WorkCentre™ 7232/7242

drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie e-mail

Wydajność w połączeniu z kolorem,
na który naprawdę Cię stać

WorkCentre™

7232/7242
system wielofunkcyjny
Otwórz się na nowy poziom biurowych
możliwości. Superszybkie, oszczędne drukowanie i kopiowanie

w trybie czarno-białym daje Ci solidną wydajność, na której możesz
polegać każdego dnia. Ponadto otrzymujesz zaawansowane funkcje
skanowania i faksowania, aby zwiększyć możliwości sterowania
obiegiem dokumentów w biurze. Ale dlaczego miałbyś się ograniczyć
tylko do trybu czarno-białego? w obecnych czasach potrzebujesz
pięknego, wysokiej jakości koloru, który urządzenie wielofunkcyjne
WorkCentre 7232/7242 da Ci po cenie znacznie mniejszej, niż myślisz.

► Rzeczywista wydajność

Szybkość i jakość obrazu

	Szybkie i ultrawydajne urządzenie wielofunkcyjne
WorkCentre 7232/7242 z mnóstwem nowatorskich
rozwiązań biurowych, to idealna propozycja dla
małych i średnich zespołów roboczych o różnorodnych
wymaganiach dotyczących dokumentów firmowych.

• Urządzenie kopiujące i drukujące w trybie czarno-

► Maksymalna efektywność

• Wyjątkowa jakość wydruków dzięki rozdzielczości

	Opracowane przez Xerox rozwiązania dla obiegu
dokumentów uproszczą Twoją pracę. Zaawansowane
narzędzia skanowania pozwalają na przetwarzanie
dokumentów papierowych w pliki cyfrowe, które możesz
automatycznie rozsyłać i archiwizować. Funkcje faksowania
i wysyłania e-maili dają jeszcze więcej możliwości.

• Jednolita wielkość i kształt cząstek toneru typu EA-HG

► “Wbudowane” poczucie pewności

• Automatyczne drukowanie dwustronne, użyteczne opcje

	Aby przyciągnąć większą uwagę do ważnych dokumentów,
możesz bez problemu wydrukować je w kolorze, utrzymując
jednocześnie całkowitą kontrolę nad wykorzystaniem trybu
kolorowego, co pozwala na zmniejszenie kosztów. Zaawansowane
funkcje bezpieczeństwa sprawią, że najważniejsze dla
firmy informacje pozostaną nienaruszone i bezpieczne.

► Po prostu to, czego szukasz
	Z ceną urządzenia czarno-białego i konstrukcją umożliwiającą
sprawne wykonywanie wielu zadań, WorkCentre 7232/7242 będzie
niezastąpionym członkiem Twojego zespołu. Kupując je zyskujesz
wygodę użytkowania jednego, łatwego w obsłudze, systemu, który
elastycznie dostosuje się do wymogów niemal każdego biura.

białym z szybkością 40 stron na minutę z łatwością
wytrzyma tempo pracy Twojego biura.

• Drukowanie w trybie kolorowym do 10 stron na minutę – szybkość

wystarczająca, by WorkCentre 7232/7242 zastąpiło Twoje obecne
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – atramentowe lub laserowe.
600 x 600 dpi x 4 bity. Otrzymujesz nadzwyczajną grafikę biurową
i wyrazisty tekst, zapewniające profesjonalną jakość każdej strony.
sprawia, że jakość wydruków jest lepsza, a wydajność
tonera większa. To ten sam wysokiej jakości toner, który
jest stosowany w naszych urządzeniach wielofunkcyjnych
dla profesjonalnych artystów-grafików.
wykończeniowe i różne konfiguracje zasobników dla
dokumentów w rozmiarach aż do formatu A3. Dodatkowy
2000-arkuszowy podajnik o dużej pojemności sprosta
wymaganiom biur tworzących znaczne ilości dokumentów.

