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Plňte dnešné úlohy, budujte 
zajtrajšie príležitosti

WorkCentre™
7220/7225 
Farebný
multifunkčný systém 
formátu A3 



Rozvíjať podnikanie znamená 
pristupovať k práci 
inteligentným spôsobom. 
Súčasťou tohto prístupu je 
obstarávanie technológií, ktoré 
dokážu zvýšiť produktivitu, 
zjednodušiť pracovné úlohy a 
udržovať náklady pod kontrolou.

Je nutné hľadať nové spôsoby 
zvyšovania efektivity, chrániť 
dôležité informácie a poskytovať 
zákazníkom kreatívne a včasné 
riešenia.

K dosiahnutiu týchto cieľov 
potrebujete po svojom boku 
skutočného partnera, ktorý vám 
dokáže dodávať úplné riešenie 
hlavných súčasných obchodných 
problémov a s ktorým budete 
vždy o krok vpred pred svojimi 
budúcimi potrebami.

Rozvíjanie vášho podnikania
začína práve tu a práve teraz
s riešeniami založenými na našom 
systéme Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 a technológii 
ConnectKey™.



 Udržanie nákladov pod kontrolou

Pomocou funkcie Práva užívateľov je možné 
obmedziť prístup k funkciám tlače podľa 
užívateľa, skupiny, dennej doby a aplikácie. 
Možno napríklad nastaviť, aby sa všetky 
e-maily v aplikácii Microsoft® Outlook® 
automaticky tlačili čiernobielo a všetky 
prezentácie v aplikácii PowerPoint® 
farebne.

Objavte skutočné úspory nákladov.
Vaše podnikanie závisí od udržovania nákladov pod kontrolou. So spoločnosťou
Xerox môžete získať dôležitú konkurenčnú výhodu vďaka inovatívnym nástrojom, 
ktoré poskytujú úsporu času a kontrolu nad nákladmi, zjednodušujú správu tlače
v kanceláriách a prinášajú významnú návratnosť investícií.

Dostupná farebná tlač, ktorá 
zapôsobí
So strojmi Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
zapôsobíte na svojich zákazníkov vďaka 
farebnej tlači, ktorá je pôsobivá a zároveň
dostupná. 

•  Nastavte si v tlačovom ovládači úsporné 
a efektívne režimy. Zvoľte napríklad tlač viac
strán na jeden list ako úvodné nastavenie. 
Upravte nastavenie pre špecifické aplikácie, 
ako napríklad čiernobielu tlač emailov.

•  Tlačte zodpovedne: Náš tlačový ovládač 
v úvodnom nastavení tlačí obojstranne. 
Funkcia Earth Smart vám umožňuje zvoliť 
ďalšie úvodné nastavenia, ktoré podporujú 
zodpovedné používanie tlačiarne, ako je tlač 
bez krycích listov.

•  Prehľadné a presné účtovanie: Stroje
WorkCentre 7220/7225 sa pripojujú k sieti, 
aby automaticky odosielali stavy počítadiel 
a dopĺňali spotrebný materiál.

•  Správa zariadení a sledovanie využitia: 
Funkcia štandardného účtovania Xerox® 
poskytuje informácie pre lepšiu kontrolu  
nad nákladmi pri všetkých funkciách stroja.
Moderné riešenia poskytované obchodný- 
mi partnermi Xerox® vám prinesú ešte  
výkonnejšie nástroje, vhodné pre veľké  
kancelárske prostredia.



Vzdialené sledovanie a správa

Funkcia vzdialeného ovládacieho panela 
umožňuje používať užívateľské rozhranie 
v zariadení WorkCentre 7220/7225 
na diaľku z ktorejkoľvek pracovnej stanice 
v kancelárii, ako by ste stáli pri samotnom 
zariadení. Môžete vzdialene školiť užívateľa 
a konfigurovať nastavenie zariadenia. 
Integrované zabezpečenie pritom zabráni 
viacnásobnému súčasnému použitiu 
ovládacieho panela na diaľku.

Optimalizujte svoje pracovné 
postupy jediným dotykom
Farebný dotykový displej ponúka ľahký prís- 
tup k širokej škále možností, ako optimalizovať 
pracovné postupy. Jediným dotykom môžete 
skenovať súbory na jednotku USB či do 
mobilného zariadenia, do svojho e-mailového 
účtu či na sieť. Môžete dokonca ľahko a rýchlo 
vytvárať prehľadávateľné a zabezpečené 
súbory PDF. Zariadenie WorkCentre™ 
7220/7225 vám umožní vykonávať všetky 
tieto činnosti a ešte viac, a to bez časovo 
náročného a nákladného prídavného 
softvéru a middlevéru.

