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ΑπÞδοση για την  
παραγωγικÞτητα του γραφεÝου



Το WorkCentre Pro 275
εικονÝζεται µε µονÀδα
τελικÜς επεξεργασÝας
Professional Finisher

ΚορυφαÝα απÞδοση.
Ισχàς ψηφιακÜς επεξεργασÝας χωρÝς συµβιβασµοàς
και ισχυρÀ, Ûξυπνα χαρακτηριστικÀ – ο τÛλειος
συνδυασµÞς που µπορεÝτε να βρεÝτε σε καθÛνα απÞ
αυτÀ τα συστÜµατα της Xerox. Το αποτÛλεσµα: πιο
γρÜγορη εκτÛλεση της εργασÝας και αποτελÛσµατα
εξαιρετικÜς εµφÀνισης στα οποÝα µπορεÝτε να
βασÝζεστε για κÀθε δουλειÀ. ΑυτÞ εÝναι το πρÞτυπο
της Xerox.

• ΑντιγραφÜ σε ταχàτητα 65 Ü 75 σελ./λεπτÞ –
γρÜγορη για τους ταχεÝς ρυθµοàς της εργασÝας σας.

• Ο ισχυρÞς δικτυακÞς ελεγκτÜς SMart™ του 1.4 GHz
λαµβÀνει γρÜγορα τα Ûγγραφα απÞ το δÝκτυο,
επεξεργÀζεται ταυτÞχρονα Þλες τις εργασÝες που
παραλαµβÀνει και διατηρεÝ τη διαδροµÜ χαρτιοà
πλÜρη ñστε να αποφευχθοàν οι καθυστερÜσεις
µεταξà εργασιñν.

• ΕκτÛλεση πολλñν εργασιñν ταυτÞχρονα.
Îχετε πÀντα πρÞσβαση στη λειτουργÝα που
χρειÀζεστε ακριβñς Þταν εÝναι απαραÝτητο –
αντιγραφÜ, εκτàπωση, φαξ Ü σÀρωση – ακÞµα
και αν εκτελοàνται Àλλες εργασÝες

• Η διεκπεραÝωση εργασιñν SMart εξαλεÝφει
το µποτιλιÀρισµα χρησιµοποιñντας
διαχεÝριση της σειρÀς προτεραιÞτητας,
Ûξυπνα αµφÝδροµα προγρÀµµατα οδÜγησης
εκτàπωσης, απλÜ υποβολÜ εργασιñν µÛσω
Web και το αποκλειστικÞ χαρακτηριστικÞ
παρÀκαµψης εργασÝας (Print-Around) που
θÛτει σε αναµονÜ τις εργασÝες που
χρειÀζονται ειδικÜ µεταχεÝριση και
εκτυπñνει την επÞµενη εργασÝα στη σειρÀ
προτεραιÞτητας.

ΙδανικÞ για να ικανοποιεÝ τις απαιτÜσεις που Ûχουν µεγÀλες οµÀδες εργασÝας στο γραφεÝο
και για περιβÀλλοντα απαιτητικñν εκτυπωτικñν εφαρµογñν.
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ΤαυτÞχρονη εκτÛλεση
εργασιñν µε ευκολÝα για το

πολυÀσχολο γραφεÝο σας



Οι εξελιγµÛνες δυνατÞτητες
τελικÜς επεξεργασÝας προσφÛρουν
µεγαλàτερη ευελιξÝα
∆εν θα χρειαστεÝ ποτÛ να σελιδοποιÜσετε Ü να συνθÛσετε τα
ÛγγραφÀ σας ξανÀ – οι συσκευÛς µας θα το κÀνουν για εσÀς.
Μποροàν να χειριστοàν µεγÀλη ποικιλÝα µÛσων – διαφορετικÀ
βÀρη χαρτιñν και χαρτιÀ µεγαλàτερου µεγÛθους, ετικÛτες και
διαφÀνειες.

