
WorkCentre®

7755 / 7765 / 7775
A3
Multifunctioneel
kleurensysteem

Xerox® WorkCentre® 
7755 / 7765 / 7775 
multifunctioneel systeem
Uitzonderlijk effi ciënt. 
Extra beveiligd. 
Buitengewoon eenvoudig.
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Productief, eenvoudiger in gebruik 
en veilig
De Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 multifunctionele kleurensystemen 
functioneren optimaal in kantooromgevingen waar veel documenten worden 
gemaakt. Hier is de werkbelasting veeleisend en de beveiliging essentieel.
Het gebruiksgemak en eenvoudig beheer maken daadwerkelijk een verschil.

Prestaties om de 
productiviteit te verhogen 
Waarom zou u het kantoor volzetten met 
meerdere apparaten als er één aan al uw 
behoeften kan voldoen? De WorkCentre 
7755 / 7765 / 7775 hebben de functies 
die u dagelijks gebruikt en het vermogen 
om een ware multi-tasker te zijn.

Tot 75 ppm kopieer- en 
printsnelheden. Verbeter de 
kantoorproductiviteit met een snelle 
50 ppm full colour!

Snel scannen tot 80 ppm (50 ppm 
in kleur). Uw afdeling kan snel 
documenten scannen, ophalen, 
elektronisch opslaan en verspreiden.

Meerdere gebruikers kunnen 
tegelijkertijd verschillende taken 
op de machine uitvoeren. Scannen, 
kopiëren, printen, faxen en de wachtrij 
beheren terwijl andere taken draaien, 
een nuttige functie voor een maximale 
bedrijfseffi ciëntie.

Flexibele afwerkopties zijn 
beschikbaar. Korte productieruns 
kunnen effi ciënt intern worden 
verwerkt, waarmee u tijd en geld 
bespaart.

•

•

•

•
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Werk veel eenvoudiger
Met de standaard aanwezige 
OCR (optical character 
recognition) is scannen 
naar doorzoekbare PDF’s 
mogelijk voor een universele 
compatibiliteit en eenvoudig 
archiveren, ordenen, zoeken en 
delen.

Met scannen naar een mailbox 
bewaart u bestanden op de 
harde schijf van de machine, 
zodat u die later kunt printen, 
wissen of openen op uw eigen 
bureaublad.

Scannen naar Home 
stuurt documenten naar 
voorgedefi nieerde “home”-
bestemmingen – zoals een 
e-mailadres, een map in het 
netwerk of een FTP-map – voor 
snelle distributie met één druk 
op de knop.

Verbeterde scanexportcompressie 
(MRC, JBIG2) biedt aanzienlijk 
hogere verzendsnelheden en 
vermindert de netwerkbelasting.

•

•

•

•

Workfl ows die uw werk eenvoudiger 
maken

Xerox Extensible Interface Platform™ is software in 
het WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 multifunctionele 
systeem waarmee u oplossingen op maat krijgt die 
u direct van het aanraakscherm kunt activeren. Deze 
oplossingen zijn ontworpen om eenvoudig aan de 
behoeften van een branche te voldoen en kunnen 
uw bestaande databases gebruiken en uw specifi eke 
bedrijfsuitdagingen het hoofd bieden. Voorbeelden van 
mogelijkheden zijn:

Gezondheidszorg
Stroomlijn documentroutering, 
versnel samenwerking. Creëer 
persoonlijke scanmenu’s, haal 
gescande bestanden op, en 
routeer documenten naar vooraf 
toegekende ontvangers, zoals 
verzekeringsmaatschappijen en 
andere uitvoerende organen, snel 
en eenvoudig – alles vanaf uw 
multifunctionele systeem.

Juridisch
Behoud vertrouwelijkheid, bespaar 
tijd. Juridische medewerkers kunnen 
snel en veilig documenten naar 
speciale netwerklocaties scannen 
– zoals specifi eke mappen voor een 
zaak of advocaat – met toegangs- en 
routeringsopties op basis van hun 
gebruikers-ID.

