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Rozwijanie firmy oznacza 
inteligentne metody pracy. 
Wiąże się ze zdobywaniem 
nowej technologii, która może 
zwiększać wydajność, upraszczać 
zadania i pozwala utrzymać 
koszty pod kontrolą.

Wymaga znajdowania nowych 
obszarów wydajności, ochrony 
kluczowych informacji oraz 
zapewniania kreatywnych i 
terminowych rozwiązań dla 
twoich klientów.

Aby to osiągnąć, potrzebujesz 
prawdziwego partnera, który 
potrafi zapewnić kompletne 
rozwiązania dla najistotniejszych 
problemów biznesowych 
występujących dziś, pozwalając 
wyprzedzić o jeden krok 
potrzeby, które wystąpią w 
przyszłości.

Rozwój firmy zaczyna się właśnie 
tutaj, teraz, dzięki rozwiązaniom 
oferowanym przez urządzenia 
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
oraz technologię ConnectKey™.



 Kontroluj koszty.

Uprawnienia użytkownika stwarzają 
możliwość ograniczenia dostępu 
do funkcji drukowania według typu 
użytkownika, grupy, pory dnia lub 
aplikacji. Na przykład można ustawić 
automatyczne drukowanie wszystkich 
wiadomości e-mail programu Microsoft® 
Outlook® w trybie czarno-białym, a 
wszystkich prezentacji PowerPoint® 
w kolorze.

Odkryj prawdziwe oszczędności.
Rozwój firmy zależy od kontroli kosztów. Dzięki produktom Xerox możesz zdobyć 
istotną przewagę konkurencyjną, jaką dają innowacyjne narzędzia gwarantujące 
oszczędność czasu, kontrolę kosztów, upraszczanie metod zarządzania drukowaniem 
w biurze oraz znaczący zwrot z inwestycji.

Kolorowy wydruk zapadający 
w pamięć w rozsądnej cenie
Dzięki urządzeniom Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 wywrzesz wrażenie na klientach, 
uzyskując kolor, który jest zarówno wyrazisty 
jak i przystępny cenowo. 

•  Dostosuj ustawienia sterownika druku, 
aby zyskać oszczędność i wydajność. 
Na przykład, jako ustawienie domyślne 
wprowadź domyślne drukowanie wielu 
obrazów obok siebie na jednym arkuszu. 
Dostosuj ustawienia do konkretnych 
zastosowań, np. zawsze drukuj wiadomości 
e-mail w trybie czarno-białym.

•  Drukuj odpowiedzialnie. Domyślnie nasza 
drukarka ma ustawioną funkcję drukowania 
dwustronnego, a funkcja Earth Smart 
pozwala na wybór ustawień domyślnych, 
które sprzyjają odpowiedzialnej eksploatacji 
urządzenia, na przykład brak drukowania 
stron przewodnich.

•  Łatwe, precyzyjne rozliczanie. Urządzenia 
serii WorkCentre 7220/7225 łączą się z 
siecią, aby automatycznie przesyłać odczyty 
liczników i zautomatyzować uzupełnianie 
materiałów eksploatacyjnych.

•  Zarządzanie i monitorowanie 
użytkowania urządzenia. Xerox® 
Standard Accounting tworzy raporty, 
aby lepiej kontrolować koszty wszystkich 
funkcji urządzenia. Zaawansowane 
rozwiązania partnerów Xerox® zapewniają 
więcej narzędzi przydatnych w środowisku 
dużego biura.



Zdalne monitorowanie i zarządzanie.

Funkcja Panelu zdalnego sterowania 
umożliwia obsługę interfejsu użytkownika 
urządzeń WorkCentre 7220/7225 z 
dowolnego stanowiska roboczego 
znajdującego się w biurze tak, jakby 
użytkownik stał przy urządzeniu. Zdalne 
szkolenie użytkowników i konfiguracja 
ustawień urządzenia z poczuciem spokoju 
zapewnianym przez zintegrowane 
funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające 
wykonywanie wyłącznie pojedynczych 
operacji przez uwierzytelnionych 
użytkowników w celu zapobieżenia 
wykonywaniu wielu zdalnych procedur 
jednocześnie.