∆υνατÞτητες σε επÝπεδο
παραγωγÜς
Με τη Xerox, µπορεÝτε να βασιστεÝτε σε επαγγελµατικÜ
λειτουργÝα χωρÝς προβλÜµατα, κÀθε µÛρα. ΑυτÀ τα συστÜµατα
Ûχουν σχεδιαστεÝ ñστε να εÝναι ισχυρÀ και εàκολα κατανοητÀ.
Îτσι, οι χρÜστες αφιερñνουν λιγÞτερο χρÞνο στην εκµÀθηση
των χαρακτηριστικñν και περισσÞτερο στη χρÜση τους.

• ΠραγµατικÜ ανÀλυση PostScript των 1200 x 1200 dpi για ευκρινÛς,
καθαρÞ κεÝµενο και γραφικÀ.

• Τα εξελιγµÛνα χαρακτηριστικÀ περιλαµβÀνουν δυνατÞτητες για
επισηµεÝωση, σφρÀγιση Bates™, εκτàπωση και αντιγραφÜ
διαχωριστικñν και προγραµµατισµÞ σε επÝπεδο σελÝδας απÞ το
πρÞγραµµα οδÜγησης του εκτυπωτÜ.

• Η ισχυρÜ λειτουργÝα δηµιουργÝας εργασÝας επιτρÛπει τον
προγραµµατισµÞ σε επÝπεδο σελÝδας για διαφορετικÛς σελÝδες
στο Ûγγραφο, Þπως διαχωριστικÀ και διπλÜς Þψης, και σας αφÜνει
να επιλÛγετε και να ελÛγχετε µεµονωµÛνες ενÞτητες κατÀ τη
δηµιουργÝα της εργασÝας.

• ΧÀρη στην αµφÝδροµη επικοινωνÝα, λαµβÀνετε ενηµερñσεις για
Þλες τις εργασÝες εκτàπωσης απÞ τη συσκευÜ την επιφÀνεια
εργασÝας Ü ακÞµα το Internet. Οι ειδοποιÜσεις συστÜµατος σÀς
γνωστοποιοàν αµÛσως την àπαρξη προβληµÀτων και
υποδεικνàουν τον τρÞπο επÝλυσης.

• ΙσχυρÛς δυνατÞτητες τελικÜς επεξεργασÝας ñστε να
σελιδοποιεÝτε, να διπλñνετε και να συρρÀπτετε Ûγγραφα
επαγγελµατικÜς εµφÀνισης χωρÝς εξωτερικÜ ανÀθεση.

Εàκολη προσθÜκη επισηµειñσεων, σφρÀγιση Bates™

Ü δηµιουργÝα εργασιñν µε διαχωριστικÀ ñστε να
ικανοποιοàνται Þλες οι ανÀγκες του γραφεÝου χωρÝς
εξωτερικÜ ανÀθεση εργασιñν.

Η δυνατÞτητα δηµιουργÝας εργασÝας σας επιτρÛπει
να περιλαµβÀνετε διαχωριστικÀ στα Ûργα.

ΛÀβετε ενηµÛρωση
για Þλες τις
εργασÝες
κατευθεÝαν απÞ τη
συσκευÜ µÛσω
αµφÝδροµου
προγρÀµµατος
οδÜγησης
εκτàπωσης.

ΤαξινÞµηση και σελιδοποÝηση

ΣυρραφÜ πολλñν θÛσεων –
ΠροσαρµοσµÛνη θÛση και τοποθÛτηση
για ενÝσχυση της χρηστικÞτητας

∆ιÀτρηση – Οι επιλογÛς συµβαδÝζουν µε
τις προδιαγραφÛς που χρησιµοποιοàνται
παγκοσµÝως

ΦυλλÀδια – Η παραγωγÜ φυλλαδÝων µε
δÝπλωµα στη µÛση και συρραφÜ στη
ρÀχη (µÛχρι A3) χωρÝς εξωτερικÜ
ανÀθεση µειñνει το κÞστος αλλÀ και τις
καθυστερÜσεις

∆Ýπλωµα – Εκτυπñνονται φυλλÀδια µε
δÝπλωµα V µεγÛθους µÛχρι A3, Ûτοιµα
για διανοµÜ



email
διαχεÝριση
εγγρÀφων φαξ

επιφÀνεια
εργασÝας

internet-faxδιακοµιστÜς
φαξ

Îξυπνη επιλογÜ
Τα συστÜµατα WorkCentre και WorkCentre Pro διατÝθενται
µε στÀνταρ προηγµÛνο λογισµικÞ διαχεÝρισης συσκευÜς
που διευκολàνει τον Ûλεγχο του δικτàου σας.

