.

•  Απλοποιήστε κοινές διαδικασίες 

εγγράφων με την πλατφόρμα Xerox 

EIP (Extensible Interface Platform). 

Συνδυάστε τη συσκευή WorkCentre 

7425/7428/7435 με δυνατότητα EIP με 

λογισμικό με δυνατότητα EIP, για την 

παροχή εξατομικευμένων λύσεων στις 

οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από 

την οθόνη αφής της συσκευής.

Προηγμένη σάρωση

Τώρα είναι εύκολη η εισαγωγή εγγράφων 

σε χαρτί στο δίκτυο, χάρη σε εξελιγμένα 

εργαλεία σάρωσης που θα βρείτε σε αυτό το 

κορυφαίο πολυλειτουργικό σύστημα.

•  ?ημιουργία αρχείων PDF με δυνατότητα 

αναζήτησης/XPS στη συσκευή. Σαρώστε 

ένα έγγραφο σε χαρτί και δημιουργήστε 

αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης 

κειμένου, PDF/A και XPS απευθείας στην 

επιφάνεια εργασίας, σε φάκελο δικτύου ή 

σε διεύθυνση email. 

•  ?ρομολόγηση σαρωμένων εγγράφων 

με φύλλα ροής εργασιών. Σαρώστε μία 

φορά, και τα έγγραφά σας μετατρέπονται 

σε αρχεία PDF, JPG ή TIFF και παραδίδονται 

απευθείας στον υπολογιστή σας ή σε 

φακέλους δικτύου, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, φαξ, iFax ή εκτύπωση 

αντιγράφων.

•  Υποστήριξη για το πρωτόκολλο LDAP, 

που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να 

αναζητούν τις διευθύνσεις των παραληπτών 

στο βιβλίο διευθύνσεων του δικτύου.

•  Η δυνατότητα Scan to Home επιτρέπει 

την αυτόματη σάρωση εγγράφων σε 

καθορισμένο φάκελο που βρίσκεται σε 

υπολογιστή με έλεγχο ταυτότητας, όπου 

μπορούν να αρχειοθετηθούν για χρήση στο 

μέλλον.

•  Η δυνατότητα σάρωσης σε φάκελο 

αποθηκεύει αρχεία στο σκληρό δίσκο 

της συσκευής, από όπου μπορείτε να τα 

εκτυπώσετε, να τα διαγράψετε ή να τα 

ανακτήσετε στην επιφάνεια εργασίας του 

χρήστη.

•  Μικρότερα, φιλικά προς το δίκτυο 

αρχεία. Οι τεχνολογίες συμπίεσης σάρωσης 

JBIG 2 και MRC βελτιστοποιούν την 

απόδοση σάρωσης, παρέχοντας σημαντικά 

υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης και 

μειώνοντας το φόρτο δικτύου και την 

ανάγκη για χώρο αποθήκευσης στους 

διακομιστές δικτύου και αλληλογραφίας.

Εύχρηστο 

Σχεδιάσαμε το WorkCentre με γνώμονα τους 

χρήστες σε γραφείο, ώστε οι εργασίες που 

χρειάζονται να είναι αμέσως διαθέσιμες. 

•  Οι εξελιγμένες δυνατότητες γίνονται πιο 

εύχρηστες χάρη στο περιβάλλον εργασίας 

της Xerox.

•  Προαιρετική απεικόνιση σε μικρογραφίες 

που καθιστά την ανάκτηση ευκολότερη. 

Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο 

σκληρό δίσκο εμφανίζονται ως εικονίδια 

στην οθόνη αφής.

•  Ενσωματώνεται εύκολα με εφαρμογές 

ροής εργασίας τρίτων κατασκευαστών για 

να επεκτείνει και να συντονίσει δυνατότητες 

όπως απολογιστικές λειτουργίες (αναφορές) 

και τη διαχείριση εγγράφων. 

•  Η τεχνολογία Xerox SMart Kit® 

παρακολουθεί διαρκώς τα σημαντικότερα 

εξαρτήματα της συσκευής WorkCentre, 

τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν 

εύκολα, ώστε να προβλέπει και να 

αποτρέπει τη διακοπή λειτουργίας.

Πολύ χρηστικό, με υψηλή απόδοση

Το WorkCentre 7425/7428/7435 προσφέρει εξαιρετική απόδοση που 

υποστηρίζεται από ασυναγώνιστη ευχρηστία. Ο σχεδιασμός με επίκεντρο το 

χρήστη καθιστά εύκολη την αξιοποίηση των προηγμένων δυνατοτήτων του.