Onderwijs
Richt u op onderwijs, niet op 
papierwerk. Docenten kunnen een 
aanraakscherm-interface op maat 
gebruiken om direct vanaf het 
multifunctionele systeem toegang 
te krijgen tot lesmateriaal dat is 
opgeslagen op het netwerk, en dit 
snel te printen.

IT
Integratiegemak. Het beheer 
van toepassingen op verschillende 
apparaten is eenvoudig. Voer 
updates op het serverniveau uit en 
die wijzigingen worden doorgevoerd 
op alle EIP-machines op het netwerk. 
De software hoeft dus niet meer op 
elke afzonderlijke machine te worden 
geladen.
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Eenvoudiger van begin tot eind
Het laten uitvoeren van complexe taken 
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Van de grote 
aanraakscherm-interface en bidirectionele 
printerdrivers tot eenvoudige job-based 
rapporteer- en accounting-tools, de 
WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 zijn 
ontworpen met betrouwbaarheid en 
gebruiksgemak in het achterhoofd.

Eenvoudig in gebruik

De gebruiker hoeft zo min mogelijk 
te doen. Twee zwarte tonercartridges 
betekenen dat toner langer meegaat en in 
een mum van tijd kan worden verwisseld. En 
dankzij de SMart Kit™-technologie blijft de 
machine draaien.

Nieuw, opnieuw ontworpen interface 
voor kleurenaanraakscherm. Heldere 
intuïtieve pictogrammen en eenvoudige 
toegang tot alle belangrijke functies direct 
vanaf het beginscherm.

Groene printfuncties. Automatische 
milieuvriendelijke printinstellingen 
zorgen voor verbeterde productiviteit, 
kostenbesparingen en duurzaamheid. De 
printdriver kan standaard worden ingesteld 
op dubbelzijdig printen, testprinten, geen 
bannerpagina, gerecycled papier en 
conceptmodus.

•

•

•

Eenvoudig te beheren

Beheer elk apparaat. Met Xerox 
CentreWare® Web kunnen IT-beheerders 
printers en multifunctionele apparaten op 
het gehele netwerk eenvoudig installeren, 
confi gureren, beheren, bewaken en erover 
rapporteren, onafhankelijk van de fabrikant.

Smart eSolutions. Maak het bezit van 
Xerox-apparaten eenvoudiger dankzij 
gebruiksvriendelijk, probleemloos, veilig 
beheer met de automatische uitlezing van 
tellerstanden.

Xerox Standard Accounting. Houd niet 
alleen bij hoeveel pagina´s uw kantoor 
produceert, maar ook wie ze produceren. 
Beheer de toegang en verzamel gegevens 
voor print-, kopieer-, scan- en faxuitvoer 
— zwart-wit en kleur.

Automatic Information Forwarding. 
Maakt het mogelijk om automatisch 
gegevens te verzamelen en naar Xerox te 
verzenden voor een snellere en effi ciëntere 
service.

•

•

•

•

Intuïtieve, bidirectionele 
printdrivers bieden 
eenvoudig toegang tot 
alle uitvoerfuncties.
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Beveiliging op het hoogste 
niveau
We bouwden de nieuwste 
netwerkbeveiligingsfuncties in, zoals nauwe 
integratie met e-mailbeveiligingssystemen, 
embedded faxfuncties die van andere 
netwerkfuncties zijn geïsoleerd en 
gedetailleerde remotebeheerfuncties 
en waarschuwingsfuncties, zoals 
CentreWare Web. 

IT-beheerders zullen blij zijn met de 
mogelijkheid voor een verifi catiesysteem dat 
niet alleen de toegang tot scannen, e-mailen 
en de uitvoer van het systeem beperkt, maar 
dat ook een audit bevat met al het gebruik 
door alle gebruikers.