Idealny ekran dotykowy, 
usprawniający przebieg pracy.
Kolorowy ekran dotykowy zapewnia łatwy 
dostęp do wielu funkcji usprawniających 
pracę. Wystarczy zwykłe dotknięcie ekranu, 
aby zeskanować plik na urządzenie USB 
lub urządzenia mobilne, na konto e-mail 
lub do lokalizacji w sieci. Można też szybko 
i łatwo utworzyć pliki PDF z możliwością 
przeszukiwania oraz zabezpieczone. System 
WorkCentre™ 7220/7225 umożliwia to 
wszystko i jeszcze więcej bez czasochłonnego 
i kosztownego oprogramowania oraz 
dodatków sprzętowych.

•  Ulepszona książka adresowa z listą 
ulubionych. Technologia Xerox® 
ConnectKey™ umożliwia korzystanie z takich 
funkcji jak ulepszona książka adresowa 
z listą ulubionych, która pozwala na 
bezproblemowe importowanie istniejących 
kontaktów i przenoszenie ich do wielu 
urządzeń z funkcją ConnectKey.

•  Pomoc techniczna Xerox® 
Online. Zachowaj sprawność dzięki 
natychmiastowemu dostępowi do pomocy 
online z możliwością przeszukiwania z 
poziomu panelu przedniego urządzenia.

•  Użyteczne funkcje pomocy. Wbudowane 
filmy instruktażowe wyświetlane na panelu 
przednim zapewniają szybką pomoc 
w rozwiązywaniu problemów.

•  Dostosuj rozwiązania. Bezserwerowa 
technologia Extensible Interface Platform® 
(EIP) umożliwia tworzenie bezpiecznych 
aplikacji działających w systemach 
wielofunkcyjnych ConnectKey™ bez 
konieczności korzystania ze złożonej 
infrastruktury informatycznej. Pozwala to 
na uproszczenie funkcjonalności urządzenia 
z uwzględnieniem wielu opcji od wsparcia 
po skanowanie.

Pomagamy Ci zwiększyć wydajność na nowe 
sposoby.
Możliwości są w zasięgu ręki. Bądź gotów reagować, stosując narzędzia i technologie, 
które automatyzują przebieg prac, upraszczają rutynowe zadania i podnoszą wydajność 
na wyższy poziom.



Silne partnerstwo

Kontroler Xerox® ConnectKey™ zawiera 
zintegrowaną technologię McAfee®, dzięki 
czemu powstała pierwsza w branży linia 
systemów wielofunkcyjnych, które same 
zabezpieczają się przed potencjalnymi 
zagrożeniami zewnętrznymi. Technologia 
białych list McAfee zapewnia, że w 
urządzeniu mogą być uruchamiane tylko 
bezpieczne, wcześniej zatwierdzone 
pliki, do minimum ograniczając 
konieczność ręcznego aktualizowania 
oprogramowania zabezpieczającego 
przed nowymi zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa. Ponadto płynna 
integracja z zestawem narzędzi systemu 
wielofunkcyjnego Xerox® oraz McAfee 
ePolicy (ePO) umożliwia łatwe śledzenie i 
monitorowanie.

Ponadto automatyczna integracja Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
zapewnia kompleksową widoczność 
wszystkich punktów końcowych 
wielofunkcyjnych systemów ConnectKey, 
aby wdrażać zarządzane przez dział 
informatyczny scentralizowane zasady 
bezpieczeństwa i zgodność.

Kompleksowa ochrona zapewniająca pełne 
bezpieczeństwo.
Ochrona informacji wrażliwych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. 
Z tego powodu udostępniamy najbardziej kompleksowy zestaw funkcji, technologii 
oraz rozwiązań dostarczanych przez liderów branży ochrony, które minimalizują ryzyko, 
zabezpieczając punkty dostępu oraz krytyczne informacje biznesowe.

•  Chroń poufne informacje. Zabezpiecz 
wszystkie wrażliwe dane stosując 
szyfrowane pliki PDF podczas skanowania, 
pełne szyfrowanie twardego dysku 
zgodne z normą 140-2 256-bit AES FIPS 
oraz nadpisywanie obrazu z procesem 
trzykrotnego zamazywania, zapewniającego 
całkowite usunięcie wszystkich fragmentów 
danych.