Με τη μεγάλη, έξυπνη οθόνη αφής, το 90% 

των συχνότερων λειτουργιών βρίσκονται ήδη 

στην πρώτη οθόνη. ?εν θα σπαταλάτε πλέον 

χρόνο αναζητώντας τη λειτουργία που θέλετε!



1

Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 

2.000 φύλλων χαρτιού. Επιλέξτε το μοντέλο 

χωρητικότητας 2.180 φύλλων (επιλογή 3 δίσκων) 

ή 3.140 φύλλων (δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής 

χωρητικότητας), στη συνέχεια προσθέστε τον 

τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας για να αυξήσετε 

τη συνολική χωρητικότητα στα 5.140 φύλλα.

2

Εξαιρετική ευελιξία υλικών. Χειρίζεται 

περισσότερους τύπους και βάρη υλικών, από 

περισσότερους δίσκους σε σύγκριση με άλλες 

συσκευές της ίδιας κατηγορίας. Υποστηρίζει βάρη 

μέχρι 280 gsm και διαφάνειες (με διαχωριστικά).

3

Εκτυπώστε φακέλους εύκολα με τον προαιρετικό, 

αποκλειστικό δίσκο φακέλων.

4

Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (προαιρετικά) ώστε 

να έχετε άπλετο χώρο για την ταξινόμηση των 

εγγράφων.

5

Ενσωματωμένος Offi ce Finisher (προαιρετική 

δυνατότητα τελικής επεξεργασίας που δεν 

καταλαμβάνει χώρο) για να διεκπεραιώνετε 

συνηθισμένες εργασίες τελικής επεξεργασίας χωρίς 

να το σύστημα να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

6

Offi ce Finisher (προαιρετικά) για εξελιγμένες 

λειτουργίες τελικής επεξεργασίας, σε προσιτή τιμή.

7

Το Professional Finisher (προαιρετικά) προσθέτει 

τη δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις για 

50 φύλλα, διάτρησης, διπλώματος σε σχήμα V και 

δημιουργίας φυλλαδίων με δίπλωμα στη μέση και 

συρραφή στη ράχη.

1

2

3

4

7

5 6

�ίσκος σε διπλή 
διάταξη υψηλής 
χωρητικότητας

Τροφοδότης 
υψηλής 
χωρητικότητας

Αυτόματος τροφοδότης 
εγγράφων διπλής όψης

Μονάδα τριών δίσκων

Ενσωματωμένος Office 
Finisher Office 

Finisher LX*

Professional 
Finisher

* Εικονίζεται με τη μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων.



Η απλή διαχείριση χωρίς 
προβλήματα μειώνει το κόστος 
υποστήριξης για IT 

Αξιοποιήστε πλήρως την τελευταία 

τεχνολογία και τα εργαλεία της Xerox για την 

ενοποίηση και διαχείριση των απαιτήσεων 

παραγωγής στο γραφείο σας. 

•  Απλοποιημένη διαχείριση 

προγραμμάτων οδήγησης με τα Xerox 

Global Print Driver (X-GPD) και Xerox Mobile 

Express Driver (X-MED). Το X-GPD, το 

πρώτο πραγματικό πρόγραμμα οδήγησης 

εκτύπωσης γενικής χρήσης, υποστηρίζει 

τις συσκευές Xerox και τις περισσότερες 

συσκευές τρίτων κατασκευαστών στο 

δίκτυο. Το X-MED επιτρέπει στους χρήστες 

φορητών συσκευών να εντοπίζουν εύκολα 

και να εκτυπώνουν σε οποιαδήποτε 

εξουσιοδοτημένη συσκευή στο δίκτυο, 

χωρίς να απαιτείται κουραστική 

εγκατάσταση. Αποθηκεύστε τις αγαπημένες 

σας ρυθμίσεις εκτύπωσης για κάθε 

εφαρμογή και χρησιμοποιήστε τις με 

οποιονδήποτε υποστηριζόμενο εκτυπωτή 

και πολυλειτουργικό σύστημα.

•  Εκτύπωση χωρίς προγράμματα 

οδήγησης για απομακρυσμένους χρήστες 

χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα 

web CentreWare Internet Services (CWIS). 