• Το λογισµικÞ CentreWare® Web διαχειρÝζεται ολÞκληρο το
περιβÀλλον εκτàπωσης, σε Þλη την εταιρεÝα, ανεξÀρτητα
απÞ τον προµηθευτÜ. ΠαρακολουθεÝτε στενÀ το σàστηµα
για να διασφαλÝσετε Þτι λειτουργεÝ οµαλÀ.

• Το λογισµικÞ CentreWare® Internet Services σÀς βοηθÀει να
ρυθµÝζετε αποµακρυσµÛνα, να παρακολουθεÝτε και να
διαχειρÝζεστε τη συσκευÜ Xerox απÞ οποιονδÜποτε σταθµÞ
εργασÝας. ΜπορεÝτε ακÞµα και να υποβÀλλετε εργασÝες στο
web!

• Το λογισµικÞ Xerox Standard Accounting παρÛχει
δυνατÞτητες λογιστικñν βÀση της εργασÝας, για καλàτερο
Ûλεγχο του κÞστους εκτàπωσης, αντιγραφÜς αποστολÜς
φαξ και σÀρωσης.

• Οι καινοτÞµες δυνατÞτητες αξιοπιστÝας προβλÛπουν πÞτε
πρÛπει να αντικατασταθοàν τα εξαρτÜµατα, για την αποφυγÜ
χρÞνου εκτÞς λειτουργÝας που µπορεÝ να εÝναι δαπανηρÞς. 
Τα εξαρτÜµατα SMart KitTM που αντικαθιστñνται εàκολα
προσφÛρουν την Àνεση της Àµεσης διαθεσιµÞτητας της
συσκευÜς.

• Οι Ûξυπνες ηλεκτρονικÛς λàσεις eSolutions προσφÛρουν
ασφαλÜ διαχεÝριση των συσκευñν Xerox χωρÝς φασαρÝα, 
για αυτÞµατες ενδεÝξεις µετρητñν.

• Το λογισµικÞ διαχεÝρισης απÞ την επιφÀνεια εργασÝας
ενσωµατñνει σαρωµÛνες πληροφορÝες, για πιο εàκολη
επεξεργασÝα, οργÀνωση και αρχειοθÛτηση των εγγρÀφων
ψηφιακÀ.

• Τα προϊÞντα WorkCentre και WorkCentre Pro 265/275 Ûχουν
λÀβει ΠιστοποÝηση Common Criteria απÞ την National
Information Assurance Partnership. Τα βελτιωµÛνα
χαρακτηριστικÀ Ûχουν υποβληθεÝ για νÛα πιστοποÝηση. Τα
ισχυρÀ χαρακτηριστικÀ ασφαλεÝας σÀς επιτρÛπουν να
περιορÝζετε την πρÞσβαση, να διαχειρÝζεστε τη χρÜση και
να διασφαλÝζετε την εµπιστευτικÞτητα.

Μια σειρÀ λàσεων λογισµικοà που σας επιτρÛπει να µοιρÀζεστε και να
αποθηκεàετε Ûγγραφα πιο γρÜγορα και πιο εàκολα απÞ ποτÛ Àλλοτε.

• Με το αποκλειστικÞ προαιρετικÞ λογισµικÞ σÀρωσης SMARTsendTM

µπορεÝτε να στεÝλετε Ûγγραφα σε πολλοàς προορισµοàς – email,
φακÛλους, Ü Àλλες συσκευÛς – µε µÝα ενÛργεια σÀρωσης,
χρησιµοποιñντας προκαθορισµÛνη ροÜ εργασιñν. Η δυνατÞτητα LDAP
µπορεÝ να ενσωµατñσει τον κατÀλογο διευθàνσεων απÞ το δÝκτυο.

