
Xerox® WorkCentre™ 7800 serie 
Multifunctionele kleurenprinter
Verander de manier waarop u werkt.

Xerox® WorkCentre™
7830/7835/7845/7855 
A3
Kleuren Multifunctioneel  
systeem 
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De slimste investeringen in 
technologie betalen zichzelf 
meer dan terug. In het ideale 
geval zorgen ze ervoor dat 
verschillende kantoorprocessen 
worden geïntegreerd en 
gestroomlijnd, complexe taken 
worden vereenvoudigd en 
middelen en personeel vrij worden 
gemaakt, zodat u meer energie 
kunt steken in het laten groeien 
van uw business.

En in de concurrerende wereld van 
vandaag levert het kiezen van de 
juiste technologieleverancier u 
meer op dan alleen de nieuwste 
functionaliteit. Wat u nodig hebt, 
is een complete oplossing die 
een efficiency biedt die u nooit 
voor mogelijk had gehouden, 
die problemen nu oplost en u 
daarnaast het vereiste raamwerk 
biedt om eventuele obstakels in de 
workflow één stap voor te blijven. 

U hebt de oplossingen nodig van 
Xerox® ConnectKey® technologie  
en onze WorkCentre™ 7830/35/45/55.
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Promoot uw sterke imago en beperk de kosten.
De printkwaliteit die u nodig hebt voor succes. Met de Xerox® WorkCentre™ 7800  
krijgt u adembenemende kleurendocumenten die indruk maken op uw klanten en 
resultaat leveren, terwijl u de kosten beperkt houdt. 

Breng kleur naar een geheel  
nieuw niveau
Met de Xerox® WorkCentre 7800 serie met 
geavanceerde Hi-Q LED-technologie kunt 
u met één druk op de knop professioneel 
ogende documenten maken.

•  Uitvoer in hoge resolutie, documenten 
met veel impact. Met 1200 x 2400 dpi 
kleurafbeeldingen van fotokwaliteit en 
gestoken, heldere tekst maken uw prints 
altijd een grote indruk. 

•  Altijd een accurate beeldkwaliteit. 
De WorkCentre 7800 multifunctionele 
systemen maken gebruik van geavanceerde 
printkoppen met Digital Image Registration 
Control Technology, waardoor een  
constante uitstekende beeldregistratie  
wordt gewaarborgd.

•  Indrukwekkend resultaat. Print levendige 
afbeeldingen op papier tot een formaat 
van maar liefst 320 x 483 mm en een 
gewicht tot 300 g/m2. De indrukwekkende 
afwerkingsmogelijkheden variëren van 
geniete boekjes tot gevouwen brochures.

•  Gebruik de kracht van EFI Fiery®. Door 
uw machine uit de WorkCentre 7800 
serie te upgraden met een EFI Fiery-
netwerkserver krijgt u de beschikking over 
gebruiksvriendelijke colour management 
tools, verbeterde productiviteits- en 
beveiligingsfuncties en flexibele 
workflowtools.

•  Houd uw kosten onder controle. Met 
behulp van gebruikersrechten kunt u de 
toegang tot printfuncties per gebruiker, 
per groep, per tijdstip van de dag of per 
applicatie beperken. U kunt bijvoorbeeld 
instellen dat alle Outlook®-e-mails 
automatisch dubbelzijdig en zwart-wit 
worden geprint, en alle Powerpoint-
presentaties in kleur.

Colour By Words: uniek kleurbeheer

Met de functie Colour By Words is het niet 
nodig om helemaal opnieuw te beginnen 
en het bronbestand aan te passen. U 
selecteert gewoonweg de gewenste 
kleuraanpassing in een keuzelijst en 
Colour By Words past uw print aan.

Originele foto niet goed? Gebruik de 
keuzelijst van Colour By Words en kies 
'geel-groene kleuren veel groener' of 
'rode kleuren veel dieper'. Voor perfecte 
resultaten.
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Scannen met één druk op de knop

Met de functie Single Touch Scan 
kunt u aan de interface van het 
kleurenaanraakscherm een speciale, 
gemakkelijk te vinden scanknop 
toevoegen. Wijs aan deze scanknop 
een specifieke scanworkflow toe om 
documenten snel te verspreiden en 
archiveren.