Οποιοσδήποτε συνδεμένος υπολογιστής 

μπορεί άμεσα να παράγει αρχεία PDF, TIFF 

και PRN από οποιονδήποτε υπολογιστή 

στο δίκτυο, χωρίς τη χρήση προγράμματος 

οδήγησης εκτύπωσης. Το CWIS επιτρέπει 

στους διαχειριστές να διαμορφώνουν 

τη συσκευή, να μεταφέρουν βιβλία 

διευθύνσεων, να παρακολουθούν τη χρήση 

και τα αναλώσιμα απομακρυσμένα και να 

καθιερώνουν δυνατότητες ελέγχου.

•  Το CentreWare Web απλοποιεί τη 

διαχείριση συσκευών επιτρέποντας 

στους διαχειριστές να πραγματοποιούν 

εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων, 

διαχείριση, παρακολούθηση και δημιουργία 

αναφορών για όλες τις συσκευές, τόσο της 

Xerox όσο και άλλων κατασκευαστών, σε 

όλο το δίκτυο. 

Εστίαση στην ευκολία διαχείρισης

Το WorkCentre 7425/7428/7435 είναι εύκολο στην εγκατάσταση, υποστήριξη και 

συντήρηση. Η εκπληκτική χρηστικότητά του μειώνει τις κλήσεις στο Help Desk, 

και η ικανότητά του να σαρώνει, να αντιγράφει και να στέλνει φαξ με ευκολία 

σημαίνει ότι μπορεί να αντικαταστήσει αρκετές αυτόνομες συσκευές. Εξαιρετικά 

νέα για το προσωπικό IT, καθώς απελευθερώνεται χρόνος για να επικεντρωθεί σε 

σημαντικότερες εργασίες για την επιχείρηση.

Αναβαθμίστε στην ισχύ του 
Fiery

Προσθέστε ένα διακομιστή δικτύου EFI 

Fiery Network Server στο WorkCentre 

7425/7428/7435 και αποκτήστε πλήθος 

εύχρηστων στοιχείων ελέγχου διαχείρισης 

χρωμάτων, ισχυρά χαρακτηριστικά 

παραγωγικότητας και εξαιρετικά εργαλεία 

ροής εργασίας.

•  Ρυθμίστε εύκολα εργασίες και 

αυτοματοποιήστε την υποβολή εργασιών 

με το έξυπνο αμφίδρομο πρόγραμμα 

οδήγησης EFI™.

•  ?ημιουργήστε σύνθετα έντυπα με τη 

μονάδα δημιουργίας booklets. Κάνει τη 

δημιουργία τους ευκολότερη καθώς 

χρησιμοποιεί μια ροή εργασίας οδηγού που 

καθοδηγεί το χρήστη σε όλη τη διαδικασία.

•  ?ημιουργήστε ακριβή, ομοιόμορφα 

χρώματα σε διάφορες εφαρμογές, 

πλατφόρμες υπολογιστών και μορφές 

αρχείων χρώματος με το EFI™ Fiery 

ColorWise.

•  Αυξήστε την παραγωγή εκτύπωσης με την 

τεχνολογία Fiery Smart RIP.

•  Αποκτήστε ακριβή και ομοιόμορφα 

χρώματα που χαρακτηρίζουν την εικόνα 

της εταιρείας σας σε όλο το φάσμα των 

εγγράφων σας με μια λύση εκτύπωσης 

που έχει πιστοποίηση PANTONE® Colour 

Calibrated.

•  ?ημιουργήστε ισχυρό, εξατομικευμένο 

επικοινωνιακό υλικό από την επιφάνεια 

εργασίας σας με τη δυνατότητα 

εξατομικευμένης εκτύπωσης κατ’ 

απαίτηση Fiery FreeForm και το αγαπημένο 

σας πακέτο δημιουργίας εγγράφων.

•  Παρέχετε υψηλά επίπεδα ασφάλειας 

και αξιοπιστίας με εργαλεία για την 

επικύρωση, την εξουσιοδότηση και τον 

περιορισμό πρόσβασης στο Fiery.



Βελτιωμένες δυνατότητες 
ασφαλείας που διαφυλάσσουν 
τα έγγραφά σας  

Το WorkCentre 7425/7428/7435 

περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες 

για την ασφάλεια, ώστε τα εμπιστευτικά 

έγγραφα να παραμένουν... εμπιστευτικά.