•  Zapobieganie dostępowi 
nieuprawnionych osób. Na dostęp 
do urządzenia zezwalaj wyłącznie 
uwierzytelnionym użytkownikom, 
stosując uprawnienia użytkownika Xerox®, 
uwierzytelnianie sieciowe, filtrowanie IP, 
karty inteligentne i logowanie oparte o 
role i poziomy funkcjonalne.

•  Proaktywne zarządzanie zagrożeniami. 
Monitorowanie punktów ochrony pod 
kątem nowych luk w zabezpieczeniach i 
w razie potrzeby dostarczanie poprawek, 
zapewniające aktualność zabezpieczeń 
sprzętu oraz bezpieczeństwo danych. 
Ponadto za pomocą kanału informacyjnego 
RSS można otrzymywać bieżące 
aktualizacje i informacje przez stronę 
www.xerox.com/security.

•  Utrzymywanie zgodności z przepisami. 
Urządzenia WorkCentre™ serii 7220/7225 
są zgodne z najnowszymi normami 
bezpieczeństwa różnych branż, w tym 
rządowymi, finansowymi i medycznymi. 
Należą do nich Common Criteria (w trakcie 
przyznawania), HIPAA, Data Protection 
Act (Ustawa o ochronie danych), COBIT 
i inne. Urządzenia te mogą być zgodne z 
dowolną normą, z elementami sterującymi 
dopasowanymi do twoich potrzeb.

•  Zyskaj całkowitą widoczność. Zapobiegaj 
kradzieżom adresu IP i zapewnij wyłączność 
podpisu posiadając całkowitą widoczność 
urządzenia i sieci. Dzięki zarządzaniu 
polityką zabezpieczeń i śledzeniu wszystkich 
czynności w urządzeniu za pomocą funkcji 
Dziennik audytu można dowiedzieć się, kto 
uzyskał dostęp, do czego i kiedy.



Większe możliwości

Zmień sposób, w jaki Twoja firma wykonuje 
najważniejsze prace, korzystając z rozwiązań z 
zakresu obiegu dokumentów Xerox®, opartych 
na platformie Xerox® Extensible Interface 
Platform® (EIP), wybierz odpowiednie 
rozwiązanie, pasujące do Twojej firmy, 
niezależnie od tego, czy jej działalność opiera 
się na chmurze, czy na lokalnym serwerze.

•  Xerox® ConnectKey™ dla SharePoint. 
Umożliwia skanowanie plików bezpośrednio 
do aplikacji Microsoft® SharePoint® oraz 
innych folderów Windows®. Dostępnych 
jest znacznie więcej możliwości niż 
podstawowe przechowywanie plików 
oraz tworzenie dokumentów formatu PDF 
dzięki automatycznemu konwertowaniu 
dokumentów w inteligentne, 
uporządkowane dane z narzędziami 
zapewniającymi łatwość nazywania oraz 
przekierowywania plików.

•  Udostępnianie do chmury Xerox® 
ConnectKey. Zapewnia łatwe, bezpieczne, 
skalowalne skanowanie do popularnych 
repozytoriów opartych na chmurze, 
takich jak Google Docs™, SalesForce.
com, Office 365 oraz Dropbox™, dzięki 
specjalnie zaprojektowanym procesom, 
wykorzystującym technologię Xerox® EIP.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach 
zarządzania obiegiem dokumentów Xerox® 
na stronie www.office.xerox.com/ 
software-solutions.

Zachowuj łączność i wydajność 
— w dowolnym czasie i miejscu.
Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre™ 
7220/7225 oparte na technologii 
ConnectKey™ oferuje rozwiązania druku 
mobilnego i skanowania, które umożliwiają 
całkowitą integrację z technologiami 
opartymi na chmurze oraz urządzeniami 
mobilnymi. Dzięki nim zyskasz większą 
wygodę, podniesiesz wydajność i zwiększysz 
elastyczność niezależnie od lokalizacji.

•  Łącz się bezprzewodowo. Opcjonalna 
funkcja łączności Wi-Fi umożliwia 
administratorom podłączanie urządzeń 
WorkCentre 7220/7225 w dowolnym 
miejscu, bez potrzeby podłączania kabli 
sieciowych.

