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Zjednodušte vaše procesy

Zvyšte svou produktivitu s výkonným workflow, 

které optimalizuje efektivitu obchodních 

procesů. Kompaktní zařízení WorkCentre 

7120 / 7125 je doslova přeplněno funkcemi, 

které šetří váš čas a zjednodušují správu 

zařízení.

  Rychlý tisk. Kopírování a tisk jak 

jednostranně, tak oboustranně, rychlostí 

až 20/25 str./min barevně nebo černobíle. 

  Skenování, tisk, kopírování, faxování 

a směrování souborů – vše najednou.

Souběžné operace maximalizují efektivitu 

kanceláře, umožňují několika uživatelům 

provádět současně různé kancelářské úkony.

  Nikdy již nebudete čekat na vytištění 

důležitého dokumentu. Funkce Print 

Around (automatická priorita úloh 

s dostupnými zdroji) pozdrží úlohy, které 

vyžadují například jiný formát média 

a vytiskne další úlohu v tiskové frontě.

  Skvělé skenování. Snadné sdílení souborů 

nebo zavedení elektronické archivace s 

výkonnými možnostmi skenování. Vytváření 

textově prohledávatelných souborů přímo 

na zařízení pro snadné vyhledání. Komprese 

dat snižuje zatížení sítě a umožňuje rychlý 

přesun dat. 

 Zautomatizování každodenních procesů. 

Vytvářejte definice úloh, které automaticky 

směrují dokumenty do předem definovaných 

úložišť, včetně emailových adres, faxů a  

FTP/SMB serverů.

  Vzdálená správa zařízení. Integrované 

webové rozhraní CentreWare® IS Embedded 

Web Server automatizuje instalaci, řešení 

problémů, nastavení funkce i rozšíření 

zařízení.

  Snadné, přesné účtování a doplňování 

spotřebního materiálu. Smart eSolutions 

MeterAssistant® sbírá a odesílá stavy 

počítadel. SuppliesAssistant® umožňuje 

automatické objednání toneru pro úsporu 

času. (Nemusí být k dispozici pro všechny 

DMO regiony).

Snižte náklady

Zařízení WorkCentre 7120 / 7125 je velmi 

přátelské  k vašemu rozpočtu – pomůže 

vám spravovat náklady a šetřit finance.

  Pro úspory a efektivitu si nastavte ovladače 

tisku podle vašich potřeb. Například zvolte 

oboustranný tisk nebo tisk více stran na 

jeden list, místo standardně definovaného 

jednostranného tisku. Upravte nastavení 

pro specifické aplikace, jako například vždy 

černobílý tisk emailů.

  Správa zařízení a sledování jeho využití. 

Interní auditron nastavuje limity funkcí 

zařízení pro účely analýzy a účtování. Funkce 

standardního účtování Xerox poskytuje 

informace pro lepší kontrolu nad náklady 

u všech funkcí zařízení. Moderní řešení 

poskytovaná obchodními partnery Xerox 

vám přinesou ještě výkonnější nástroje, 

vhodné pro velké kancelářské prostředí.

  Snížení nákladů na faxování. Faxování 

přes IP kit umožňuje odesílání a přijímání 

faxů za použití protokolu T.38.

Multifunkční tiskárna WorkCentre
®

 7120 / 7125

Stručné údaje o zařízení 
WorkCentre® 7120 / 7125

 Tisk/kopírování rychlostí až 20/25 

str./min barevně a černobíle

 Vysoký dopad barevných 

dokumentů, integrovaná kontrola 

a účtování

 Výkonné skenování a faxování

 Silné funkce zabezpečení

 Malé požadavky na prostor

  Kapacita zásobníků až 2 130 listů

Š x h x v (základna)

585 x 640 x 1 132 mm

Tisk/kopírování/skenování/ 
fax/e-mail

A3

str./min25

Přátelské k životnímu 
prostředí 

Multifunkční zařízení WorkCentre 

7120 / 7125 zachovává přírodní 

zdroje, aniž by došlo ke snížení 

výkonu, spolehlivosti nebo 

kvality tisku.

   Díky inovacím společnosti Xerox 

dochází i ke snížení spotřeby 

elektrické energie. LED osvětlení 

skeneru, které je použito 

místo tradičních xenonových 

lamp, spotřebovává pouze 

1/3 elektrické energie. Navíc 

inovativní technologie EA toneru 

s nízkým bodem tání vyžaduje 

nižší fixační teplotu než tradiční 

tonery a přitom nabízí lesklý, 

líbivý kancelářský tisk. 

   Pracuje potichu. Naše nejtišší 

barevné multifunkční zařízení, 

určené pro pracovní skupiny, je 

stále vysoce produktivní, zatímco 

byly sníženy emise hluku.

