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WorkCentre® 7425/7428/7435 
Urządzenia wielofunkcyjne

Innowacyjność, dzięki której produkcja dokumentów zyskuje nowy wymiar. 
Przełomowe technologie zapewniają doskonałą kolorystykę i prędkość pracy 

urządzenia,  niezawodność, zaawansowane a jednocześnie łatwe w obsłudze 

funkcje oraz konstrukcję przyjazną dla środowiska.

Wysoka rozdzielczość kolorów, 
kiedy tego potrzebujesz. 
WorkCentre 7425/7428/7435 
zapewnia wyrazistość 
tworzonych przez ciebie 
dokumentów biznesowych.

Imponująca jakość obrazu 
Wybierając WorkCentre 7425/7428/7435, 

w łatwy sposób uzyskasz wspaniałą kolorystykę 

dzięki innowacyjnej technologii fi rmy Xerox. 

•  Przełomowa technologia drukowania 1200 
x 2400 dpi zapewnia wspaniałe wydruki 

w wysokiej rozdzielczości. Dzięki ostrości 

obrazu i wyrazistości tekstu drukowanie zyskuje 

zupełnie nowy wymiar.

•  Jednolitość tekstu i obrazów o jakości 
porównywalnej z wydrukiem z maszyn 
drukarskich w formatach PostScript, PCL6/ 

PCL5c, PDF oraz XPS.

•  Unikalna technologia tonerów EA-HG fi rmy 
Xerox zapewnia lepszą rozdzielczość i ostrość 

obrazu. Cząsteczki tonera EA są mniejsze 

i bardziej symetryczne niż w konwencjonalnych 

tonerach. 

WorkCentre® 

7425/7428/7435 

W skrócie

•  Drukowanie/kopiowanie do 

20/28/35 str. na min. kolor 

i 25/28/35 str. na min. tryb 

czarno-biały

•  Pojemność zasobników na papier 

do 5 140 arkuszy

•  Rozdzielczość 1200 x 2400 dpi 

Drukowanie/Kopiowanie/
Skanowanie/Faksowanie/E-mail

SRA3

str./min kolor

szer. x gł. x wys. 
(Podstawa):
1,046 x 678 x 1,125 mm



Szczególna niezawodność 
i wygoda 
Dzięki rozwojowi technologii fi rmy Xerox powstała 

wyjątkowo niezawodna drukarka z dodatkowymi 

elementami konstrukcyjnymi zorientowanymi na 

wygodę jej użytkowania. 

•  Małe wymiary. Przemyślana technologia 

zapewnia poprawę funkcjonalności przy 

jednoczesnym zmniejszeniu zajmowanej 

przestrzeni. Przykładowo: nowy kompaktowy 

system obrazowania pozwala na dodanie 

zintegrowanych funkcji wykańczania bez 

zwiększania wymiarów urządzenia.

•  Ciągła sprawność techniczna dzięki 

najlepszemu na rynku programowi Smart 

eSolutions zarządzającemu zamówieniami 

dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych, 

rozwiązywaniem problemów oraz konserwacją.

•  Mniejsza liczba zgłoszeń serwisowych 
i dłuższy czas użytkowania z uwagi na 

mniejszą liczbę ruchomych części w porównaniu 

z konwencjonalnymi drukarkami laserowymi.

•  Opcja drukowania z urządzenia USB 
Thumbdrive pozwala na drukowanie 

z urządzeń magazynujących USB.

•  Opcjonalny czytnik kart multimedialnych 

pozwala na drukowanie z innych urządzeń, 

takich jak karty pamięci SD.

•  Zasobniki papieru o dużej pojemności (do 

5 140 arkuszy) to rzadsze uzupełnianie papieru, 

w szczególności przy dużej ilości drukowania. 

•  Programowanie na poziomie strony 

pozwala na określenie indywidualnych 

ustawień sterownika dla poszczególnych stron 

dokumentu.

•  Funkcja Fax-forwarding pozwala na 

przesyłanie przychodzących faksów na 

adres e-mailowy, numer faksu lub do folderu 

dokumentów.

Bardziej przyjazny dla środowiska
Zaprojektowane z myślą o środowisku urządzenie 

WorkCentre 7425/7428/7435 zachowuje cenne 

zasoby bez wpływu na wydajność pracy i jakość 

wydruku.