•  Με δυνατότητα IPv6 για καλύτερη 

ασφάλεια, βελτιωμένη εκχώρηση 

διευθύνσεων. Επωφεληθείτε από το 

IPv6, την επόμενη γενιά του πρωτοκόλλου 

διευθυνσιοδότησης Internet, για 

βελτιωμένη ασφάλεια, δρομολόγηση 

και αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων 

δικτύου.

•  Πρότυπα ασφάλειας που βρίσκονται 

στην αιχμή της τεχνολογίας. 

Το WorkCentre 7425/7428/7435 

συμμορφώνεται με τα πιο πρόσφατα 

πρότυπα του κλάδου για ασφάλεια 

δικτύου, υποστηρίζοντας το IPSec για 

κρυπτογράφηση του περιεχομένου 

εγγράφων, το SNMPv3 για την ασφαλή 

μεταβίβαση πληροφοριών στους χρήστες 

και το 802.1x για τον ασφαλή έλεγχο 

ταυτότητας συσκευών δικτύου, πριν 

επιτραπεί η πρόσβαση σε έγγραφα. Έχει 

γίνει υποβολή για πιστοποίηση ολόκληρου 

του συστήματος κατά Common Criteria.

?ιαχείριση που μειώνει το 
κόστος 

Το WorkCentre 7425/7428/7435 δεν 

προσφέρει μόνο τυπικά επαγγελματικά 

έγγραφα, χάρη σε μια εξαιρετική σειρά 

λύσεων και με υποστήριξη για άλλες πολλές. 

Μπορείτε να το διαμορφώσετε με πρόσθετες 

εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών.

•    Παρακολουθήστε με ακρίβεια τη χρήση 

συσκευών, απομακρυσμένα μέσω web. 

Το Xerox Standard Accounting δεν 

παρακολουθεί μόνο τις σελίδες εγγράφων 

που παράγει το γραφείο σας αλλά και το 

ποιος τις παρήγαγε. ?ιαχειριστείτε την 

πρόσβαση και συγκεντρώστε δεδομένα για 

την εκτύπωση, την αντιγραφή, τη σάρωση 

και τη χρήση φαξ, τόσο σε ασπρόμαυρη 

όσο και σε έγχρωμη λειτουργία.

•    Τα λογιστικά δικτύου / λογιστικά βάσει 

εργασίας διασφαλίζουν την ακριβή 

χρέωση των αντιγράφων στο σωστό τμήμα, 

χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές λύσεις 

τιμολόγησης τρίτων κατασκευαστών. 

•  Τέλειος έλεγχος χρωμάτων για οικονομία. 

Μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση χρώματος 

και να διαχειρίζεστε εύκολα ποιοι χρήστες 

θα δημιουργούν έγχρωμα έγγραφα και 

πότε, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες 

λίστες χρηστών LDAP.

•    Ο αυτόματος εντοπισμός χρωμάτων 

επιτρέπει στο WorkCentre 7425/7428/7435 

να ανιχνεύει αυτόματα τη χρήση χρωμάτων 

σε ένα έγγραφο και να εφαρμόζει τις 

κατάλληλες λογιστικές χρεώσεις.

Έλεγχος πρόσβασης, διαχείριση κόστους

Με το WorkCentre 7425/7428/7435 έχετε τον έλεγχο, χάρη σε μερικές από τις πιο 

εξελιγμένες δυνατότητες ασφαλείας παραγωγής στον κλάδο. Μπορείτε να ελέγχετε 

ποιος μπορεί να βλέπει ευαίσθητα έγγραφα, αν έχουν σταλεί με φαξ ή αν έχουν 

εκτυπωθεί, αν είναι ασπρόμαυρα ή έγχρωμα. Με τα εξελιγμένα εργαλεία αναφοράς 

και διαχείρισης μειώνετε το κόστος χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα.

•  Το υδατογράφημα ασφαλείας 

(προαιρετικό) αποτρέπει την μη 

εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή 

εγγράφων με τη χρήση κωδικών 

περιορισμού που αποκλείουν την 

αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση και 

αποστολή φαξ.

•  Η δυνατότητα Secure Fax 

διασφαλίζει ότι επιτρέπεται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες να βλέπουν 

ευαίσθητα φαξ.