Geavanceerde 
beveiligingsfuncties:

Met netwerkverifi catie wordt de toegang 
tot scan-, e-mail- en netwerkfaxfuncties 
beperkt door het valideren van 
gebruikersnamen en wachtwoorden vóór 
gebruik. Dankzij Audit Log weet u wie wat en 
wanneer heeft verzonden.

Met beveiligd printen wordt het 
ongeautoriseerd inzien van documenten 
voorkomen door taken in de wachtrij te 
laten staan totdat een pincode is ingevoerd. 
Daarna komen documenten vrij om te 
printen. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van 
IPsec. 

Image Overwrite beschermt gegevens door 
het schijfoppervlak te overschrijven met 
gegevenspatronen.

•

•

•

Met de ingebouwde fax wordt 
ongeoorloofde toegang tot de machine 
via het fax-subsysteem voorkomen. 
De faxtelefoonlijn is namelijk  volledig 
afgescheiden van de netwerkverbinding.

Met behulp van een 
wachtwoordbeveiliging wordt 
gegarandeerd dat de beheerschermen en 
remote netwerkinstellingen zonder een 
verifi catie niet kunnen worden bekeken of 
gewijzigd.

Beperking van IP-adres (IP-fi ltering) 
beheert de communicatie met specifi eke 
netwerkclients. Werkt in IPv4-  en 
IPv6-omgevingen.

Secure Scan draagt bestanden over via 
HTTPS (SSL).

Beveiligd apparaatbeheer met HTTPS is 
mogelijk via CentreWare.

802.1x poort gebaseerde 
netwerktoegangscontrole  zorgt dat 
de apparaten die op het netwerk worden 
aangesloten de juiste autorisatie hebben.

Met het Secure Access Unifi ed ID-
systeem kunnen gebruikers inloggen met 
hun bestaande magneet of proximity 
IDpasje, waardoor er veilig toegang kan 
worden geboden tot functies die moeten 
worden bijgehouden voor administratieve of 
wettelijke vereisten.

•

•

•

•

•

•

•

Hoeveel zou het uw bedrijf kosten als de beveiliging van essentiële, gevoelige 
informatie in het geding komt? Loopt u risico?

Beveilig uw informatie
De WorkCentre 7755 / 7765 / 
7775 bevatten een aantal van de 
strengste beveiligingsfuncties die 
er binnen de industrie bestaan. 
Uw documentproductieworkfl ow 
is goed beschermd, deze wordt bij 
beveiliging namelijk vaak over het 
hoofd gezien.

Overal beveiligd
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Strategisch kleurgebruik
Niets maakt zoveel indruk als kleur. 
Uitvoer met een resolutie van 2400 x 
2400 dpi met 256 halftonen maakt 
uw documenten uitermate duidelijk en 
indrukwekkend.

Emulsion Aggregate High Grade 
toner levert een professionele glanzende 
afwerking aan documenten waarbij het 
draait om indruk maken. Met het Trickle 
Charge-ontwikkelsysteem (een innovatie 
van Xerox) wordt de hoge beeldkwaliteit de 
gehele afdruktaak behouden.

U betaalt alleen voor kleur op pagina’s 
waar kleur wordt gebruikt. Hierdoor is het 
rendabeler om taken te printen met zowel 
kleuren- als zwart-witte pagina’s.

Regel toegang tot kleur. Verminder kosten 
door kleurenpaginalimieten per gebruiker, 
afdeling, etc toe te kennen.

Ingebouwde rapportagefuncties. U 
controleert alle functies – printen, kopiëren, 
scannen, faxen en e-mailen en ook printen 
en kopiëren in kleur – zodat beslissingen 
over gebruikslimieten makkelijker worden. 

•

•

•

•

•

Kleurendocumenten worden vaker 
gelezen, maken een betere eerste indruk, 
worden beter onthouden en verhogen de 
verkoop.