• Το Xerox Extended Integration PlatformTM (EIP) παρÛχει µια ευÛλικτη
πλατφÞρµα ανÀπτυξης για τους integrators συστηµÀτων και τους
συνεργÀτες Xerox Alliance Partners. Με το EIP µποροàν να
δηµιουργοàν προσαρµοσµÛνες εφαρµογÛς ñστε να βελτιñνουν την
εµπειρÝα του χρÜστη και να ελαχιστοποιοàν το χρÞνο που αφιερñνεται
στη συσκευÜ.

• Η επιλογÜ Xerox SecureAccess® παρÛχει µια ολοκληρωµÛνη, ασφαλÜ
και πρακτικÜ µÛθοδο πρÞσβασης στο πολυλειτουργικÞ σàστηµα: µε το
απλÞ σÀρωµα µιας κÀρτας ταυτÞτητας. Η δυνατÞτητα SecureAccess
παρÛχει επÝσης εκτàπωση Follow-YouTM, ñστε να αποδεσµεàετε τις
εργασÝες εκτàπωσης σε συσκευÛς που διαθÛτουν τη δυνατÞτητα
SecureAccess.

• Η ποικιλÝα λàσεων Xerox Alliance Partner επεκτεÝνει την αξÝα του
WorkCentre Pro ακÞµα περισσÞτερο, µε προηγµÛνες λειτουργÝες για
λογιστικÀ, email, αποστολÜ φαξ και σÀρωση.

ΑπÞ το χαρτÝ, στον ψηφιακÞ κÞσµο
και απÞ εκεÝ παντοà

ΜετατρÛψτε το κεÝµενο απÞ χαρτÝ σε ψηφιακÀ αρχεÝα και
διανεÝµετÛ τα Þπου θÛλετε, µε οποιαδÜποτε µορφÜ. × απλÀ
αποθηκεàστε τα στο δÝκτυο για την επÞµενη µεγÀλη σàσκεψη. ΑπÞ
εσÀς εξαρτÀται.

ΧρησιµοποιÜστε το λογισµικÞ FreeFlow™ SMARTsend™
και το πολυλειτουργικÞ σας σàστηµα για να σαρñστε
Ûντυπα σε χαρτÝ, να τα µετατρÛψετε σε ψηφιακÜ µορφÜ
και να τα διανεÝµετε σε πολλαπλοàς προορισµοàς µε µÝα
µÞνο σÀρωση.

Το Scan to PC Desktop® σας
επιτρÛπει να µετακινεÝτε Ûγγραφα
σε εφαρµογÛς επεξεργασÝας
κειµÛνου, υπολογιστικñν φàλλων
και βÀσεων δεδοµÛνων για
επεξεργασÝα, συγχñνευση, διανοµÜ
και αποθÜκευση... εξοικονοµñντας
χρÞνο, κÞπο και χρÜµατα.

Ûγγραφο σε χαρτÝ

επιφÀνεια εργασÝας

δÝκτυο

Ûξοδος
χαρτιοà

διακοµιστÜς
αρχεÝων



CopyCentre® 265/275 WorkCentre® 265/275 WorkCentre® Pro 265/275

ΑπÞ ψηφιακÀ φωτοαντιγραφικÀ µÛχρι φωτοαντιγραφικÀ-εκτυπωτÛς και προηγµÛνα
πολυλειτουργικÀ συστÜµατα, η Xerox διαθÛτει την απÀντηση σε Þλες τις ανÀγκες
του γραφεÝου σας. ΣυνδυÀζοντας ισχυρÛς ψηφιακÛς συσκευÛς µε σàγχρονο
λογισµικÞ διαχεÝρισης συσκευñν, αυτÀ τα συστÜµατα παρÛχουν βÛλτιστη απÞδοση
που εÝναι απαραÝτητη στα σàγχρονα εργασιακÀ περιβÀλλοντα που χαρακτηρÝζονται
απÞ ξÛφρενους ρυθµοàς. Οι εàχρηστες δυνατÞτητες επιτρÛπουν την εκτÛλεση
πολλñν εργασιñν ταυτÞχρονα, ενñ µια σειρÀ αναβαθµÝσεων προσφÛρουν επιλογÛς
τελικÜς επεξεργασÝας επαγγελµατικοà επιπÛδου.