•  Xerox® Mobile Print i nie tylko. Xerox 
posiada wszelkie niezbędne opcje, aby 
umożliwiać bezpieczne, precyzyjne 
drukowanie z większości urządzeń mobilnych 
na dowolnym systemie lub urządzeniu 
wielofunkcyjnym, niezależnie od jego 
marki. Ponadto Xerox oferuje funkcje 
opcjonalne przystosowane do integracji 

z systemami informatycznymi, takie jak 
uzyskiwanie dostępu przez wprowadzenie 
kodu PIN oraz obsługa wielu systemów 
operacyjnych urządzeń mobilnych. Aby 
dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
www.xerox.com/mobile. 

•  Konwertuj dokumenty papierowe. 
Skanuj dokumenty, aby tworzyć pliki 
PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, 
dokumenty PDF jedno i wielostronicowe 
oraz dokumenty PDF-A zgodne z normą 
ISO, które umożliwiają łatwą archiwizację, 
organizację i wyszukiwanie.

•  Skanowanie jednodotykowe. Funkcja 
Skanowanie jednodotykowe umożliwia 
utworzenie specjalnego, łatwego do 
znalezienia przycisku skanowania 
umiejscowionego bezpośrednio na 
kolorowym ekranie dotykowym. Przypisz 
przyciskowi skanowania jednodotykowego 
jego własną procedurę skanowania, 
zapewniającą szybką dystrybucję i 
archiwizację dokumentów.

Wygoda, niezależnie od miejsca, w którym 
pracujesz.
Praca nie zawsze ogranicza się do biura – ty także nie. Xerox® ConnectKey™ to 
technologia, która zapewnia swobodę i wygodę pracy w dowolnym czasie i miejscu, 
zapewniając bezproblemową łączność z narzędziami gwarantującymi wydajność, 
które są siłą napędową twojej firmy.

http://www.office.xerox.com/software-solutions
http://www.office.xerox.com/software-solutions


Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
zoptymalizowany pod kątem 

Skanowania Wi-Fi

Bezpieczeństwa Tworzenia sieci

Zrównoważonego 
rozwoju

Rozwiązań
1

2

3

5

4

4

Cechy mające znaczenie dla 
środowiska
Urządzenia WorkCentre serii 7220/7225 
zapewniają najnowocześniejsze funkcje 
zmniejszające zużycie energii.

•  Toner EA. Toner EA z technologią topnienia 
w bardzo niskiej temperaturze osiąga stan 
topnienia przy temperaturze o 20 stopni 
Celsujsza niższej niż toner tradycyjny – co 
pozwala na jeszcze większe oszczędności energii 
i tworzenie wspaniałych, błyszczących wydruków 
nawet na zwykłym papierze.

•  Cicha praca. Nasz najcichszy kolorowy 
system wielofunkcyjny dla grup roboczych jest 
produktywny, mimo że charakteryzuje się niskim 
poziomem hałasu.

•  Skaner LED. Zużycie energii przez skaner 
z podświetleniem LED stanowi 1/3 zużycia 
tradycyjnych skanerów z oświetleniem 
fluorescencyjnym.

 

•  Zarządzanie energią. Dzięki technologii 
Cisco EnergyWise, której obsługę umożliwia 
baza Xerox® Power MIB (ang. Management 
Information Base), możesz zarządzać danymi 
dotyczącymi zużycia energii przez urządzenie 
oraz raportować je, a także ustawiać optymalne 
stany mocy oraz limity czasowe.

•  Narzędzia proste w zastosowaniu. Narzędzia 
umożliwiające kontrolę tego kto drukuje, co, 
kiedy i w jaki sposób.

•  Zgodność z normą ENERGY STAR®. 
Urządzenia WorkCentre 7220/7225 spełniają 
surowe wymogi normy ENERGY STAR w zakresie 
zużycia energii.

1
Dzięki swoim niewielkim wymiarom urządzenie 
WorkCentre 7220/7225 oferuje więcej funkcji, a 
przy tym zajmuje mniej miejsca. Istnieje możliwość 
dodania podstawowych funkcji wykańczania za 
pomocą zintegrowanego finiszera biurowego, 
bez zwiększania powierzchni zajmowanej przez 
urządzenie.