Gemakkelijk waar nodig
Het kleurenaanraakscherm biedt eenvoudig 
toegang tot een keur aan opties voor 
workflowoptimalisatie. Ingebouwde 
scanoplossingen waarvoor geen extra software 
of middleware nodig is: scannen met één druk 
op de knop (Single Touch Scan), tekstherkenning 
(Optical Character Recognition, OCR) en 
doorzoekbare PDF's maken, beveiligde PDF's, 
printen vanaf en scannen naar USB-geheugen, 
scannen naar e-mail, mailbox en netwerk. En 
met scannen in één doorgang worden beide 
zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig 
gescand, terwijl de bestanden worden verkleind 
met krachtige compressietechnologie.

Breid uw mogelijkheden uit
Verander de manier waarop uw bedrijf 
essentiële werkzaamheden uitvoert met behulp 
van de kracht van Xerox® Workflow Solutions, 
gebaseerd op het Xerox Extensible Interface 
Platform®. Kies de juiste oplossing die past bij 
uw bedrijf, of die oplossing nu in de cloud of 
lokaal op uw server wordt gehost.

Enkele voorbeelden van Xerox® Workflow 
Solutions die via de interface van het 
kleurenaanraakscherm toegankelijk zijn:

•  Xerox® ConnectKey® for SharePoint® of 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® 
SharePoint of Xerox® DocuShare en andere 
Windows® mappen. U kunt niet alleen 
bestanden opslaan en PDF’s maken, maar 
documenten ook automatisch converteren 
naar intelligente, gestructureerde gegevens 
met behulp van eenvoudige tools voor het 
benoemen en doorsturen van bestanden.

•  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Hiermee kunt u eenvoudig, veilig en op schaal 
scannen naar populaire cloudgebaseerde 
opslagplaatsen als Google Docs, SalesForce.
com, Office 365 en Dropbox™ met behulp van 
op maat gemaakte workflows die optimaal 
gebruikmaken van onze Xerox Extensible 
Interface Platform®-technologie.

Ga voor meer informatie over  
Xerox® Workflow Solutions naar  
www.office.xerox.com/software-solutions.

Meer tijd voor belangrijkere zaken.
De zakenwereld is al gecompliceerd genoeg zonder dat uw bedrijfsprocessen 
dat zijn. Xerox verschaft u de tools en technologieën die het mogelijk maken om 
veelgebruikte kantoorworkflows te automatiseren, uitdagingen om te zetten in 
routinetaken en bedrijfskritische informatie eenvoudiger te delen.
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Sterk Partnerschap

In de WorkCentre 7800 serie is McAfee-
technologie geïntegreerd, wat heeft 
geresulteerd in de eerste multifunctionele 
systemen in de branche die zichzelf 
beschermen tegen mogelijke bedreigingen van 
buitenaf. McAfee’s whitelisting technologie 
zorgt ervoor dat op uw machines alleen veilige, 
vooraf goedgekeurde systeembestanden 
worden uitgevoerd, waardoor de noodzaak 
software handmatig bij te werken ter 
bescherming tegen nieuwe bedreigingen 
tot een minimum wordt beperkt. Naadloze 
integratie met de Xerox® Managed Print 
Services toolset en McAfee maakt eenvoudige 
registratie en controle mogelijk. 

Bovendien zorgt de automatische integratie 
van Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) voor uitgebreide zichtbaarheid van alle 
voor ConnectKey® geschikte endpoints van 
multifunctionele systemen om IT-gericht 
beveiligingsbeleid en naleving af te dwingen.

Ongeëvenaarde beveiliging voor totale gemoedsrust.
Bedrijfsgegevens vormen de aderen van uw bedrijf. Daarom heeft Xerox de 
WorkCentre™ 7800 serie ontwikkeld met de meest complete reeks geavanceerde 
functies, technologieën en oplossingen van toonaangevende bedrijven in de 
beveiligingsbranche die uw cruciale gegevens op alle mogelijk kwetsbare plekken 
beschermen. 
•  Beveilig uw vertrouwelijke informatie. 

Bescherm alle gevoelige gegevens met 
Versleutelde PDF-bestanden voor scannen, 
volledige versleuteling van de harde schijf in 
overeenstemming met de 256-bits AES FIPS 
140-2 standaard en Image Overwrite met 
een drievoudig schoonmaakproces voor totale 
verwijdering van alle gegevensfragmenten.