•  Το σύστημα Secure Access Unifi ed ID 

System (προαιρετικό) επιτρέπει στους 

χρήστες να συνδεθούν στη συσκευή 

χρησιμοποιώντας κάρτα ταυτότητας 

ή μαγνητική κάρτα ασφάλειας, 

παρέχοντας πρόσθετη ασφάλεια 

και τη δυνατότητα αναγνώρισης και 

παρακολούθησης της χρήσης από 

μεμονωμένους χρήστες.

•  Η δυνατότητα Image Overwrite 

(προαιρετικό) διασφαλίζει ότι τα 

σαρωμένα έγγραφα διαγράφονται 

πλήρως από τη συσκευή σας, 

αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη 

αντιγραφή ευαίσθητου υλικού.

•  Με τη δυνατότητα για 

κρυπτογραφημένα έγγραφα PDF 

που προστατεύονται με κωδικό 

πρόσβασης, τα σαρωμένα έγγραφα 

μετατρέπονται σε PDF με προστασία 

κωδικού πρόσβασης απευθείας από τον 

μπροστινό πίνακα.

•  Οι δυνατότητες για κρυπτογράφηση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

του σκληρού δίσκου (Προαιρετικά) 

σε συνδυασμό με κρυπτογράφηση που 

είναι συμβατή με FIPS 140, παρέχουν 

ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας 

έναντι μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.

Ασφάλεια υψηλού επιπέδου για πρόσθετη προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών
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Ταχύτητα

WorkCentre 7425 WorkCentre 7428 WorkCentre 7435

Μέχρι 20 σελ./λεπτό έγχρωμη / 25 σελ./λεπτό 

ασπρόμαυρη

Μέχρι 28 σελ./λεπτό έγχρωμη / 28 σελ./λεπτό 

ασπρόμαυρη 

Μέχρι 35 σελ./λεπτό έγχρωμη / 35 σελ./λεπτό 

ασπρόμαυρη

Φόρτος εργασίας Μέχρι 60.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 105.000 σελίδες/μήνα

Χειρισμός χαρτιού
Τροφοδοσία χαρτιού Στάνταρ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF): 75 φύλλα. Μέγεθος: 148 x 210 mm έως 297 x 420 mm

Βοηθητικός δίσκος bypass: 100 φύλλα. Μέγεθος: 105 x 148 mm έως SRA3

?ίσκος 1: 520 φύλλα. Μέγεθος: 139,7 x 182 mm έως A3

Προαιρετικά Προαιρετική μονάδα 3 δίσκων (Συνολικά 2.180 φύλλα): Προσθέτει τρεις δίσκους χαρτιού 520 φύλλων. Μέγεθος: 139,7 x 182 mm έως SRA3

?ίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας (Συνολικά 3.140 φύλλα): Προσθέτει ένα δίσκο χαρτιού 520 φύλλων μεγέθους 139,7 x 182 mm 

έως SRA3 και δύο δίσκους μεγέθους A4 για συνολική χωρητικότητα 2.000 φύλλων 

Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 2.000 φύλλα. Μέγεθος: A4 (με τροφοδοσία μακριάς πλευράς) 

Προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: Μέχρι 60 φακέλους, για μεγέθη DL, C5 και C6

Τελική επεξεργασία Στάνταρ ?ιπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (OCT): 250 φύλλα ο καθένας

?ίσκος για εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω: 100 φύλλα

Προαιρετικά Ενσωματωμένος Offi ce Finisher: στοιβακτής 500 φύλλων, 50 φύλλα με συρραφή, συρραφή μίας θέσης

Offi ce Finisher LX: στοιβακτής 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή τριών θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα 

δημιουργίας booklets (γραμμή κοπής, συρραφή κατά μήκος της ράχης)

Μονάδα δημιουργίας booklets (απαιτείται Offi ce Finisher)

Professional Finisher: Στοιβακτής 1.500 φύλλων και άνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση, μονάδα δημιουργίας 

booklets με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη, δίπλωμα σε σχήμα V

Βοηθητικό συρραπτικό: συρράφει 50 φύλλα (με βάση χαρτί βάρους 75 gsm)

Αντιγραφή
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας

Έγχρωμη σε 8,7 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 

6,7 δευτερόλεπτα

Έγχρωμη σε 6,4 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 

5,0 δευτερόλεπτα

Έγχρωμη σε 6,4 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 

5,0 δευτερόλεπτα

Ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi

Λειτουργίες αντιγραφής Αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, διασύνδεση έγχρωμης οθόνης αφής, ηλεκτρονική προ-σελιδοποίηση, αυτόματη επιλογή δίσκου, δημιουργία εργασίας, 