WorkCentre® 7232/7242

Kontrola, której potrzebujesz

Rozszerzone aplikacje dla
urządzeń wielofunkcyjnych

• Funkcja wewnętrznego Auditronu pozwala administratorom
na ustalanie limitów kopiowania, faksowania i skanowania,
zarówno w trybie czarno-białym, jak i kolorowym,
zapewniając w ten sposób lepszą kontrolę kosztów.

Technologia Xerox Extensible Interface Platform

(EIP) pozwala na zastosowanie wielu aplikacji,
które rozszerzają możliwości WorkCentre.

• Dzięki użytecznym raportom funkcja Xerox Standard Accounting
jeszcze bardziej ułatwia analizę wykorzystania urządzenia.

• Kontrola wykorzystania trybu kolorowego przez MS Active Directory

™

zapewnia nieograniczony dostęp do funkcji w trybie czarno-białym,
ograniczając jednocześnie drukowanie i kopiowanie w trybie kolorowym
do wybranych użytkowników, co pozwala na lepszy nadzór nad kosztami.

• Secure Access Unified ID System umożliwia użytkownikom
logowanie się na urządzeniu z użyciem identyfikacyjnych
kart magnetycznych lub zbliżeniowych, zapewniając
bezpieczny dostęp po jednokrotnej rejestracji.

Dzięki EIP użytkownicy
mogą bezpiecznie
znaleźć, zapisać,
wydrukować i podzielić się
ważnymi informacjami,
wykonując kilka prostych
ruchów na ekranie
dotykowym urządzenia.

Zastosowanie haseł i kart
dostępu da Ci pewność, że
tyko upoważnieni użytkownicy
mają dostęp do WorkCentre.

• Funkcje zabezpieczenia drukowania i zabezpieczenia faksu
pozwalają na zachowanie tajności ważnych informacji.

• Zestaw do zabezpieczenia danych szyfruje wszystkie dane
zapisane na twardym dysku urządzenia; może również
automatycznie nadpisywać dane określonych zadań.

• Filtrowanie adresów IP i domen oraz blokowanie portów zabezpiecza
urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem poprzez sieć.

Zaawansowane rozwiązania
umożliwiające skanowanie
• Skanowanie do skrzynki pocztowej pozwala na

Pasuje do Twojego biura,
mieści się w Twoim budżecie
• Kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie. Otrzymujesz
bogactwo funkcji po bezkonkurencyjnej cenie, z oszczędnym
trybem czarno-białym, którego oczekujesz, a ponadto
z przyciągającym uwagę kolorem, z którego możesz skorzystać
wtedy, gdy chcesz zrobić naprawdę dobre wrażenie.

• Technologia SMart Kit pozwala na nieustanne monitorowanie
™

zużycia części urządzenia, aby przewidzieć, kiedy
będą wymagały wymiany i zapobiec przestojom.

• Oprogramowanie CentreWare® Internet Services

bezproblemowo współpracuje z Twoją przeglądarką, dzięki
czemu masz szybki dostęp do zadań drukowania oraz wsparcia
technicznego on-line, bez odchodzenia od swojego biurka.

• Niezależnie od tego, czy korzystasz z interfejsu urządzenia,
czy kontrolujesz je z komputera poprzez sterownik druku,
urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 7232/7242
jest niezwykle łatwe i intuicyjne w użyciu.

• Możliwość zastosowania dodatkowych zasobników pozwoli

Twojemu zespołowi na wydrukowanie ogromnej ilości
dokumentów, bez konieczności dokładania papieru, a dwie opcje
urządzeń wykańczających zapewnią lepsze dostosowanie do
wymogów poszczególnych zadań drukowania.

wysyłanie plików elektronicznych na twardy dysk
urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre 7232/7242,
umożliwiając w ten sposób ich łatwe pobieranie.

• Funkcja skanowanie do macierzystego katalogu
umożliwia szybkie wysyłanie skanów do katalogów
zdefiniowanych wcześniej jako “macierzyste”.

