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WorkCentre™
7120 / 7125 
A3
Kleur
Multifunctioneel systeem 

Xerox® WorkCentre™ 7120 / 7125 
multifunctioneel systeem
Maakt zakelijke 
topprestaties mogelijk
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Stroomlijn uw processen
Verhoog de productiviteit met krachtige 
workfl ows die de bedrijfseffi ciëntie optimaliseren. 
Het compacte WorkCentre 7120 / 7125 is 
uitgerust met functies die tijd besparen en het 
machinebeheer vereenvoudigen.

•  Snelle uitvoer. Kopieert en print zowel 
enkelzijdige als dubbelzijdige documenten 
met een snelheid van 20 / 25 ppm in kleur 
of zwart-wit. 

•  Scan, print, kopieer, fax en routeer 
bestanden – alles tegelijk. Multitasking 
biedt maximale productiviteit, meerdere 
gebruikers kunnen gelijktijdig verschillende 
kantoortaken uitvoeren.

•  Superieure scanmogelijkheden. U kunt 
met deze krachtige scanmogelijkheden 
eenvoudig bestanden delen of elektronisch 
archiveren introduceren. Scan op de 
machine op tekst doorzoekbare bestanden 
zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn. 
Compressietechnologie vermindert de 
netwerkbelasting voor een snellere verzending. 

•  Automatiseer de dagelijkse workfl ows. 
Maak taakstroomformulieren om 
documenten automatisch naar vooraf 
gedefi nieerde locaties te routeren, 
waaronder naar e-mailaddressen, 
faxbestemmingen en FTP/SMB-sites.

•  Beheer de machine op afstand. De 
CentreWare® IS embedded webserver 
automatiseert de installatie, het oplossen 
van problemen, het instellen van functies 
en het upgraden.

•  Eenvoudige, precieze facturatie. 
De Smart eSolutions MeterAssistant® 
verzamelt en verzendt tellerstanden en de 
SuppliesAssistant® maakt het automatisch 
bestellen van toner mogelijk om tijd te 
besparen.

Verantwoord kleurgebruik
Het vriendelijk geprijsde WorkCentre 7120 / 7125 
helpt u kosten te beheersen en geld te besparen.

•  Pas uw printerdriverinstellingen aan 
voor zuinig en effi ciënt gebruik. Stel 
bijvoorbeeld dubbelzijdig printen in of kies 
N-up als standaard om meerdere pagina’s 
op één vel te printen. Pas instellingen per 
programma aan zoals het altijd in zwart-wit 
printen van e-mails.

•  Beheer en volg het machinegebruik. 
Interne Auditron stelt grenzen aan 
machinefuncties voor analyse- en 
facturatiedoeleinden. Xerox Standard 
Accounting levert rapportages voor 
een betere kostenbeheersing van alle 
machinefuncties. Geavanceerde oplossingen 
van Xerox Alliance Partners leveren 
zelfs nog handigere tools voor grote 
kantooromgevingen.

•  Verlaag faxkosten. Verzend en ontvang 
faxen door gebruikmaking van het T.38 
protocol met de Fax over IP kit.

WorkCentre™ 7120 / 7125 
multifunctioneel systeem
Effi ciënte, krachtige prestaties. Bedrijfskritieke informatie naadloos creëren 
en delen, in offi ce full colour. Til uw bedrijf of werkgroep naar een hoger 
prestatieniveau – zonder extra kosten te maken.

WorkCentre 7120 / 7125 
Feiten op een rij
•  Printen/kopiëren tot 20 / 25 ppm 

in kleur en zwart-wit
•  Indrukwekkende kleur met 

ingebouwde beheer- en 
accountingmogelijkheden

•  Krachtige scan- en 
faxmogelijkheden

•  Robuuste beveiligingsfuncties
•  Ruimtebesparende afmetingen
•   Papiercapaciteit tot 2.130 vel

BxDxH (basiseenheid):
585 x 640 x 1.132 mm

Printen / kopiëren / scannen / 
faxen / e-mailen

A3

ppm
20/
25

Milieuvriendelijk 
Het WorkCentre 7120 / 7125 
multifunctionele systeem spaart het 
milieu zonder daarbij aan prestaties, 
betrouwbaarheid of uitvoerkwaliteit in 
te hoeven boeten.