•  Zgodność z wytycznymi Blue Angel. Spełnia 

surowe wymogi konieczne do przyznania 

certyfi katu Blue Angel. 

•  Zgodność z normą Energy Star Zużywa 

mniej energii niż inne urządzenia laserowe 

w tej klasie. Przykładowo: zredukowano zużycie 

energii w trybie czuwania do mniej niż 2 watów, 

co oznacza zdecydowanie mniejsze zużycie 

energii niż w większości kolorowych drukarek 

laserowych. 

•  Obniżony poziom hałasu. W trybie czuwania 

wentylator jest wyłączony, co zmniejsza poziom 

hałasu do 20 dB. W trybie pracy poziom 

hałasu wynosi 56 dB lub mniej, dzięki czemu 

jest to jedno z najciszej pracujących urządzeń 

wielofunkcyjnych w swojej klasie. 

•  Redukcja emisji CO2. Wykorzystujemy 

tworzywa sztuczne z biomasy, pochodzące 

z odpadów organicznych. Emisja CO2 

w procesie produkcyjnym jest mniejsza o 

16% w porównaniu do bardziej tradycyjnych 

tworzyw sztucznych. 

•  Toner przyjazny dla środowiska. Toner EA 

fi rmy Xerox wytwarza o 65% mniej dwutlenku 

węgla podczas produkcji.

WorkCentre 7435 z powierzchnią 

roboczą, podwójnym 

zasobnikiem o dużej pojemności 

oraz zintegrowanym biurowym 

urządzeniem wykańczającym



Wysoka użyteczność i wydajność

Urządzenie WorkCentre 7425/7428/7435 oferuje niezawodne działanie oraz 

niespotykaną łatwość użytkowania. Korzystanie z zaawansowanych funkcji urządzenia 

jest łatwe dzięki konstrukcji przyjaznej dla użytkownika.

Zwiększona wydajność 
i szybkość pracy 
Dzięki dużej prędkości drukowania oraz wielości 

funkcji, które pozwalają zaoszczędzić czas, możesz 

bardziej skupić się na pracy, a nie na drukarce.

•  Prędkość drukowania dostosowana 
do twojego tempa pracy. WorkCentre 

7425/7428/7435 drukuje dokumenty w trybie 

kolorowym przy prędkości 20, 28 lub 35 stron 

na minutę, w zależności od wybranego modelu.

•  Oszczędność czasu i papieru. W pełni 

wydajny wydruk dwustronny jest równie 

szybki jak wydruk jednostronny.

•  Krótki czas rozruchu poniżej 30 sekund 

z trybu uśpienia oznacza krótszy 

czas oczekiwania na wydruk.

•  Brak konieczności czekania na zadania 
oczekujące. Funkcja „Print Around” 

opracowana przez Xerox wykrywa i zatrzymuje 

zadania wymagające dodatkowych zasobów 

(np. specjalny rozmiar papieru) i drukuje 

kolejne zadanie będące w kolejce.

•  Możliwość jednoczesnego skanowania, 
drukowania, kopiowania, faksowania 
i przesyłania dokumentów do miejsca 

ich przeznaczenia. Wielozadaniowy 

kontroler sieciowy szybko i skutecznie 

sprosta licznym zadaniom biurowym, 

maksymalizując wydajność pracy. 

•  Uproszczenie procesów związanych 
z przetwarzaniem zwyczajowych 
dokumentów dzięki technologii 
Xerox Extensible Interface Platform 
(EIP). Możliwość połączenia urządzenia 

WorkCentre 7425/7428/7435, 

wspomaganego przez EIP, ze wspomaganym 

przez EIP oprogramowaniem, co: 

–  upraszcza skomplikowany proces obiegu 

dokumentów przy jednoczesnym 

łatwiejszym użytkowaniu urządzenia 

–  usprawnia istniejące bazy danych 

i infrastrukturę – dostęp do 

spersonalizowanych aplikacji 

komputerowych z ekranu dotykowego 

–  dostosowuje pracę urządzenia do 

twojego tempa pracy... a nie odwrotnie

Zaawansowane skanowanie
Teraz możesz w łatwy sposób przetworzyć 

dokumenty papierowe na formę elektroniczną 

dzięki zaawansowanym narzędziom 

do skanowania, które znajdziesz w tym 

nowoczesnym, wielofunkcyjnym urządzeniu.