•  Voorkom onbevoegde toegang. Voorkom 
onbevoegde toegang tot de machine door 
gebruik te maken van netwerkverificatie 
met of zonder handige verificatie via 
magneetstriplezers of lezers voor contactloze 
pasjes of smartcards (CAC/PIV/.Net), Xerox® 
gebruikersrechten, gebaseerd op rollen en 
functieniveau aanmelding en IP-filtering.

•  Proactief bedreigingenbeheer. Er wordt 
gemonitord op nieuwe kwetsbaarheden 
en zo nodig worden patches uitgegeven 
om ervoor te zorgen dat uw machines 
up-to-date blijven en uw gegevens veilig 
zijn. Bovendien kunt u actuele updates 
ontvangen via RSS-feeds en op de hoogte 
blijven via www.xerox.com/security.

•  Voldoe aan de regelgeving. Machines uit 
de WorkCentre 7800 serie voldoen aan de 
meest recente beveiligingsnormen voor elke 
branche, waaronder overheid, financiële 
instellingen en gezondheidszorg. Hiertoe 
behoren Common Criteria, HIPAA, de Britse 
Data Protection Act, COBIT en nog vele 
andere. Deze machines kunnen aan elke 
norm voldoen met beschikbare controles die 
aan uw behoeftes voldoen.

•  Volledige zichtbaarheid. Voorkom 
IP-diefstal en garandeer onweerlegbaarheid 
door voor volledig zicht in de machine 
en het netwerk te zorgen. Dankzij 
beveiligingsbeleidbeheer en het bijhouden 
van alle activiteiten op de machine met 
Audit Log weet u precies wie wanneer 
toegang tot wat heeft gehad.
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Controle en beheer op afstand.

Met de functie Remote Control Panel kunt 
u de gebruikersinterface van machines 
uit de WorkCentre 7800 serie vanaf 
elk werkstation bedienen alsof u bij de 
machine zelf staat.

U kunt op afstand gebruikers trainen 
en machine-instellingen configureren 
in de geruststellende wetenschap dat 
de geïntegreerde beveiliging slechts 
één geautoriseerde handeling tegelijk 
toelaat om te voorkomen dat er meerdere 
afstandsprocedures worden uitgevoerd.

image for 
placement only

Vrijheid op kantoor en daarbuiten 
Met de WorkCentre™ 7800 serie beschikt 
uw kantoorpersoneel over de luxe dat zij 
machinefuncties vanaf elk werkstation 
kunnen beheren. Bovendien hebben 
mobiele medewerkers, waar ze ook zijn, 
toegang tot de communicatietools en 
productiviteitsoplossingen.

•  Apple® AirPrint. Print e-mail, foto’s en 
belangrijke zakelijke documenten direct 
vanaf uw Apple iPhone® of iPad® zonder 
drivers te installeren of kabels aan te sluiten. 
Met AirPrint kan uw iPhone of iPad via het 
WiFi-netwerk van uw bedrijf automatisch 
het voor AirPrint geschikte WorkCentre 7800 
Series machine opsporen en er verbinding 
mee maken.

•  Xerox® Mobile Print en nog veel meer. 
Xerox heeft alle opties waarmee u vanaf 
de meeste mobiele apparaten veilig en 
accuraat kunt printen op alle printers of 
multifunctionele systemen, ongeacht het 
merk. Bovendien biedt Xerox IT-vriendelijke 
optionele mogelijkheden zoals toegang 
met behulp van een pincode en meerdere 
mobiele besturingssystemen. Meer 
informatie vindt u op  
www.xerox.com/mobile. 

•  Mopria™-gecertificeerd. Mopria-
certificering vereenvoudigt mobiel  
printen voor tablets en smartphones  
naar veel printers, waaronder  
de WorkCentre 7800 serie.

Xerox is hier zodat u overal verbinding kunt maken.
Het echte zakendoen beperkt zich niet tot de werkplek. En met Xerox in uw 
kantoor geeft de vrijheid van onbeperkte mobiliteit u het vertrouwen om te doen 
waar u goed in bent, overal waar uw zaken u brengen. 
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Xerox® WorkCentre™ 7800-serie 
geoptimaliseerd voor

Scannen Duurzaamheid

Beveiliging Netwerk

Solutions Wi-Fi
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Milieueigenschappen
De WorkCentre 7800 serie is voorzien van 
ultramoderne energiezuinige opties.