Voeg een 
kleurenserver toe voor 
geavanceerd kleur- en 
documentbeheer
EFI® Fiery® Network Server

Met deze netwerkserver kunt u 
rekenen op kleur van topklasse en 
een gebruiksvriendelijke workfl ow. 
Met de Command WorkStation® is 
het heel eenvoudig om workfl ows 
te programmeren, bewaken en 
beheren. Met de kleurbeheertools 
kunt u precieze kleur krijgen 
vanuit alle toepassingen, 
platforms en indelingen. Precieze 
kleurafstemming zorgt voor 
algehele kleurkwaliteitscontrole 
in de printworkfl ows van grafi sche 
vormgevers. Opties zijn onder 
andere: Impose, Hotfolders/virtuele 
printer, spot-on en Autotrap.

Kleur: intern en beheersbaar

Voeg het voordeel van kleur toe en profi teer van tools waarmee u kunt bepalen 
wanneer, waar en hoeveel kleur uw bedrijf nodig heeft.
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2

1

3

4

5

Papierinvoer

1
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer 
voor 250 vel, verwerkt snel enkel- of dubbelzijdige 
originelen.

2
Lade voor handmatige invoer van 250 vel met 
afmetingen tot SRA3.

3
Twee laden van 500 vel instelbaar tot A3.

4
Dubbele A4-lade voor 2.010 vel.

5
Hogecapaciteitslade (optioneel) voor 2.000 vel 
verhoogt totale capaciteit tot 5.260 vel.

Papieruitvoer

6
U kunt uit meerdere afwerkingsopties kiezen die het 
best passen bij afzonderlijke werkgroepen.

WorkCentre® 
7755 / 7765 / 7775 
Feiten op een rij

Printen en kopiëren tot 
75 ppm in zwart-wit, 
50 ppm in kleur
Echte 2400 x 2400 dpi
Duty cycle van maximaal 
300.000 pagina’s per maand
Maximale papiercapaciteit 
van 5.260 vel
Indrukwekkende kleuren 
met uitgebreide beheer- en 
beveiligingsfuncties
Beveiligingsfuncties 
voor veeleisende 
kantooromgevingen

•

•
•

•

•

•

bxdxh:
1.574 x 921 x 1.460 mm

50

Printen / kopiëren / scannen / 
faxen / e-mailen

SRA3

ppm kleur
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WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/offi ce 
© 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up®, SMart Kit™ en het ontwerp ‘sphere of connectivity’ zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Adobe® en PostScript® 3™ zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Adobe, Inc. XPS® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. Als ENERGY STAR® 
Partner heeft Xerox vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing. De naam ENERGY STAR en het logo zijn in de VS gedeponeerde 
handelsmerken. Terra Choice Environmental Services, Inc. of Canada heeft gecontroleerd dat dit Xerox product voldoet aan alle van toepassing zijnde Environmental Choice EcoLogo 
vereisten voor een minimale milieubelasting. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 03/10 W77BR-01DC

Snelheid
WorkCentre 7755 WorkCentre 7765 WorkCentre 7775

Tot 55 ppm zwart-wit/40 ppm in kleur Tot 65 ppm zwart-wit/50 ppm in kleur Tot 75 ppm zwart-wit/50 ppm in kleur

Duty cycle 200.000 pagina’s/maand 250.000 pagina’s/maand 300.000 pagina’s/maand

Systeemgeheugen 2 GB, harde schijf van 80 GB

Mediadoorvoer 
Papierinvoer Standaard Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 250 vel

Laden 1–2: 500 vel per lade, afmeting: standaard selecteerbare formaten tot A3

Lade 3: 870 vel, formaat: A4

Lade 4: 1.140 vel, formaat: A4

Handmatige lade (lade 5): 250 vel; Formaat: Afwijkende formaten tot SRA3; Totaal: 3.260 vel