•  Tworzenie plików PDF/XPS z możliwością 
wyszukiwania tekstu. Możesz skanować 

dokumenty papierowe i przesyłać pliki PDF, 

PDF/A i XPS z możliwością wyszukiwania 

tekstu bezpośrednio na twój pulpit, do 

folderu sieciowego lub na adres e-mailowy. 

•  Przesyłanie zeskanowanych dokumentów 
przy pomocy szablonów. Raz zeskanowane 

twoje dokumenty są przekształcane na pliki 

PDF, JPG lub TIFF, przesłane bezpośrednio 

na twój komputer lub do folderów sieciowych 

drogą e-mailową, faksem, poprzez Fax, 

lub dostarczone w formie papierowej.

•  Lightweight directory access protocol (LDAP) 
daje ci możliwość wyszukiwania adresów 

odbiorców w sieciowej książce adresowej.

•  Funkcja Scan to Home pozwala na 

automatyczne skanowanie dokumentów 

do określonego folderu na osobistym 

komputerze oraz ich archiwizowanie.

•  Funkcja skanowanie do folderu umożliwia 

przechowywanie plików na twardym 

dysku urządzenia, ich wydruk, usunięcie 

lub pobieranie na pulpit użytkownika.

•  Mniejsze, bardziej przyjazne sieci pliki. 
Technologie kompresji skanowania JBIG 2 

oraz MRC optymalizują proces skanowania, 

zapewniając znacznie większą szybkość 

przesyłania i zmniejszając obciążenie sieci 

oraz obszar pamięci wykorzystywanej na 

serwerach sieciowych i pocztowych.

Łatwość obsługi 
WorkCentre zostało zaprojektowane 

z myślą o użytkownikach biurowych, 

zapewniając im natychmiastową dostępność 

najbardziej potrzebnych zadań. 

•  Intuicyjność zaawansowanych funkcji dzięki 

łatwemu w obsłudze interfejsowi Xerox.

•  Łatwiejsze wyszukiwanie dokumentów dzięki 
opcji wyświetlania miniatur. Dokumenty 

przechowywane na twardym dysku są 

wyświetlane w formie ikon na przednim panelu.

•  Spersonalizowane przyciski panelu 
przedniego sprawiają, że najczęściej 

używane funkcje są w zasięgu ręki.

•  Łatwość integracji dzięki aplikacjom 

użytkowym innych fi rm rozszerzającym 

i dostosowującym funkcje, takie jak 

rozliczanie i zarządzanie dokumentami. 

•  Technologia Xerox SMart Kit™ pozwala 

na nieustanne monitorowanie zużycia 

istotnych części urządzenia, aby przewidzieć 

i zapobiec przestojom w pracy.
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1

Podajnik o dużej pojemności na maks. 2 000 
arkuszy papieru. Wybierz model o pojemności 

2 180 arkuszy (opcja 3 zasobników) lub 3 140 arkuszy 

(podwójny zasobnik o dużej pojemności), następnie 

dodaj podajnik o dużej pojemności, aby uzyskać 

całkowitą pojemność do 5 140 arkuszy.

2   

Wyjątkowo szeroki wachlarz obsługiwanych 
materiałów. Obsługuje szerszy wachlarz typów 

i gramatury materiałów przy zastosowaniu większej 

liczby zasobników niż w większości urządzeń w swojej 

klasie. Obsługuje papier o gramaturze do 256 g/m2 

i przezrocza (z separatorami).

3

Łatwość wydruku na kopertach dzięki opcji 

dedykowanej tacy do kopert.

4     

Duża powierzchnia robocza (opcjonalnie) zapewnia 

dużą ilość miejsca potrzebnego na sortowanie 

dokumentów.

5

Zintegrowany fi niszer biurowy (opcjonalne 

wykańczanie bez dodatkowych komponentów) pozwala 

na obsługę standardowych zadań wykańczania bez 

zwiększania wymiarów urządzenia.

6  

Finiszer biurowy LX (opcjonalnie) zapewnia 

zaawansowane funkcje wykańczania za rozsądną cenę.

7  

Finiszer profesjonalny (opcjonalnie) z możliwością 

wielopozycyjnego zszywania 50 arkuszy, dziurkowania, 

składania typu V i tworzenia broszur zszywanych 

grzbietowo.