ΙσχυρÛς λàσεις…

ΦωτοαντιγραφικÞ A3 υψηλÜς
απÞδοσης σε µικρÞ πακÛτο

ΕÝναι γρÜγορο. ΕÝναι αξιÞπιστο. Και η
λειτουργÝα του εÝναι εàκολη. ΑυτÀ τα ψηφιακÀ
φωτοαντιγραφικÀ σÀς προσφÛρουν Þλα τα
χαρακτηριστικÀ που σας εÝναι απαραÝτητα.
ΑλλÀ και πολλÀ περισσÞτερα. ΑποκτÜστε
αποτελÛσµατα υψηλÜς ποιÞτητας µε κÀθε
εργασÝα, καθñς και ευÛλικτες επιλογÛς
τελικÜς επεξεργασÝας.

• Η γρÜγορη σÀρωση ταχàτητας 75 σελ./λεπτÀ
καθñς και η δυνατÞτητα προγραµµατισµοà της
σÀρωσης συνεχÝζει την παραγωγÜ των Ûργων
ενñ τα αντÝγραφα εµφανÝζονται στην Ûξοδο.

• ΚορυφαÝα δυνατÞτητα για επισηµεÝωση,
σφρÀγιση Bates™ και αντιγραφÜ σε
διαχωριστικÀ.

• ΙσχυρÛς δυνατÞτητες δηµιουργÝας εργασιñν
που απλοποιοàν τη παραγωγÜ περÝπλοκων
εγγρÀφων.

• ΠροαιρετικÞ φαξ δàο γραµµñν που σÀς
επιτρÛπει να στÛλνετε και να λαµβÀνετε
Ûγγραφα ταυτÞχρονα.

• Οι οικονοµικÛς επιλογÛς εξÞδου περιλαµβÀνουν
τελικÜ επεξεργασÝα για 2.000 Ü 3.000 φàλλα,
διÀτρηση, δηµιουργÝα φυλλαδÝων, δÝπλωµα
σχÜµατος V και βοηθητικÞ συρραπτικÞ.

• ΑναβαθµÝσιµο, ñστε να µπορεÝτε να
προσθÛσετε πολυλειτουργικÛς δυνατÞτητες
καθñς µεγαλñνουν οι ανÀγκες σας.

ΟυσιαστικÛς δυνατÞτητες
πολυλειτουργικñν συστηµÀτων,
σε ελκυστικÜ τιµÜ

Για το επÞµενο βÜµα στη λειτουργικÞτητα,
επιλÛξτε WorkCentre. ΑυτÜ η συσκευÜ
προσθÛτει δικτυακÜ εκτàπωση στις
δυνατÞτητÛς σας. Îτσι, τñρα µπορεÝτε να
αποκτÜσετε εàκολα αντιγραφÜ και εκτàπωση
σε µÝα οικονοµικÜ λàση.

• ΝÛος ελεγκτÜς SMart Network Controller™

για ισχυρÜ, αποτελεσµατικÜ εκτàπωση.

• Ασυναγñνιστη ισχàς για εκτÛλεση πολλñν
λειτουργιñν ταυτÞχρονα – RIP, λÜψη,
προγραµµατισµÞ, επεξεργασÝα σειρÀς
προτεραιÞτητας εργασιñν και µετÀδοση.

• Το λογισµικÞ Xerox Standard Accounting
παρακολουθεÝ τις εργασÝες αντιγραφÜς,
εκτàπωσης, αποστολÜς φαξ και σÀρωσης.

• ΠροαιρετικÞ αυτÞνοµο φαξ µε δυνατÞτητα
LAN fax και σÀρωση σε email για τις
ουσιñδεις δυνατÞτητες πολλαπλñν
λειτουργιñν.