•  Rozšírený adresár s obľúbenými 
položkami: Technológia Xerox® 
ConnectKey™ poskytuje funkcie, ako je 
napríklad rozšírený adresár s obľúbenými 
položkami, ktorý umožňuje bezproblémový 
import existujúcich kontaktov a ich presun
do viacerých zariadení ConnectKey.

•  Online podpora Xerox®: Zaistite nepretržitú
prevádzku vďaka okamžitému prístupu 
k prehľadávateľnému pomocníkovi online 
na prednom paneli zariadenia.

•  Užitočné funkcie pre prácu priamo  
na zariadení: Integrovaný videopomocník
ponúka rýchlu pomoc pri riešení problémov 
priamo na ovládacom paneli.

•  Upravte si riešenie na mieru: Bezserverová 
platforma Extensible Interface Platform® 
(EIP) umožňuje vytváranie zabezpečených 
aplikácií pre prevádzku multifunkčných
systémov ConnectKey bez nutnosti zložitého 
nastavenia IT. Možno tak zjednodušiť použi-
teľnosť zariadenia pomocou rôznych funkcií  
od podporných aplikácií až po skenovanie.

Pomoc pri hľadaní nových spôsobov zvyšovania 
produktivity.
Neustále sa objavujú nové príležitosti. Buďte pripravení na ne reagovať pomocou 
nástrojov a technológií, ktoré umožňujú automatizovať pracovné postupy, zjednodu- 
šiť rutinné úlohy a dosahovať vyššie úrovne produktivity.



Silné partnerstvá

Radič Xerox® ConnectKey™ je 
vybavený mimo mnohých štandardných 
bezpečnostných funkcií tiež technológiou 
McAfee®. Zoznámte sa s prvou radou 
multifunkčných zariadení v obore, ktorá 
sa dokáže sama brániť pred potenciálnymi 
vonkajšími hrozbami. Technológia zozna- 
mov povolených položiek od spoločnosti 
McAfee zaisťuje, že sú v zariadeniach 
spustené len bezpečné a vopred schválené 
súbory. Preto už nie je takmer nutné 
vykonávať ručné aktualizácie softvéru 
kvôli najnovším bezpečnostným 
hrozbám. Hladká integrácia so sadou 
nástrojov Xerox® Managed Print Services 
a so softvérom McAfee ePolicy (ePO) 
uľahčuje sledovanie a monitorovanie
aktivít.

Naviac automatická integrácia technológie 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) zaisťuje kompletnú viditeľnosť všetkých 
koncových bodov multifunkčných zariadení 
s technológiou ConnectKey. Umožňuje 
tak uplatnenie bezpečnostných zásad IT 
a dodržanie príslušných predpisov.

Rozsiahle zabezpečenie pre úplnú ochranu.
Neustála ochrana citlivých dát je dôležitá pre úspech vášho podniku. 
Preto prinášame najkompletnejšiu sadu funkcií, technológií a riešení od špičiek 
v obore zabezpečenia, ktoré minimalizujú riziká pomocou ochrany zraniteľných 
prístupových bodov a dôležitých podnikových dát.

•  Ochrana dôverných informácií: Chráňte 
všetky citlivé údaje pomocou šifrovaných 
naskenovaných dokumentov PDF, úplného 
šifrovania pevného disku v súlade 
s 256bitovým štandardom AES FIPS 
140-2 a funkciou prepísania dát na pevnom 
disku s trojnásobným procesom mazania, 
ktorý zaisťuje úplné odstránenia všetkých 
dátových fragmentov.

•  Zamedzenie neautorizovanému prístupu: 
Vďaka možnostiam, ako sú práva užívateľov 
zariadenia Xerox®, overovanie v sieti, filtrova-
nie IP adries či prihlásenie pomocou čipovej 
karty na základe rolí alebo funkcií, možno  
udeľovať prístup k zariadeniu len oprávneným 
užívateľom.

•  Proaktívna správa hrozieb: Táto funkcia 
získava informácie o nových bezpečnostných 
hrozbách a v prípade potreby vydáva 
príslušné softvérové opravy, aby vaše 
zariadenie bolo vždy aktuálne a vaše dáta 
boli neustále v bezpečí. Na stránkach 
www.xerox.com/security sú naviac 
dostupné pravidelne aktualizované kanály 
RSS, ktoré vám poskytujú najnovšie 
bezpečnostné informácie.