8  

Duży, intuicyjny panel przedni zapewnia dostępność 

do 90% najczęściej wykorzystywanych funkcji na 

pierwszym ekranie. Koniec z marnowaniem czasu 

na wyszukiwanie funkcji, której w danym momencie 

potrzebujesz!



Łatwość obsługi 

WorkCentre 7425/7428/7435 to łatwość instalacji, obsługi i utrzymania. Znakomita 

użyteczność urządzenia ogranicza liczbę wezwań serwisowych, a dostępność funkcji łatwego 

skanowania, kopiowania i faksowania umożliwia zastąpienie kilku urządzeń jednym. To 

świetna wiadomość dla twoich informatyków, gdyż daje im to możliwość skupienia się na 

zadaniach istotnych dla fi rmy.

Redukcja kosztów obsługi 
serwisowej IT dzięki łatwemu 
zarządzaniu 
Wykorzystaj w pełni najnowsze technologie 

i narzędzia Xerox dla potrzeb konsolidacji 

oczekiwań i zarządzania wymaganiami w zakresie 

drukowania obowiązującymi w twojej fi rmie. 

•  Uproszczone zarządzanie sterownikami 
przy pomocy Xerox Global Print Driver (X-GPD) 

i Xerox Mobile Express Driver (X-MED). 

X-GPD, pierwszy, prawdziwie uniwersalny 

sterownik druku, obsługuje urządzenia Xerox 

i większość urządzeń innych fi rm w sieci. X-MED 

umożliwia mobilnym użytkownikom łatwą 

lokalizację i drukowanie do jakiegokolwiek 

autoryzowanego urządzenia w sieci, bez 

konieczności uciążliwej konfi guracji. Zapisz 

ulubione ustawienia drukowania dla każdej 

aplikacji i korzystaj z nich na każdej drukarce 

i urządzeniu wielofunkcyjnym.

•  Drukowanie bez sterowników dla 
użytkowników zdalnych z wykorzystaniem 

usług sieciowych CentreWare Internet 

Services (CWIS). Przy pomocy jakiegokolwiek 

podłączonego komputera możesz 

natychmiast wydrukować pliki PDF, TIFF i PRN 

z jakiegokolwiek komputera sieciowego bez 

sterownika druku. Usługi CWIS umożliwiają 

administratorom konfi gurację urządzenia, 

ładowanie książek adresowych, zdalne 

monitorowanie użytkowania i materiałów 

eksploatacyjnych oraz tworzenie funkcji 

kontrolnych.

•  Uproszczenie zarządzania urządzeniem 
dzięki CentreWare Web poprzez umożliwienie 

administratorom na instalację, konfi gurację, 

zarządzanie, monitorowanie i tworzenie 

raportów dotyczących wszystkich urządzeń, 

zarówno opracowanych przez Xerox, jak i innych 

fi rm, w ramach sieci. 

Wykorzystaj zalety opcji Fiery
Rozszerzenie funkcjonalności urządzenia 

WorkCentre 7425/7428/7435 poprzez 

serwer sieciowy EFI Fiery® to cała gama 

korzyści, w tym łatwe w obsłudze narzędzia 

do zarządzania kolorem, zwiększona 

wydajność i bezpieczeństwo oraz 

narzędzia zapewniające elastyczny obieg 

dokumentów.

Zwiększona wydajność
•  Wykorzystuje funkcje łatwej konfi guracji 

zadań oraz zautomatyzowanego ich 

przesyłania – dostępne poprzez Hot 

Folders, Virtual Printers i EFI™ Spot-On. 

•  Daje zaawansowane rezultaty dzięki 

modułowi do tworzenia broszur (Booklet 

Maker), który przy pomocy kreatora 

prowadzi użytkownika krok po kroku. 

•  Zwiększa wydajność dzięki technologii 

Fiery Smart RIP i zapewnia spójny wydruk 

w krótszym czasie, niezależnie od formatu 

pliku.

Lepsze zarządzanie kolorem
•  Zapewnia precyzyjną i jednolitą 

kolorystykę w aplikacjach, platformach 

i formatach plików w kolorze dzięki EFI 

Fiery ColorWise ®. 

•  Tworzy precyzyjną i jednolitą kolorystykę 

korporacyjną we wszystkich dokumentach 

dzięki ® rozwiązaniu kalibracji kolorów 

drukowania PANTONE. 