•   Verminder het energieverbruik. 
Door gebruik te maken van LED-
scantechnologie en EA Toner met 
zeer lage smelteigenschappen 
wordt het stroomverbruik verminderd 
terwijl de kwaliteit die u verwacht, 
behouden blijft. 

•   Werk stil. Ons stilste multifunctioneel 
kleurensysteem voor een werkgroep 
blijft productief zonder veel geluid 
te produceren.

•  Bespaar papier. Bereikbaar met 
dubbelzijdig printen als standaard of 
gebruik aanpasbare driverstandaards 
voor toepassingen* om effi ciëntere 
manieren van printen te creëren.

•  Faxen zonder papier. LAN-fax 
verzendt faxen direct vanuit 
applicaties op uw PC. Ontvangen 
faxen kunnen als miniatuurvoorbeeld 
op de gebruikersinterface worden 
bekeken – zodat u alleen print 
wat belangrijk is.

* Alleen Microsoft Windows Drivers
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Beveiliging zonder IT
Robuuste beveiligingsfuncties beschermen het 
volledige scala aan inkomende en uitgaande 
punten om de veiligheid van kritieke 
informatie te garanderen. Implementeer 
beveilingsoplossingen voor uw onderneming 
zonder daarbij geavanceerde IT-kennis nodig 
te hebben.

•  Beveiligd printen. Documenten blijven privé 
omdat printopdrachten in de wachtrij blijven 
staan totdat de gebruiker het wachtwoord 
invoert.

•  Met wachtwoord beveiligde PDF’s. Een 
wachtwoord is vereist om een gevoelige scan 
te openen en bekijken.

•  Houd uw informatie veilig. Mogelijk 
gemaakt door residente gegevens op de 
machine te coderen en data op de harde 
schrijf elektronisch te wissen.

•  E-mail via SSL. Beschermt communicaties 
om diefstal van een identiteit te voorkomen.

•  Certifi cering van volledige systeem 
volgens Common Criteria (ISO 15408) 
EAL3*. Het WorkCentre 7120 / 7125 
voldoet hiermee aan de meest strikte 
beveiligingsstandaarden en -regelgeving.

* Aangevraagd

Vereenvoudigt uw workfl ows

1   
Met het grote 17,5 cm kleurenaanraakscherm is het 
heel eenvoudig om functies te vinden die u nodig 
hebt. Bekijk gescande opdrachten en documenten die 
zijn opgeslagen in mappen voordat u ze print.

2   
Breid de functionaliteit van uw WorkCentre 7120 / 7125 
uit. Met Xerox Workfl ow Solutions kunt u aansluiten op 
documentverwerkingstools die nodig zijn om uw werk 
sneller, effi ciënter en effectiever gedaan te krijgen.

3   
Met de optionele USB-poort kunt u naar/van elk 
standaard USB-geheugenapparaat scannen of printen 
voor fl exibiliteit en gemak.

1   
Het WorkCentre 7120 / 7125 is compact en 
biedt meer functionaliteit op minder ruimte. 
Voeg basis afwerkingsmogelijkheden toe met 
de ruimtebesparende interne Offi ce Finisher.

2   
De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer 
kan wel 110 vel bevatten. 

3   
Handmatige invoer voor 50 vel voor afwijkende 
formaten en speciale media.

4   
Kies de confi guratie die bij u past: een confi guratie 
van twee laden van 520 vel met verrijdbaar 
onderstel die 1.040 vel A3-papier kan bevatten 
of een confi guratie met vier laden die 2.080 vel 
kan bevatten. 

5   
Offi ce Finisher LX (met als optie een Booklet Maker) 
biedt geavanceerde afwerkopties tegen een 
scherpe prijs. 

Past in uw kantoor

2011 Keuze van het jaar
Het WorkCentre 7120 is gekozen tot Buyer’s 
Laboratory uitmuntende 20 ppm
A3 multifunctioneel kleurensysteem
Winter 2011

2011

Xerox
Corporation

WorkCentre 7120
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WorkCentre™ 7120 / 7125
Multifunctioneel kleurensysteem

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/offi ce
© 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox 
Corporation. Xerox® en XEROX and Design® en WorkCentre zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Adobe® en PostScript® 3™ zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. 
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk 
zijn in de VS gedeponeerde handelsmerken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 06/11 W70BR-01DC