• ΑναβαθµÝσιµο σε WorkCentre Pro.

ΠροηγµÛνες λειτουργÝες που
απλοποιοàν τη ροÜ εργασιñν

ΣÀρωση, φαξ, εκτàπωση, αντιγραφÜ. ΚÀντε τα
Þλα µε το WorkCentre Pro. ΠρÞκειται για το
πιο προηγµÛνο πολυλειτουργικÞ σàστηµα µε
ποικιλÝα επιλογñν διανοµÜς κειµÛνων.
ΕπιπλÛον, µπορεÝτε να προσθÛσετε
προσαρµοσµÛνο λογισµικÞ για να αξιοποιÜσετε
ακÞµα περισσÞτερο την επÛνδυσÜ σας. ΕÝναι η
συνετÜ, επιχειρηµατικÜ επιλογÜ.

• ΕκτεταµÛνες δυνατÞτητες φαξ – οι επιλογÛς
περιλαµβÀνουν αυτÞνοµο φαξ µε LAN fax,
Internet φαξ Ü διακοµιστÜς φαξ δικτàου.

• ΠολλαπλÛς επιλογÛς λογισµικοà σÀρωσης -
FreeFlow™ Scan to PC Desktop® και
FreeFlow™ SMARTsend™.

• ΕξελιγµÛνες λàσεις φαξ, σÀρωσης και
λογιστικñν δικτàου απÞ τους Xerox Alliance
Partners.

φωτοαντιγραφικÞ-εκτυπωτÜςφωτοαντιγραφικÞ εξελιγµÛνο πολυλειτουργικÞ
σàστηµα
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σχετικÀ µε την αποτελεσµατικÜ διαχεÝριση ενÛργειας. Η εµφÀνιση του προϊÞντος, η κατÀσταση κατασκευÜς Ü/και προδιαγραφÛς µπορεÝ να αλλÀξουν χωρÝς προειδοποÝηση. 10/06            W7XBR-01XD

ΚαλÛστε σÜµερα. Για
περισσÞτερες πληρïæïρίες,
καλέστε 801-11-07417 ή
επισκεæτείτε µας στη διεύθυνση
www.xerox.com/office

Advanced Office
Finisher για
διÀτρηση και
µεγαλàτερη
χωρητικÞτητα
εξÞδου

Ο Professional Finisher
περιλαµβÀνει συρραφÜ, δηµιουργÝα
φυλλαδÝων µε δÝπλωµα στη µÛση
και συρραφÜ στη ρÀχη, δηµιουργÝα
φυλλαδÝων µε δÝπλωµα V και
διÀτρηση

Office Finisher
για συρραφÜ
σε πολλÛς
θÛσεις

ΒοηθητικÞ
συρραπτικÞ

www.xerox.com/office

ΣυνθÛσεις CopyCentre 265 CopyCentre 275 WorkCentre 265 WorkCentre 275 WorkCentre Pro 265 WorkCentre Pro 275

Ταχàτητα Îως 65 gsm Îως 75 gsm Îως 65 gsm Îως 75 gsm Îως 65 gsm Îως 75 gsm

ΦÞρτος εργασÝας 265: ΜÛχρι 250.000 σελÝδες/µÜνα.275: ΜÛχρι 300.000 σελÝδες/µÜνα

ΜνÜµη συσκευÜς 256 MB στÀνταρ/768 MB µÛγιστη 384 MB στÀνταρ/1024 MB µÛγιστη 768 MB στÀνταρ/1024 MB µÛγιστη

ΧειρισµÞς χαρτιοà

ΤροφοδÞτηση χαρτιοà

ΕπιλογÛς τελικÜς 
επεξεργασÝας

ΑντιγραφÜ
ΧρÞνος πρñτου 
αντιγρÀφου ΜÞλις 2,7 δευτερÞλεπτα

Ταχàτητα σÀρωσης DADH 75 σαρñσεις/λεπτÞ

ΑνÀλυση αντιγραφÜς ΕÝσοδος 600 x 600 x 8 dpi / Ûξοδος 1200 x 4800 dpi interpolated