Zwiększona elastyczność 
i bezpieczeństwo
•  Przypisuje prawa dostępu i zwiększa 

kontrolę na podstawie roli i zakresu 

obowiązków. 

•  Posiada łatwy dostęp do dodatkowych 

opcji bezpieczeństwa z uwagi na ich 

integrację z istniejącymi protokołami 

sieciowymi. 

Oprogramowanie Xerox 

CentreWare Internet 

Services pozwala na 

wydruk plików PDF, TIFF 

i PRN z jakiegokolwiek 

podłączonego 

komputera bez 

konieczności instalacji 

sterownika druku.



•  Znak wodny (opcjonalnie) zapobiega 

nieautoryzowanemu powielaniu 

dokumentów w formie papierowej 

poprzez zastosowanie kodów 

uniemożliwiających kopiowanie, 

drukowanie, skanowanie czy faksowanie. 

•  Faks bezpieczny gwarantuje dostęp do 

wrażliwych dokumentów przesyłanych 

faksem jedynie upoważnionym 

użytkownikom.

•  Zunifi kowany bezpieczny dostęp 

(opcjonalnie) umożliwia użytkownikom 

logowanie do urządzenia przy 

pomocy karty zbliżeniowej lub karty 

bezpieczeństwa, zapewniając zarówno 

dodatkowy poziom bezpieczeństwa, 

jak i możliwość identyfi kacji i kontroli 

poszczególnych użytkowników.

•  Zamazywanie danych (opcjonalnie) 

gwarantuje całkowite usunięcie 

skanowanych dokumentów z urządzenia, 

co uniemożliwia nieuprawnione 

kopiowanie materiałów poufnych.

•  Zabezpieczony hasłem i szyfrowany 
PDF przekształca skanowane dokumenty 

w pliki PDF, zabezpieczone hasłem, 

bezpośrednio z przedniego panelu 

urządzenia.

•  Szyfrowany e-mail, drukowanie 
i dysk twardy oraz szyfrowanie zgodne 

z FIPS 140 zapewnia dodatkowy 

poziom ochrony przed nieuprawnionym 

dostępem.

Kontrola dostępu i zarządzanie kosztami

Dzięki posiadaniu niektórych z najbardziej zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa wydruku 

dostępnych na rynku, WorkCentre 7425/7428/7435 daje Ci funkcję kontrolną. Masz kontrolę 

nad tym, kto ma dostęp do dokumentów poufnych, czy dokumenty są faksowane czy 

drukowane, czy wydruk jest kolorowy czy czarno-biały. W końcu zaawansowane narzędzia 

raportowania i zarządzania pomagają utrzymywać niskie koszty bez wpływu na jakość wydruku.

Ochrona dokumentów dzięki 
dodatkowym funkcjom 
bezpieczeństwa
WorkCentre 7425/7428/7435 to 

najnowocześniejsze technologie związane 

z bezpieczeństwem dokumentów, które 

zapewniają poufność dokumentacji tajnej.

•  Poprawa bezpieczeństwa sieci i adresowania 
dzięki IPv6 Wykorzystaj zalety IPv6, protokołu 

adresowania nowej generacji, dla poprawy 

bezpieczeństwa, przesyłania i autokonfi guracji 

w twojej sieci.

•  Najnowocześniejsze standardy 
bezpieczeństwa. Urządzenie 

WorkCentre 7425/7428/7435 jest zgodne 

z najnowszymi standardami branżowymi 

w zakresie bezpieczeństwa sieci, obsługuje 

protokół IPSec szyfrujący treść dokumentów, 

SNMPv3, który w bezpieczny sposób przesyła 

informacje do użytkowników, oraz 802.1x, 

który w bezpieczny sposób uwierzytelnia 

urządzenia sieciowe przed umożliwieniem 

dostępu do dokumentu. Urządzenie zostało 

zgłoszone do programu certyfi kacji i zgodności 

z międzynarodowymi kryteriami (Common 

Criteria Certifi cation).

Ekonomiczne zarządzanie 
Dzięki wyjątkowemu wachlarzowi rozwiązań 

oraz obsłudze wielu innych urządzenie 

WorkCentre 7425/7428/7435 umożliwia obsługę 

dokumentacji wychodzącej poza standardową 

dokumentację biznesową. Dodatkowe aplikacje 

zarządzania rozliczeniami pozwalają na 

dostosowanie urządzenia do charakteru pracy 

w twojej fi rmie.