•  Vždy v súlade s predpismi: Zariadenia
WorkCentre™ 7220/7225 plnia požiadavky 
najnovších bezpečnostných štandardov 
vo všetkých oboroch vrátane štátnej správy, 
finančníctva a zdravotníctva. Medzi ne patrí 
certifikácia Common Criteria (prebieha), 
HIPAA, legislatíva v oblasti ochrany údajov, 
COBIT a ďalšie. Tieto zariadenia dokážu 
splniť požiadavky každého štandardu a záro-
veň poskytovať všetky potrebné funkcie.

•  Úplný prehľad: Predchádzajte krádežiam 
IP adries a zaistite stále fungovanie vďaka 
úplnému prehľadu o stave zariadenia a siete. 
Vďaka funkciám správy zásad zabezpečenia 
a sledovaniu všetkých činností zariadení 
s funkciou kontrolného protokolu sú užívate- 
lia informovaní o tom, kto a kedy použil 
akú funkciu.



Ešte viac možností

Zmeňte spôsob fungovania vášho podnikania
v dôležitých oblastiach pomocou riešení Xerox® 
Workflow Solutions založených na platforme 
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) 
a vyberte si to pravé riešenie, ktoré vyhovuje 
vášmu podnikaniu, či je hostované 
v cloudovom prostredí či lokálne na serveri.

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint: 
S touto službou môžete skenovať súbory 
priamo na server Microsoft® SharePoint® 
a do iných zložiek systému Windows®. 
Vďaka  automatickému prevodu dokumentov 
do inteligentnej a štruktúrovanej podoby, 
prehľadnému systému názvov súborov 
a nástrojom pre smerovanie získajú užívatelia 
viac než len základné dátové úložisko a funkciu 
vytvárania súborov PDF.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud: Táto 
služba umožňuje ľahké, zabezpečené 
a prispôsobiteľné skenovanie do obľúbených 
cloudových úložísk, ako sú Dokumenty 
Google™, SalesForce.com, Office 365 alebo 
Dropbox™. Používa na to vlastné pracovné 
postupy založené na technológii Xerox® EIP.

Ďalšie informácie o riešení Xerox® 
Workflow Solutions nájdete na adrese 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Zostaňte pripojení a produktívni 
– kedykoľvek a kdekoľvek
Zariadenie WorkCentre™ 7220/7225, využíva-
júce technológiu ConnectKey™, ponúka mobilnú 
tlač a skenovanie, ktoré možno plne integrovať
do cloudových technológií a mobilných zariade-
ní. Získate rozšírené praktické funkcie, vyššiu 
produktivitu a viac flexibility bez ohľadu 
na umiestnenie.

•  Bezdrôtové pripojenie:  Cez voliteľné pripo- 
jenie Wi-Fi sa môžu správci pripojiť k zariade- 
niu WorkCentre 7220/7225 odkiaľkoľvek
bez nutnosti použitia sieťových káblov.

•  Xerox® Mobile Print a omnoho viac: 
Spoločnosť Xerox pomocou svojich produktov 
umožňuje zabezpečenú a presnú tlač 
z väčšiny mobilných zariadení na ľubovoľnej 
bežnej či multifunkčnej tlačiarni bez ohľadu 
na značku. Spoločnosť Xerox zároveň 
poskytuje voliteľné IT funkcie, ako napríklad
prístup prostredníctvom PIN kódu alebo
niekoľko mobilných operačných systémov.
Viac informácií nájdete na adrese 
www.xerox.com/mobile. 

•  Prevádzanie papierových dokumentov: 
Skenujte dokumenty a vytvárajte súbory 
PDF s možnosťou vyhľadávania textu, 
jednostránkové a viacstránkové súbory 
PDF a súbory PDF-A podľa normy ISO 
pre jednoduchú archiváciu, organizovanie
a vyhľadávanie.

•  Skenovanie jedným dotykom: Funkcia 
Skenovanie jedným dotykom ponúka jedno 
samostatné a ľahko dostupné tlačidlo, 
ktoré nájdete na farebnej dotykovej 
obrazovke. Tlačidlu Skenovanie jedným 
dotykom môžete prideliť vlastný pracovný 
postup skenovania, a dosiahnuť tak rýchlu 
distribúciu a archiváciu dokumentov.