Bespaar energie met groene technologie

•  EA-toner. De minimale fusertemperatuur van 
onze EA-toner met ultra low-melt-technologie 
ligt 20 ºC lager dan die van conventionele toner 
voor nog meer energiebesparing  
en briljante, glanzende uitvoer, zelfs op  
gewoon papier.

•  Inductieverwarming. De nieuw ontwikkelde, 
warmte-efficiënte IH-fuser hoeft niet te 
worden voorverwarmd, wat het energieverbruik 
in stand-bymodus met maar liefst 44% 
vermindert in vergelijking met een resistance 
heating machine. 

•  LED-scanner. Het energieverbruik van de 
scanner met LED-verlichting is 1/3 lager dan 
dat van traditionele scanners met TL lampen.

Beheer het gebruik van middelen en print 
verantwoord

•  Energiebeheer. Met Cisco® EnergyWise, 
beschikbaar in Xerox® Power MIB  
(Management Information Base), kunt u 
informatie over het energieverbruik van uw 
machine bewaken, beheren en rapporteren, 
en optimale vermogensstanden en time-
outintervallen instellen.

•  Earth Smart printen. Hiermee kunt u 
de milieuvriendelijkste opties voor uw 
printopdrachten kiezen.

•  Voldoet aan ENERGY STAR. WorkCentre 7800 
serie machines voldoen aan de strenge eisen 
van ENERGY STAR wat betreft energieverbruik.

1
Hogecapaciteitslade (HCF) kan 2.000 vel papier 
bevatten. Dit brengt de maximale capaciteit 
op 5.140 vel. Het WorkCentre 7830/7835 zijn 
verkrijgbaar met een capaciteit van 2.180 of  
3.140 vel.

2  
Uitzonderlijke mediaflexibiliteit. De WorkCentre 
7800 serie verwerkt een breder scala aan 
mediasoorten en -gewichten vanuit meer lades 
dan de meeste machines in haar klasse. Het 
systeem ondersteunt gewichten tot 300 g/m2 en 
mediaformaten tot 320 x 483 mm.

3
Print enveloppen met gemak door onze optionele 
enveloppenlade te gebruiken (in plaats van lade 1).

4  
Groot werkblad (aanbevolen voor losse nieteenheid) 
biedt u voldoende ruimte om documenten te 
sorteren.

5  
Single-pass scanner met dubbele scankop op het 
WorkCentre 7845/7855 bespaart tijd doordat beide 
zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig 
worden gescand met een snelheid tot  
133 afbeeldingen per minuut.

6  
Office Finisher LX* (niet afgebeeld) biedt 
geavanceerde afwerkfuncties tegen een goede prijs.

7  
Interne Office Finisher (alleen voor 
WC7830/7835)* (niet afgebeeld) biedt staffelen van 
500 vel en nieten van 50 vel op één positie.

8  
Professional Finisher* voegt het nieten van 50 vel 
op meerdere posities, perforeren, V-vouwen en in de 
rug geniete boekjes maken toe.

* optioneel
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Meer uitgebreide informatie vindt u op www.xerox.com/office/WC7800Specs.
© 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Xerox Extensible Interface 
Platform®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre™ en Xerox Secure Access Unified ID System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Mopria™ is een handelsmerk van de Mopria Alliance. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation 
vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de 
VS gedeponeerde merken. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke producenten. De informatie in deze brochure 
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 11/14  BR8890                  W7VBR-01DA

De WorkCentre 7800-serie multifunctionele kleurenprinter is gebouwd op Xerox® ConnectKey®-technologie. 
Meer informatie vindt u op www.connectkey.com.
Machine specificaties WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Snelheid Tot 30 ppm in kleur en zwart-wit Tot 35 ppm in kleur en zwart-wit Tot 45 ppm in kleur en zwart-wit
Tot 50 ppm in kleur  
Tot 55 ppm in zwart-wit

Duty Cycle1 Maximaal 90.000 pagina’s/maand Maximaal 110.000 pagina’s/maand Maximaal 200.000 pagina’s/maand Maximaal 300.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor / Geheugen Minimum 160 GB / 1,2 GHz Dual-core / 2 GB systeemgeheugen plus 1 GB paginageheugen