•  Precyzja zdalnego monitorowania 
urządzenia poprzez sieć. Oprogramowanie 

Xerox Standard Accounting umożliwia 

monitorowanie nie tylko liczby stron 

dokumentów wytworzonych przez twoje 

biuro, ale także ich autorów. Możesz zarządzać 

dostępem oraz gromadzić dane dla potrzeb 

ich drukowania, kopiowania, skanowania 

i faksowania w trybie czarno-białym lub 

w kolorze.

•  Network Accounting/Job-based Accounting 

zapewnia precyzyjne rozliczanie wydruków 

z właściwymi działami z wykorzystaniem 

jednego z kilku rozwiązań rozliczeniowych 

oferowanych przez fi rmy zewnętrzne. 

•  Pełna kontrola koloru dla oszczędnych. 
To ty zarządzasz wykorzystaniem kolorów. Na 

podstawie istniejących list użytkowników LDAP 

możesz w łatwy sposób określać, kto i kiedy 

może stosować kolory w dokumentach.

•  Funkcja automatycznego rozpoznawania 
koloru pozwala urządzeniu WorkCentre 

7425/7428/7435 na automatyczne 

wykrywanie obecności koloru w dokumencie 

oraz zastosowanie stosownych obciążeń 

rozliczeniowych.

•  MeterAssistant™ automatycznie gromadzi 

i bezpiecznie wysyła odczyty urządzenia, aby 

poprawić dokładność rozliczeń.

Dodatkowa ochrona informacji poufnych dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa



Moduł z trzema 
zasobnikami

Podwójny 
zasobnik o dużej 
pojemności (HCTT)

Dupleksowy, automatyczny 
podajnik dokumentów

Finiszer profesjonalny
Finiszer 
biurowy
LX

Finiszer 
zintegrowany

Podajnik o dużej 
pojemności

Prędkość

WorkCentre 7425 WorkCentre 7428 WorkCentre 7435
Do 20 str. na min. kolor/

25 str. na min. tryb czarno-biały

Do 28 str. na min. kolor/

28 str. na min. tryb czarno-biały 

Do 35 str. na min kolor/

35 str. na min. tryb czarno-biały

Cykl roboczy Do 60 000 str./miesiąc Do 80 000 str./miesiąc Do 105 000 str./miesiąc

Obsługa papieru Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF): 75 arkuszy; Rozmiar: 5,5 x 8,5 cala do 11 x 17 cali/148 x 210 mm do 297 x 420 mm

Pojemność wejściowa W standardzie Podajnik boczny: 100 arkuszy; Rozmiar: 4,13 x 5,83 cala do 12 x 18 cali/105 x 148 mm do SRA3

Zasobnik 1: 520 arkuszy; Rozmiary: 5,5 x 7,2 cala do 11 x 17 cali/139,7 x 182 mm do A3

Opcjonalnie Opcja trzech zasobników (Łącznie 2 180 arkuszy): Dodatkowe trzy tace na 520 arkuszy; Rozmiar: 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/139,7 x 182 mm do SRA3

Podwójny zasobnik o dużej pojemności (HCTT) (Łącznie 3 140 arkuszy): Dodatkowa taca na 520 arkuszy; 

Rozmiar: 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/139,7 x 182 mm do SRA3 i dwa zasobniki; Rozmiar: 8,5 x 11 cali/A4, łącznie 2 000 arkuszy

Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2 000 arkuszy; Rozmiar 8,5 x 11 cali/A4 podawany dłuższą krawędzią

Opcjonalna taca do kopert: Do 60 kopert: #10 commercial, Monarch, DL, C5, wymiary niestandardowe, Large U.S. Postcard, A6

Wykańczanie W standardzie Podwójna taca offsetowa: Każdy po 250 arkuszy

Taca (zadrukowana strona do góry): 100 arkuszy

Opcjonalnie Finiszer zintegrowany: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy w jednym miejscu

Finiszer biurowy LX: Układacz na 2000 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy, zszywanie w 3 miejscach, opcjonalny 

dziurkacz, opcjonalne urządzenie tworzące broszury (przegniatanie, zszywanie grzbietowe)

Składacz broszur (wymaga urządzenia wykańczającego)