ΛειτουργÝες αντιγραφÜς

Εκτàπωση
ΕπεξεργαστÜς ∆/∆ AMD Athlon 1.4 GHz αποκλειστικÞς / σκληρÞς δÝσκος 80 GB κοινÞχρηστος

ΣυνδεσιµÞτητα ∆/∆

ΥποστÜριξη PDL ∆/∆

ΑνÀλυση εκτàπωσης ∆/∆ 600 x 600 dpi ΜÛχρι 1200 x 1200 dpi interpolated

ΛειτουργÝες εκτàπωσης ∆/∆

Φαξ
ΕπιλογÛς φαξ

ΣÀρωση
ΕπιλογÛς σÀρωσης

ΕπιλογÛς ΑσφÀλεια αποστολÜς φαξ.
ασφαλεÝας

ΕπιλογÛς 
λογιστικñν

Íλλες επιλογÛς ∆ιÀτρηση (µε Office Finisher), 
διασàνδεση εξωτερικÜς συσκευÜς, Xerox Copier
Assistant, κιτ USB 2.0 (IEEE1284) / παρÀλληλης

θàρας, Λàσεις συνεργατñν για
φαξ/σÀρωση/λογιστικÀ

∆ιÀτρηση (µε Office Finisher), 
µνÜµη προσελιδοποÝησης 256 MB, διασàνδεση
εξωτερικÜς συσκευÜς, Xerox Copier Assistant,
προσοµοÝωση Postscript 3 / MAC Ethertalk, κιτ

αναβÀθµισης σε WorkCentre Pro

∆ιÀτρηση (µε Office και Advanced Finisher), 
Shelf Kit, µνÜµη προσελιδοποÝηση 256 MB,

διασàνδεση εξωτερικÜς συσκευÜς, Xerox Copier
Assistant, κιτ αναβÀθµισης σε WorkCentre/

WorkCentre Pro

ΕσωτερικÞ Auditron – ΑντιγραφÜ, 
Xerox Standard Accounting – ΑντιγραφÜ, 

εκτàπωση, αποστολÜ φαξ, σÀρωση, προαιρετικÀ
λογιστικÀ βÀσει εργασÝας (3ου προµηθευτÜ)

ΕσωτερικÞ Auditron – ΑντιγραφÜ, 
Xerox Standard Accounting – ΑντιγραφÜ, 

εκτàπωση, αποστολÜ φαξ, σÀρωση.

ΕσωτερικÞ Auditron – ΑντιγραφÜ

∆ικτυακÜ σÀρωση µε email (LDAP, Ûλεγχος
ταυτÞτητας), σÀρωση σε φÀκελο home, σÀρωση σε
θυρÝδα ως στÀνταρ, FreeFlow Scan to PC Desktop

και FreeFlow SMARTsend

ΣÀρωση σε email, (128 MB RAM) 
(Ûλεγχος ταυτÞτητας LDAP)

∆/∆

ΑυτÞνοµο φαξ (33,6 Kbps, επιλογÛς µÝας 
[32 MB] και δàο γραµµñν [256 MB]) µε LAN Fax,

Internet Fax, διακοµιστÜ φαξ δικτàου

ΑυτÞνοµο φαξ (33,6 Kbps, επιλογÛς µÝας 
[32 MB] και δàο γραµµñν [256 MB]) µε LAN Fax

PCL6, PCL5e, προσοµοÝωση PostScript 3,
απευθεÝας εκτàπωση TIFF, PDF, LCDS, SCS, XES και
IPDS µÛσω µετασχηµατισµñν τρÝτων προµηθευτñν 

PCL6, PCL5e, προσοµοÝωση PostScript 3 µε
απευθεÝας εκτàπωση TIFF, PDF (προαιρετικÀ)

LCDS, SCS, XES και IPDS µÛσω µετασχηµατισµñν
τρÝτων προµηθευτñν

Εκτàπωση µε καθυστÛρηση, εκτàπωση δοκιµÝων, ασφαλÜς εκτàπωση και Store Print. ΤαυτÞχρονο rip, λÜψη,
προγραµµατισµÞς, επεξεργασÝα ουρÀς και µετÀδοση. ΑµφÝδροµα προγρÀµµατα οδÜγησης εκτàπωσης.
ΠρογραµµατισµÞς σε επÝπεδο σελÝδας. Εκτàπωση διαχωριστικñν. ΕνσωµατωµÛνος web server για αποµακρυσµÛνο
Ûλεγχο/ παρακολοàθηση/ εγκατÀσταση. Παρακολοàθηση εργασÝας στη συσκευÜ και στην επιφÀνεια εργασÝας.