Pohodlie všade tam, kam vás práca zavedie.
Vaša práca ani vy nie ste vždy obmedzení stenami svojej kancelárie. Techno-
lógia Xerox® ConnectKey™ vám poskytuje slobodu a praktické funkcie, ktoré vám 
umožnia pracovať kdekoľvek a zaistia vám bezproblémové pripojenie k produktívnym 
nástrojom, ktoré poháňajú vaše podnikanie vpred.



Zariadenie Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 je optimalizované 
pre nasledujúce: 

Skenovanie Wi-Fi

Zabezpečenie Práca v sieti

Udržateľnosť    Riešenie
1

2

3

5

4

4

Funkcie šetrné k životnému prostrediu
Zariadenie rady WorkCentre 7220/7225 ponúka 
moderné funkcie, ktoré pomáhajú znižovať 
spotrebu elektrickej energie.

•  Toner EA: Náš toner EA s veľmi nízkym bodom 
roztavenia dosahuje minimálne teploty fixácie 
o 20 °C nižšie než u bežných tonerov. Šetrí tak 
ešte viac energie a výsledný výtlačok získava 
úchvatný lesklý povrch i na bežnom papieri.

•  Tichá prevádzka: Naše najtichšie farebné 
multifunkčné zariadenie, určené pre pracovné 
skupiny, je stále vysoko produktívne, zataľ čo 
boli znížené emisie hluku.

•  Skener s LED osvetlením: Spotreba energie je 
v prípade skeneru s LED osvetlením v porovnaní 
s tradičnými skenermi tretinová.

•  Riadenie spotreby: S využitím funkcie Cisco 
EnergyWise využívajúcej databázu Xerox® Power 
MIB (Management Information Base) môžete 
riadiť a spravovať spotrebu energie zariadenia 
a dostávať hlásenia s príslušnými informáciami 
alebo voliteľne nastaviť optimálne stavy 
napájania a intervaly vypnutí.

• Jednoducho implementovateľné nástroje: 
Pomáhajú vám riadiť, kto môže tlačiť, kedy 
a ako.

•  Spĺňa normu ENERGY STAR®: Zariadenie 
WorkCentre 7220/7225 spĺňa najprísnejšie 
požiadavky programu ENERGY STAR ohľadne 
spotreby energie.

1
Zariadenie WorkCentre 7220/7225 vám prináša viac 
funkcií a potrebuje menej miesta. S integrovaným 
kancelárskym finišerom získate základné dokončovacie 
funkcie, bez toho aby zariadenie zaberalo viac priestoru.

2   
Automatický obojstranný podávač dokumentov 
pojme 110 listov papiera.

3
Manuálny podávač pre špeciálne médiá a užívateľské 
formáty s kapacitou 50 listov.

4     
Vyberte si konfiguráciu, ktorá spĺňa vaše potreby: 
konfiguráciu s dvoma zásobníkmi na 520 listov 
a s podstavcom s celkovou kapacitou až 1 040 listov 
formátu A3 alebo konfiguráciu so štyrmi zásobníkmi 
s celkovou kapacitou až 2 080 listov.

5     
Kancelársky finišer LX (s voliteľnou jednotkou 
pre tvorbu brožúr) poskytuje rozšírené možnosti 
dokončujúceho spracovania za výhodnú cenu.



Podrobnosti o technických údajoch a funkciách nájdete na stránkach  
www.xerox.com/office/WC7200Specs.
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Multifunkčné systémy rady WorkCentre 7200 využívajú radič Xerox® ConnectKey™. Tieto systémy sa veľmi ľahko 
zavádzajú a poskytujú skutočné a praktické riešenia, ktoré dokážu uľahčiť komunikáciu, zdokonaliť spracovanie 
a zdieľanie dôležitých informácií, zjednodušiť zložité pracovné postupy s papierom, znížiť náklady a súčasne 
zabezpečiť všetky dáta. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.xerox.com/connectkey.