 
Snelheid

WorkCentre 7120V_S / WorkCentre 7120V_T WorkCentre 7125V_S / WorkCentre 7125V_T

Tot 20 ppm kleur / 20 ppm zwart-wit Tot 25 ppm kleur / 25 ppm zwart-wit

Duty cycle Tot 50.000 pagina’s per maand Tot 60.000 pagina’s per maand

Mediadoorvoer
Papierinvoer Standaard Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 110 vel; formaat: A5 tot A3; afwijkende formaten: 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm

Handmatige invoer: 50 vel; afwijkende formaten van 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm

WorkCentre 7120V_S / 7125V_S (Lade 1 en 2): 520 vel elk; formaten: A5 tot A3; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm
WorkCentre 7120V_T / 7125V_T (Lade 1 - 4): 520 vel elk; formaten: A5 tot A3; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm

 Optioneel Enveloppenlade: tot 60 enveloppen: DL, C5, afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm

Papieruitvoer Standaard

 Optioneel

Dubbele opvangbak: 250 vel elk, onderste lade gestaffeld

Interne Offi ce Finisher: 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op één positie

Offi ce Finisher LX: 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel Booklet Maker (rillen, zadelsteek)

Losse nieteenheid: niet 50 vel

Kopiëren
Eerste pagina verschijnt in 8,1 seconden voor kleur / 6,5 seconden voor zwart-wit

Resolutie (max.) 600 x 600 dpi

Kopieerfuncties
Automatisch dubbelzijdig, elektronisch voorsorteren, automatische ladenselectie, opdracht opbouwen, afbeeldingen in negatief en spiegelbeeld, automatisch 

boekjes creëren, multi-up, automatisch verkleinen/vergroten, originelen in verschillende formaten, invoegen van omslagen, voorbeeldset, boek kopiëren, 
annotaties, automatisch kleur selecteren, gebied aangeven, postermodus, watermerken, kopiëren van identiteitsbewijzen

Printen 
Eerste pagina verschijnt in 13 seconden in kleur en 11 seconden in zwart-wit

Resolutie (max.) 600 x 600 x 4 dpi

Geheugen 2 GB plus harde schijf van 80 GB

Aansluitingen 10/100Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, draadloos Ethernet 802.11b (via adapters)

Printertalen PDF, XPS®, PCL® 6 emulatie, HP-GL2, optionele Adobe® PostScript® 3™

Printfuncties Automatisch dubbelzijdig, beveiligd printen, uitgesteld printen, voorbeeldset, boekjes maken, omslagblad selectie, papierselectie op eigenschap, N-up,
watermerken, bannervellen, aanpassen aan nieuw papierformaat, uitvoerladeselectie, opslaan en ophalen driverinstellingen, tonerbesparing, 

optioneel printen vanaf USB

Faxen Optionele PSTN-walkup-fax (opties voor één en drie lijnen) met internetfax, Fax over IP (T.38) kit, Netwerk Server Fax Enablement kit

Faxfuncties LAN-fax, fax doorsturen, dubbelzijdig verzenden en ontvangen, fax printen tot maximaal A3, faxopdracht opbouwen

Scannen Standaard Scannen naar e-mail, scannen naar map, scankit (netwerkscan, op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, MRC compressie, miniatuurvoorbeeld)

 Optioneel Scan naar USB, Scan to PC Desktop®, verscheidene Xerox Alliance Partner-oplossingen, SMARTsend®

Accounting Auditron, Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, faxen, scannen), mogelijkheid om toegang tot kleur te reguleren, optionele netwerk accounting 
enablement-kit (Xerox Alliance Partner-oplossingen)

Beveiliging Standaard Beveiligd printen, verifi catie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met wachtwoord beveiligde PDF, FIPS 140-2 codering, S/MIME gecodeerde e-mail, 
IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail via SSL, Image Overwrite, gegevenscodering, auditlog

 Optioneel Secure Access Unifi ed ID System 

Besturingssystemen Windows XP SP3 en hoger/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; Mac OS 10.4 and above; 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

Overige opties USB mogelijkheid (printen vanaf/scannen naar USB), mediakaartlezer, Foreign Device Interface