αρνητικό είδωλο/αντικατοπτρισμός, αυτόματη δημιουργία booklet, πολλαπλά είδωλα, αυτόματο RE, πρωτότυπα διάφορων μεγεθών, εισαγωγή εξώφυλλων, 

δοκιμαστικό σετ, αντιγραφή βιβλιοδετημένων πρωτοτύπων, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων εργασιών, επισημείωση, αυτόματη επιλογή χρώματος, 

ορισμός περιοχής, λειτουργία αφίσας, υδατογραφήματα, φωτογραφική λειτουργία Contone, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα)

Εκτύπωση
Ανάλυση (μέγ.) 1200 x 2400 dpi

Επεξεργαστής 667 MHz

PDL Adobe® PostScript® 3™ (προαιρετικά), PDF, XPS®, προσομοιώσεις PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™

Συνδεσιμότητα
10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (μέσω προσαρμογέα), άμεση εκτύπωση High-Speed USB 2.0, Wireless Ethernet 802.11b (μέσω 

προσαρμογέων τρίτων κατασκευαστών), παράλληλη (προαιρετικά)

Μνήμη Ελάχιστη μνήμη 1,5 GB και σκληρός δίσκος 40 GB

Λειτουργίες εκτύπωσης Αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, ασφαλής εκτύπωση, μεταχρονολογημένη εκτύπωση, δοκιμαστικό σετ, δημιουργία φυλλαδίων, επιλογή εξωφύλλου, 

επιλογή χαρτιού αναλόγως ιδιότητας, πολλαπλά είδωλα, υδατογραφήματα, αρχικές σελίδες, προσαρμογή σε νέο μέγεθος χαρτιού, διαχωριστικά διαφανειών, 

επιλογή δίσκου εξόδου, αποθήκευση και ανάκληση των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης, εξοικονόμηση γραφίτη

Φαξ Προαιρετικά Αυτόνομο φαξ (μία γραμμή ή τρεις γραμμές) με Internet φαξ, κιτ για ενεργοποίηση δικτυακού server φαξ (απαιτείται το κιτ ενεργοποίησης σάρωσης)

Λειτουργίες φαξ LAN φαξ, προώθηση φαξ, λήψη και αποστολή δύο κατευθύνσεων, εκτύπωση σε φαξ μέχρι A3, δημιουργία εργασίας φαξ

Σάρωση Προαιρετικά
Κιτ ενεργοποίησης σάρωσης: Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο, σάρωση σε FTP, PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, PDF/A, XPS, 

γραμμικοποιημένο PDF, JPEG, TIFF

Πρόσθετος βοηθητικός εξοπλισμός Scan to PC Desktop®, διάφορες λύσεις Xerox Alliance Partner, SMARTsend®

Λογιστικά
Στάνταρ

Auditron, Xerox Standard Accounting – Αντιγραφή, εκτύπωση, φαξ, σάρωση. Colour Access για αντιγραφή και εκτύπωση μέσω υπηρεσίας ενεργού 

καταλόγου Active Directory, έλεγχος πρόσβασης για χρήση χρώματος

Προαιρετικά Κιτ αναφορών δικτύου/ενεργοποίησης λογιστικών βάσει εργασιών (Alliance Partners)

Αναφορές
Στάνταρ

Ασφαλής εκτύπωση, έλεγχος ταυτότητας με LDAP/Kerberos/SMB, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, 

κρυπτογράφηση FIPS 140, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0

Προαιρετικά Επεγγραφή ειδώλων για ασφάλεια, υδατογράφημα ασφαλείας, Secure Access Unifed ID System, κρυπτογραφημένος δίσκος, κρυπτογραφημένο email

Λειτουργικά συστήματα Windows XP/Server 2003/Vista, Mac OS 10.3 και νεώτερη έκδοση, AIX 51 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/2010, 

Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10.x

Άλλες επιλογές
 EFI Fiery Network Server, συσκευή ανάγνωσης καρτών πολυμέσων, εκτύπωση από μνήμη USB, προεπισκόπηση σε μικρογραφίες, Work Surface, διασύνδεση 

εξωτερικής συσκευής, παράλληλη διασύνδεση εκτύπωσης, βοηθητικό συρραπτικό
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