Technické údaje  WorkCentre 7220 WorkCentre 7225

Rýchlosť       Až 20 str./min čiernobielo i farebne Až 25  str./min čiernobielo i  farebne

Pracovná záťaž1 Až 87  000 strán/mesiac Až 107  000 strán/mesiac

Pevný disk / procesor / pamäť  160  GB / dvojadrový 1,2  GHz / 2 GB systémovej pamäte a 1  GB virtuálnej pamäte

Pripojenie             10/100/1000Base-T Ethernet, priama tlač z vysokorýchlostného portu USB 2.0, voliteľný adaptér siete Wi-Fi (s bezdrôtovým adaptérom USB spoločnosti Xerox®)

Funkcie radiča                                             Jednotný adresár, vzdialený ovládací panel, podpora online (prístup z užívateľského rozhrania), klonovanie konfigurácie

Kopírovanie a tlač
Rozlíšenie kopírovania Až 600 x 600 dpi

Rozlíšenie tlače                 Rozlíšenie až 2400 x 600 dpi

Rýchlosť kopírovania prvej strany 8,4 s farebne / 7,1 s čiernobielo zo skla pre predlohy 8,7 s farebne / 7,2 s čiernobielo zo skla pre predlohy

Rýchlosť vytlačenia prvej strany 8,8 s farebne / 7,0 s sekundy čiernobielo    9,1 s farebne / 7,1 s čiernobielo

Jazyky popisu stránky PDF, emulácia PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS), Adobe® PostScript® 3™ (voliteľne)

Funkcie tlače                                                Tlač z jednotky USB, ekologicky inteligentné nastavenie ovládača, identifikácia úlohy, uloženie a obnovenie nastavení ovládača, obojsmerné informácie o stave 
v reálnom čase, farba slovami, úvodné nastavenie aplikácií, obojstranná tlač (ako úvodné nastavenie)

Mobilná tlač                                                 Xerox® Mobile Print Solution® (voliteľne), Xerox® Mobile Print Cloud® (voliteľne)

Skenovanie        Štandardne Skenovanie do siete/e-mailu/zložky, skenovanie na SMB alebo FTP, skenovanie na pamäťové zariadenie USB, skenovanie jedným dotykom, prehľadávateľné súbory 
PDF, PDF/A, XPS, linearizované súbory PDF, JPEG, TIFF, jednostránkové/viacstránkové súbory PDF, TIFF, podpora rozhrania TWAIN

 Voliteľne ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE alebo Professional

Faxovanie          Štandardne
Internetový fax, vytvorenie faxovej úlohy, sada sieťového faxového servera (ďalšie riešenia sú dostupné prostredníctvom partnerských riešení Xerox® Business 
Innovation Partners)

 Voliteľne Presmerovanie faxu do e-mailu alebo SMB, Walk-up Fax (voliteľne s jednou a dvoma linkami, zahŕňa fax pre siete LAN) 

Zabezpečenie    Štandardne McAfee® Embedded, kompatibilita so softvérom McAfee ePolicy (ePO), prepísanie pevného disku, 256bitové šifrovanie pevného disku (spĺňa normu FIPS 
140-2), certifikácia Common Criteria (ISO 15408)2, zabezpečená tlač s načasovaným vymazaním, zabezpečený fax, zabezpečené skenovanie, zabezpečený 
e-mail, integrácia s technológiou Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), overovanie v sieti, šifrovanie SSL, protokol SNMPv3, kontrolný protokol, riadenie 
prístupu, práva užívateľov

 Voliteľne McAfee Integrity Control, aktivačná súprava čipových kariet Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® s funkciou Follow-You Print™

Účtovanie           Štandardne       Štandardné účtovanie Xerox® (kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie, e-mail), sada pre účtovanie v sieti

Voliteľne Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Vstup papiera    Štandardne      Automatický obojstranný podávač dokumentov: 110 listov, formáty: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm, užívateľské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm

Manuálny podávač: 50 listov, užívateľské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_S/7225V_S (zásobníky 1 a 2 s podstavcom): 520 listov každý, formáty: A5 až A3, užívateľské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_T/7225V_T (zásobníky 1–4): 520 listov každý, formáty: A5 až A3, uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

 Voliteľne Podávač na poštové obálky: až 60 obálok: Monarch, DL, C5, užívateľské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup papiera / 
dokončovanie      Štandardne Duálne výstupné zásobníky: 250 listov každý, dolný zásobník pre odsadenie

 Voliteľne Integrovaný kancelársky finišer: výstupný zásobník na 500 listov, zošívanie 50 listov v jednom mieste
Kancelársky finišer LX: výstupný zásobník s kapacitou 2 000 listov, zošívanie  50 listov, zošívanie  v 3 miestach, voliteľne dierovanie, voliteľne zariadenie na tvorbu 
brožúr (prehnutie, väzba V1)
Externá zošívačka: zošíva 50 listov

1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné dosahovanie. 2 Prebieha certifikácia.

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 ConnectKey™
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