ΑσφÀλεια φαξ, ασφαλÜς εκτàπωση, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPSec, Ûλεγχος ταυτÞτητα δικτàου,
προστασÝα πρÞσβασης στη συσκευÜ µε κωδικÞ πρÞσβασης, εφαρµογÜ φÝλτρων IP, αρχεÝο καταγραφÜς

ελÛγχου, κρυπτογρÀφηση δÝσκου για Store Print και δυνατÞτητες σÀρωσης σε θυρÝδα στο WorkCentre Pro.
ΠροαιρετικÀ: ΕπεγγραφÜ ειδñλων στο δÝσκο, SecureAccess

Ethernet 10/100 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [µÛσω προσαρµογÛα], 
Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [µÛσω προσαρµογÛα τρÝτου κατασκευαστÜ]

ΑυτÞνοµο φαξ (33,6 Kbps, επιλογÛς µÝας [32 MB]
και δàο γραµµñν [256 MB])

ΒασικÛς λειτουργÝες αντιγραφÜς: ΑυτÞµατη διπλÜς Þψης, αυτÞµατη σµÝκρυνση και µεγÛθυνση, αυτÞµατη επιλογÜ χαρτιοà, αυτÞµατη εναλλαγÜ δÝσκων,
βελτιñσεις ποιÞτητας εικÞνας ΧαρακτηριστικÀ εξÞδου: ∆ιαφÀνειες, δηµιουργÝα φυλλαδÝων, πολλαπλÀ εÝδωλα, εξñφυλλα, επισηµεÝωση, δηµιουργÝα εργασÝας,
Ûνθετα και αντιγραφÜ διαχωριστικñν, δοκιµαστικÞ σετ, ενισχυµÛνο χαρτÝ

∆Ýσκος διαχωρισµοà δεσµÝδων: 300 φàλλα. Office Finisher: ΣυρραφÜ 50 φàλλων σε πολλÛς θÛσεις, δÝσκοι για 2.000 + 250 φàλλα Advanced Office
Finisher: ΣυρραφÜ 50 φàλλων σε πολλÛς θÛσεις, δÝσκοι χαρτιοà 1.500 + 250 φàλλων, διÀτρηση 2 οπñν (επιλογÜ για 4 οπÛς) Professional Finisher:
ΣυρραφÜ 50 φàλλων σε πολλÛς θÛσεις, δÝσκοι χαρτιοà 1.500 + 250 φàλλων, διÀτρηση 2 οπñν (επιλογÜ για 4 οπÛς), δηµιουργÝα φυλλαδÝων µε δÝπλωµα στη
µÛση και συρραφÜ στη ρÀχη, δηµιουργÝα φυλλαδÝων µε δÝπλωµα V ΒοηθητικÞ συρραπτικÞ: 50 φàλλα

ΑυτÞµατος τροφοδÞτης εγγρÀφων διπλÜς Þψης 75 φàλλων (DADH), βοηθητικÞς δÝσκος bypass 100 φàλλων, δàο ρυθµιζÞµενοι απÞ το χρÜστη δÝσκοι χαρτιοà
550 φàλλων για τοποθÛτηση χαρτιοà απÞ µπροστÀ, δÝσκοι χαρτιοà υψηλÜς χωρητικÞτητας 3.600 φàλλων (συρτÀρια 1.600 και 2.000 φàλλα), συνολικÀ 4.800
φàλλων

ΒασικÜ µονÀδα
WorkCentre

∆Ýσκος
διαχωρισµοà
δεσµÝδων