• Przetwarzanie zeskanowanych dokumentów

w pliki PDF z możliwością przeszukiwania
pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji.

• Skanowanie do wiadomości e-mail daje możliwość

wysyłania skanów do wiadomości e-mail bezpośrednio
z panelu urządzenia.

• Technologia kompresji pozwala na zmniejszenie
rozmiarów plików zeskanowanych obrazów,
w celu ich szybkiego przesłania i zmniejszenia
obciążenia sieci.

• Skanowanie sieciowe dzięki wykorzystaniu

wygodnych szablonów umożliwia rozesłanie skanów
do zdefiniowanych miejsc przeznaczenia.

• Arkusze przebiegu prac upraszczają codzienny obieg

dokumentów, skierowując je do określonych wcześniej
miejsc przeznaczenia, takich jak zdefiniowane adresy
e-mail, docelowe miejsca faksów oraz witryn FTP/SMB.

• WorkCentre 7232/7242 jest w pełni

kompatybilne z innymi rozwiązaniami
biurowymi Xerox, takimi jak
oprogramowanie SMARTsend ® do
zaawansowanego rozsyłania dokumentów.

WorkCentre™ 7232/7242
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź
naszą witrynę internetową www.xerox.pl
automatyczny dupleksowy
podajnik dokumentów (DADF)
Pokrywa skanera

Podajnik o dużej
pojemności
Podstawa

WorkCentre 7232
Tryb czarno-biały do 32 stron na minutę/
kolorowy do 10 stron na minutę
Do 100.000 obrazów/miesiąc

Szybkość
Cykl roboczy
Pojemność wejściowa

Wyjście papieru

Zintegrowane
biurowe urządzenie
wykańczające

Biurowe urządzenie
wykańczające

Moduł z dwoma
zasobnikami

WorkCentre 7242
Tryb czarno-biały do 40 stron na minutę/
kolorowy do 10 stron na minutę
Do 125.000 obrazów/miesiąc

W standardzie Zasobnik obejścia: 100 arkuszy; Rozmiar: 89 x 98,4 mm do A3
Zasobnik 1: 520 arkuszy; Rozmiar: 139,7 x 182 mm do A3, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru
Opcjonalnie Pokrywa skanera lub automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów (DADF): 75 arkuszy; Rozmiar: 125 x 115 mm do 297 x 432 mm
Moduł z dwoma zasobnikami: każdy po 520 arkuszy; Rozmiar: 139,7 x 182 mm do A3, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru
Podwójny zasobnik o dużej pojemności (HCTT): Jeden zasobnik na 900 arkuszy, jeden zasobnik na 1.200 arkuszy;
Rozmiar: A4 (podawany dłuższą krawędzią)
Podajnik o dużej pojemności: 2.000 arkuszy; Rozmiary: A4 (podawany dłuższą krawędzią); maksymalna pojemność zasobników 4.720
Pojemność zasobników Maksymalna: 4.720 arkuszy; Gramatura: 64 do 216 g/m2, ze wszystkich zasobników
W standardzie Automatyczny druk dwustronny, dwa centralne zasobniki przechwytywania na 250 arkuszy (górny zasobnik przechwytywania offsetu) +
zasobnik boczny na 100 arkuszy
Opcjonalnie Zintegrowane biurowe urządzenie wykańczające: układacz na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w jednej pozycji
Biurowe urządzenie wykańczające: układacz na 1000 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w 3 pozycjach

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony
Rozdzielczość wydruku
Możliwość podłączenia
Obsługiwane języki:
System
Funkcje drukowania

Kopiowanie
Czas drukowania pierwszej kopii
Rozdzielczość kopiowania
Funkcje kopiowania

Faksowanie (opcja)
Funkcje faksowania

Skanowanie
(opcja)
Funkcje skanowania

Bezpieczeństwo

W standardzie
Opcjonalnie

Rozliczanie

W standardzie
Opcjonalnie

Inne opcje

Podwójny zasobnik o
dużej pojemności (HCTT)