   Díky oboustrannému tisku 

ušetříte papír. Nebo vynechte 

tisk úplně a distribuujte rychle 

a snadno elektronické soubory.

  Faxování bez papíru. LAN fax 

odesílá faxy přímo z aplikací 

na vašem počítači. Příchozí 

faxy si můžete prohlédnout 

v náhledech na ovládacím 

panelu – a vytisknete si jen ty, 

které jsou důležité.

Výkonné a efektivní. Plynule vytvářejte a sdílejte důležité obchodní informace, 
používejte barvy a povzneste tak vaše obchodní aktivity a vaši pracovní skupinu na 
vyšší úroveň – aniž byste ohrozili váš rozpočet. 
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Rychlost
WorkCentre 7120 

Až 20 str./min barevně / 20 str./min černobíle

Pracovní zátěž Až 50 000 stran/měsíc

Podpora médií  
Vstup médií Standardně Duplexní automatický dokumentový podavač: 110 listů, formát A5 až A3, uživatelské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm

Manuální podavač: 50 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm

WorkCentre 7120  (zásobník 1 a 2 s podstavcem): každý zásobník 520 listů, formáty A5 až A3; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 

297 x 432 mm

Volitelně Zásobník na obálky: až 60 obálek: #10 commercial, Monarch, DL, C5, uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup médií Standardně

 Volitelně

Dvojitý výstupní zásobník: každý pro až 250 listů, spodní zásobník odsazuje

Integrovaný kancelářský finišer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů v jednom místě

Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník na 2 000 listů, sešívání 50 listů ve 3 různých místech, volitelně děrování, volitelně zařízení na tvorbu brožur 

(přehnutí, vazba V1)

Externí sešívačka: sešívá až 50 listů

Kopírování  
Výstup první strany 8,1 s barevně / 6,5 s černobíle

Rozlišení (max.) 600 × 600 dpi

Funkce kopírování Automaticky oboustranně, elektronické kompletování, automatická volba zásobníku, funkce tvorby úlohy, negativní/zrcadlový obraz, automatická 

tvorba brožur, tisk více stran na jednu stranu, auto RE, originály různých formátů, vkládání úvodních stran, vzorová sada, kopírování knih, poznámky, 

automatická detekce barevného tisku, výběr oblasti, režim plakátu, vodoznaky, kopírování osobních dokladů

Tisk  
Výstup první strany 13 s barevně / 11 s černobíle

Rozlišení (max.) 600 × 600 × 4 dpi 

Paměť 2 GB plus 80GB pevný disk

Připojení 10/100Base-TX Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního USB 2.0, bezdrátový Ethernet 802.11b (přes adaptéry jiných výrobců)

Jazyky popisu stránky PDF, XPS®, emulace PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), volitelně Adobe® PostScript® 3™

Funkce tisku Automaticky oboustranně, zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba brožur, volba úvodních stran, volba média podle atributu, tisk více 

stran na jeden list, vodoznaky, návěští, přizpůsobení novému formátu, volba výstupního zásobníku, volitelně tisk z USB

Fax Volitelně Walkup PSTN fax (možnost jedné a tří linek) s internetovým faxem, faxování přes IP (T.38), sada pro umožnění síťového faxování

Funkce faxu LAN fax, přesměrování faxu, oboustranné vysílání a přijímání, tisk faxu až na formát A3, vytvoření faxové úlohy

Skenování  Standardně Skenování do emailu, skenování do adresáře, síťové skenování, skenování do textově prohledávatelných PDF, PDF/A, XPS, komprese MRC, zobrazení 

náhledů

 Volitelně Scan to USB, Scan to PC Desktop®, různá řešení obchodních partnerů Xerox, SMARTsend®

Účtování Auditron, standardní účtování Xerox (kopírování, tisk, faxování, skenování), umožnění kontroly přístupu k barevnému tisku, volitelně sada pro síťové 

účtování (přes obchodní partnery)

Zabezpečení  Standardně Zabezpečený tisk, identifikace s LDAP/Kerberos/SMB/CAC, heslem chráněné PDF, šifrování FIPS 140-2, S/MIME šifrování emailu, IPSec, 802.1x, 

SNMP v3.0, zasílání/přijímání emailů přes SSL, přepsání dat na disku, šifrování dat, audit log

 Volitelně Systém zabezpečeného přístupu (Secure Access Unified ID system)

Operační systémy Windows XP SP3 a vyšší/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; s volitelným PostScript modulem: Mac OS 10.4 a vyšší; AIX 5 v5.3;  

HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10/11

Ostatní volitelné funkce Povolení portu USB (tisk z/skenování na USB), sada pro přístup prostřednictvím karty, rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce. 
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