Finiszer profesjonalny: Układacz na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy i dziurkacz, 

zszywacz boczny i zszywacz do tworzenia broszur składanych

Wygodny zszywacz: 50 arkuszy (75 g/m2)

Kopiowanie 
Czas drukowania pierwszej strony (do) 8,7 s kolor/6,7 s tryb czarno-biały 6,4 s kolor/5,0 s tryb czarno-biały 6,4 s kolor/5,0 s tryb czarno-biały

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania Automatyczne drukowanie dwustronne, kolorowy interfejs dotykowy, elektroniczne sortowanie wstępne, automatyczny wybór tacy, budowanie zadania, 

negatyw lub obraz lustrzany, automatyczne tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, automatyczne RE, oryginały o różnych rozmiarach, 

wstawianie okładek, zestaw przykładowy, kopiowanie książek, zapisywanie i wczytywanie programowania zadania, adnotacje, automatyczny wybór 

koloru, określenie obszaru, tryb plakatowy, znak wodny, tryb fotografi czny „contone” (tony ciągłe), kopiowanie dokumentów tożsamości

Drukowanie 
Rozdzielczość (maks.) 1200 x 2400 dpi

Procesor 667 MHz

Język drukarki (PDL) Adobe® PostScript® 3™, opcjonalne, PDF, XPS®, PCL® 5c/PCL 6 emulacje, HP-GL2™

Możliwość podłączenia
10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (poprzez adapter), bezpośrednie drukowanie z nośnika pamięci High-Speed USB 2.0, 

Wireless Ethernet 802.11b (poprzez adaptery innych fi rm), równolegle (opcjonalnie)

Pamięć Minimum 1,5 GB plus dysk twardy 40 GB

Funkcje drukowania Automatyczne drukowanie 2-stronne, druk bezpieczny, druk opóźniony, zestaw przykładowy, tworzenie broszur, wybór okładki, 

wybór papieru na podstawie atrybutów, wiele stron na jednym arkuszu, znak wodny, arkusze banerów, dopasowanie do nowego rozmiaru 

papieru, przekładanie foliami, wybór zasobnika wyjściowego, przechowywanie i przywoływanie ustawień sterownika, oszczędzanie toneru

Faksowanie Opcjonalnie
Samoobsługowy faks (opcja jednej lub trzech linii telefonicznych) z faksem internetowym*, 

zestaw Network Server Fax Enablement Kit (wymaga zestawu Scanning Enablement Kit)

Funkcje faksowania LANfax, przesyłanie faksów, wysyłanie i odbieranie dokumentów dupleksowych, drukowanie na faksie do formatu A3, budowanie zadania faksu

Skanowanie Opcjonalnie
Zestaw Scanning Enablement Kit: Skanowanie do wiadomości e-mailowych, skanowanie do folderu, 

skanowanie do FTP, PDF, PDF/A, XPS z możliwością wyszukiwania tekstu, linearny PDF, JPEG, TIFF

Opcje dodatkowe Scan to PC Desktop™ , Various Xerox Alliance Partner Solutions, SMARTsend®

Rozliczanie W standardzie Auditron, Xerox Standard Accounting – Kopiowanie, drukowanie, faksowanie, skanowanie; kontrola kopiowania 

i drukowania w trybie kolorowym poprzez Active Directory, kontrola dostępu do koloru

Opcjonalnie Rozliczanie sieciowe/Rozliczanie według zadań

Bezpieczeństwo
W standardzie Secure Print, uwierzytelnianie poprzez LDAP/Kerberos/SMB, PDF chroniony hasłem, szyfrowany 

dysk, szyfrowanie FIPS 140, szyfrowany e-mail, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0

Opcjonalnie Zabezpieczenie przed nadpisaniem obrazu, bezpieczny znak wodny, Secure Access Unifed ID System

Systemy operacyjne Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 lub wyższy; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x

Inne opcje Kontroler sieciowy EFI Fiery Network Controller, czytnik kart multimedialnych, drukowanie z pamięci USB, przeglądanie miniatur, 

powierzchnia robocza, interfejs urządzenia zewnętrznego, interfejs druku równoległego, wygodny zszywacz

* Opcja dostępna na wybranych rynkach

WorkCentre®7425/7428/7435

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem fi rmy Xerox lub odwiedź naszą 
witrynę internetową: www.xerox.pl.
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