Optioneel Hogecapaciteitslade: 2.000 vel; Formaat: A4; Totaal: 5.260 vel

Papieruitvoer Optioneel Eenvoudige opvang: 500 vel; Opvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT): 500 vel

Advanced Finisher: bovenlade voor 500 vel, stapeluitvoer voor 3.000 vel, 2/4-gaats perforeren en 50 vel nieten op meerdere posities

Professional Finisher met boekjesmaker: bovenlade voor 500 vel, stapeluitvoer voor 1500 vel, 2/4-gaats perforeren, 50 vel nieten op meerdere posities, 
zadelhechten, dubbel vouwen

Light Production Finisher: bovenlade voor 500 vel, stapeluitvoer voor 2000 vel, 2/4-gaats perforeren, 100 vel nieten op meerdere posities, zadelhechten, 
dubbel vouwen, interposerlade voor 200 vel, optioneel C- en Z-vouwen

Light Production Finisher met vouweenheid: bovenlade voor 500 vel, stapeluitvoer voor 2000 vel, 2/4-gaats perforeren, 100 vel nieten op meerdere posities, 
zadelhechten, V, C- en Z-vouwen, interposerlade voor 200 vel 

Losse nieteenheid: nieten van 50 vel

Kopiëren 
Eerste pagina verschijnt in Slechts 5,5 seconden in zwart-wit / 8,9 seconden in kleur

Resolutie (max.) 2400 x 2400 dpi

Kopieerfuncties Automatisch dubbelzijdig, automatisch verkleinen en vergroten (25% - 400%), automatisch papier selecteren, automatisch van lade wisselen, originelen 
van verschillend formaat, boekjes maken, verbeterde afbeeldingskwaliteit, opdracht opbouwen, kopiëren van boeken/dubbelzijdig kopiëren van boeken, 

automatisch kleur selecteren, transparanten, boekjes maken, Multi-up, afbeelding omdraaien, omslagen, inlegbladen, annotatie en Bates™ stamping (met 
kleurmogelijkheid), inlegbladen en tabsgewijs kopiëren, voorbeeldset en opslaan van taken, zwaar papier

Printen 
Processor / PDL-ondersteuning 1.33 GHz Freescale Processor / PCL® 5c, PCL 6 emulatie, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1,6

Aansluitingen 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Resolutie 2400 x 2400 dpi

Printfuncties Uitgesteld, proef- en beveiligd printen, tegelijkertijd rippen, ontvangen, voorprogrammeren, wachtrijbeheer en verzenden, bidirectionele drivers, programmeren 
op paginaniveau, printen van tabbladen, embedded webserver voor remote beheren, controleren en instellen, controleren van opdrachten op de machine en 

op de desktop

Faxen Optioneel Walk-up fax (opties met 1 lijn en met 2 lijnen), LAN-fax, internetfax, netwerkserverfax, fax doorsturen naar e-mail

Scannen  optioneel Netwerkscannen, scannen naar e-mail, Scan to PC Desktop®, scannen naar mailbox, scannen naar doorzoekbare-PDF’s, PDF/A en XPS®

Overige opties Foreign Device Interface, Xerox Copier Assistant, Xerox Secure Access Unifi ed ID System 
Fiery netwerkserver, netwerkaccounting, werkblad, Unicode Printing

Beveiliging Faxbeveiliging, beveiligd printen, auditlog, beveiligde workfl ows, 802,1x, SNMP V3, netwerkverifi catie, wachtwoordbeveiliging voor toegang tot het apparaat, 
IP-fi ltering, Disk Image Overwrite

Accounting Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), aanvullende opties voor Job Based Accounting beschikbaar

Hogecapaciteitslade

Losse 
nieteenheid

Basiseenheid

Eenvoudige 
opvang

Opvangbak voor 
gestaffelde uitleg

Advanced 
fi nisher

Professional 
fi nisher

Light 
Production 
Finisher

Light 
Production 
Finisher met 
optionele 
vouweenheid
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