Aansluitingen 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, optionele Wi-Fi (met Kit voor draadloze verbindingen)

Controllerfuncties Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen

Optionele controller EFI Fiery Network Server, EFI-productiviteitspakket, EFI-ethernet-hub Kit

Kopiëren en printen
Eerste afdruk verschijnt binnen

9 seconden in kleur /
7,7 seconden in zwart-wit

7,5 seconden in kleur /
6,4 seconden in zwart-wit

7,1 seconden in kleur /
5,9 seconden in zwart-wit

Kopieer- en printresolutie Kopiëren: tot 600 x 600 dpi ; Printen: tot 1200 x 2400 dpi

Printertalen Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optioneel)

Printfuncties 
Printen vanaf USB, beveiligd printen, Earth Smart-driverinstellingen, opdrachtherkenning, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en oproepen, bidirectionele 
realtimestatus, grootte aanpassen, opdrachten bewaken, Color By Words

Mobiel printen       Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (optioneel), Xerox® Mobile Print Cloud (optioneel), Xerox® PrintBack, Mopria™-gecertificeerd

Scannen Standaard Bestemmingen: scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk; Bestandsformaat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;  
Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, één of meerdere pagina’s PDF/XPS/TIFF, versleutelde / met 
wachtwoord beveiligde PDF, Linearised PDF / PDF/A

Optioneel Softwarepakketten: ConnectKey® for Sharepoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Desktop Professional

Faxen Standaard Internetfax, faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax enablement

Optioneel Fax doorsturen naar e-mail of SMB, Walk up fax (optie met 1 lijn of 2 lijnen, inclusief LAN-fax)

Beveiliging  
Standaard

McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee (ePO), harde schijf overwrite, 256-bits codering (voldoet aan FIPS 140-2), Comon Criteria Certification (ISO 15408), 
beveiligd printen met verwijderen na bepaalde tijd, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE), netwerkverificatie, SSL, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten

Optioneel McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® 

Accounting  Standaard Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Netwerk Accounting Enablement

Optioneel Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® 

Papierinvoer Standaard Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 110 vel; Snelheid: tot 70apm 
(enkelzijdig); Formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 420 mm

Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 130 vel; 
Snelheid: tot 133 apm (duplex); Formaten: 148 x 210 mm tot  
297 x 420 mm

Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: 89 x 98 mm tot 320 x 483 mm

Kies één van de opties2

Lade voor 4 x 520 vel - Totaal inclusief handmatige invoer: 2.180;  
Formaten 140 x 182 mm tot SRA3

N.v.t.

Dubbele hogecapaciteitslade - Totaal inclusief handmatige invoer: 3.140; 2 x 520 vel, 1 x 867 vel, 1 x 1.133 vel; Formaten 140 x 182 mm tot SRA3

Optioneel Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vel; Formaat: A4 (invoer lange zijde)
Enveloppenlade: tot 60 enveloppen: DL, C5, C6, Afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm

Papieruitvoer / 
Afwerking Standaard Dubbele opvangbak met gestaffelde uitleg: elk 250 vel;  Face up lade: 100 vel 

Optioneel Office Finisher LX: 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, hechten in de rug)
Interne Office Finisher (optioneel bij 7830/7835): 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op één positie
Professionele Finisher: Gestaffelde uitleg voor 1.500 vel en toplade voor 500 vel, perforator- en nieteenheid op meerdere posities voor 50 vel, boekjes maken met 
hechten in de rug, V-vouwen
Losse nieteenheid: nieten van 50 vel (bij gebruik 75 g/m2 papier), gebruik van optioneel werkblad wordt aanbevolen

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 Alleen van toepassing op WorkCentre 7830 en 7835.

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

Andere prijzen

BLI 2013 Outstanding 
Achievement in  
Innovation Award voor 
Xerox® ConnectKey®  
Share to Cloud

Artikel Certificaat

BLI 2013 Pick of the Year 
Award voor Xerox ® Mobile 
Print Cloud – Uitmuntende 
mobiele print solution voor 
het MKB

Artikel Certificaat

BLI 2014 Pick of the 
Year Award voor Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Uitmuntende mobiele 
print solution voor 
ondernemingen

Artikel Certificaat

BLI 2014 Documenten 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Artikel Certificaat
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