Tryb czarno-biały do 14 sekund/kolorowy do 23 sekund (czas nagrzewania: poniżej 30 sekund)
600 x 600 x 4 dpi, do 1200 dpi z udoskonaleniem rozdzielczości
10/100BaseT Ethernet, USB 2.0, opcjonalnie 802.11b/g (firma zewnętrzna), opcjonalnie Bluetooth (firma zewnętrzna)
XPS, PCL 5c, emulacja PCL6, opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
667 MHz Power PC, standardowo dysk twardy 40 GB, 1,2 GB pamięci
Automatyczne drukowanie dwustronne, druk bezpieczny, druk opóźniony, ustawienie próbne, tworzenie broszur, wybór okładek,
wybór papieru według cech, wiele stron na jednym arkuszu, znaki wodne, banery, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, przekładki
do folii, wybór zasobnika wyjściowego, zapisywanie i odczytywanie ustawień sterownika, bezpośrednie drukowanie formatu PDF,
zapisywanie na skrzynce pocztowej (wymagany zestaw do skanowania), zapisywanie ustawień sterownika poprzez aplikację
Tryb czarno-biały do 6 sekund/kolorowy do 15 sekund
600 x 600 dpi
Automatyczne dwustronne, elektroniczne sortowanie wstępne, automatyczny wybór zasobnika, budowanie zadania, negatywy i obrazy
lustrzane, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, automatyczne pomniejszanie/powiększanie, oryginały o różnych rozmiarach,
automatyczna rejestracja, okładki, ustawienie próbne, kopiowanie książek, zapisywanie i odczytywanie programowania zadania, oznaczenia
Bates, adnotacje, automatyczny wybór koloru, określenie obszaru, tryb plakatowy, znak wodny, kopiowanie dokumentów tożsamości
Faks samoobsługowy (opcje jednej i trzech linii), faks LAN, faks internetowy, serwer faksów
Skrzynka pocztowa, wysyłanie i odbieranie faksów dwustronnych, drukowanie faksów na arkuszach o
rozmiarach do A3, możliwość wyboru zasobnika wyjściowego, budowanie zadania faksu, faksowanie
oprawionych oryginałów, przekazywanie faksów na e-mail przy pomocy arkuszy przebiegów prac
Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do skrzynki pocztowej urządzenia, skanowanie sieciowe
Opcjonalnie: Oprogramowanie Scan to PC Desktop® Business Edition (licencja na 5 stanowisk, wersje Pro i SE), SMARTsend™
PDF, JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF, XPS, oryginały różnych rozmiarów, budowanie zadania skanowania, automatyczny wybór koloru,
szablony, programowalne arkusze przebiegów prac, Opcjonalnie: PDF z możliwością przeszukiwania, kompresja MRC; Szybkość skanowania:
do 40 skanów na minutę w trybie czarno-białym, do 13 skanów na minutę w trybie kolorowym, przy rozdzielczości 200 dpi
Bezpieczny druk, bezpieczny faks, autoryzacja sieciowa, filtrowanie adresów IP, filtrowanie domen, blokowanie portów, protokoły IPv6, 802.1x
Zestaw do zabezpieczenia danych, zawierający nadpisywanie twardego dysku i szyfrowanie danych;
Zestaw do skanowania, zawierający szyfrowany PDF i PDF zabezpieczony hasłem
Drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie (tryb kolorowy/czarno-biały) – wewnętrzny Auditron kontroluje dostęp i wykorzystanie
funkcji, Xerox Standard Accounting, Active Directory (drukowanie, kopiowanie)
Zestaw do rozliczania sieciowego i Xerox Alliance Partner Solutions
Interfejs urządzeń zewnętrznych, zestaw do bezprzewodowej sieci LAN (zewnętrznej firmy),
Bluetooth (firma zewnętrzna), Xerox Secure Access Unified ID System™, podstawa
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