2   
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 
ma pojemność 110 arkuszy.

3
Taca boczna na 50 arkuszy do specjalnych nośników 
i rozmiarów.

4     
Dobierz układ, który spełni Twoje potrzeby: dwie tace 
po 520 arkuszy w konfiguracji z podstawą mieszczące 
1040 arkuszy papieru A3 lub układ czterech tac 
mieszczących do 2080 arkuszy.

5     
Finiszer biurowy LX (z opcją modułu broszurującego) 
zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania po 
przystępnej cenie.



Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje i dokładniej poznać możliwości, przejdź do strony 
www.xerox.com/office/WC7200Specs 
©2013 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, znak Xerox graficzny znak towarowy Xerox®, ConnectKey™, Extensible Interface 
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partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. 
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Informacje w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
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Systemy wielofunkcyjne WorkCentre serii 7200 są wyposażone w kontroler Xerox® ConnectKey™. Te proste we 
wdrożeniu systemy zapewniają realne, praktyczne rozwiązania, które w łatwy sposób usprawniają sposoby 
komunikacji, przetwarzania i udostępniania ważnych informacji, ułatwiają skomplikowane zadania związane 
z dokumentami papierowymi i obniżają koszty, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo danych. Aby uzyskać 
więcej informacji, przejdź do strony www.xerox.com/connectkey.

Dane techniczne 
urządzenia WorkCentre 7220 WorkCentre 7225

Prędkość Do 20 str./min w kolorze i w czerni Do 25 str./min w kolorze i w czerni

Wydajność miesięczna1 Do 87 000 stron/miesiąc Do 107 000 stron/miesiąc

Twardy dysk/Procesor/Pamięć 160 GB/1,2 GHz dwurdzeniowy/2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB

Łączność 10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą bezprzewodową Xerox® USB Wireless Adaptor)

Funkcje kontrolera Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online (z dostępem z poziomu interfejsu użytkownika), klonowanie konfiguracji

Kopiowanie i druk
Rozdzielczość kopii Do 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku Jakość obrazu do 2400 x 600

Czas wydrukowania pierwszej 
kopii (min.)

8,4 sekundy w kolorze/7,1 sekundy w czerni z szyby skanera 8,7 sekundy w kolorze/7,2 sekundy w czerni z szyby skanera

Czas wydrukowania pierwszej 
strony (min.)

8,8 sekundy w kolorze/7,0 sekundy w czerni 9,1 sekundy w kolorze /7,1 sekundy w czerni

Języki opisu strony PDF, emulacje PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS), Adobe® PostScript® 3™ (opcjonalnie)

Funkcje drukowania Drukowanie z pamięci USB, ustawienia sterownika Smart Earth, identyfikacja prac, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja 
w czasie rzeczywistym, funkcja Color By Words, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne)

Drukowanie z urządzeń mobilnych Xerox® Mobile Print Solution® (opcjonalne), Xerox® Mobile Print Cloud® (opcjonalne)

Skanowanie Standardowo Skanowanie sieciowe/skanowanie do wiadomości e-mail/skanowanie do folderu, skanowanie do SMB lub FTP, skanowanie do urządzenia pamięci masowej USB, 
skanowanie jednodotykowe, do plików PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, PDF/A, XPS, linearyzowanego PDF, JPEG, TIFF, jedno/wielo-stronicowego PDF, TIFF, 
obsługa standardu TWAIN

 Opcjonalne ConnectKey dla SharePoint®, udostępnianie do chmury ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® wersja SE lub Professional

Faks W standardzie
Faks internetowy, tworzenie zadania faksu, pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu (rozwiązania dostępne u partnerów programu Xerox® Business Innovation 
Partners)

 Opcjonalne Przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN) 

Bezpieczeństwo  
W standardzie

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe twardego dysku (zgodne z FIPS 140-2), 
Certyfikat Common Criteria (ISO 15408)2, zabezpieczone drukowanie z usuwaniem czasowym, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona 
poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), uwierzytelnianie sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, środki kontroli dostępu, 
uprawnienia użytkownika

 Opcjonalne McAfee Integrity Control, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® z technologią 
Follow-You Print™

Zliczanie W standardzie Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego

 Opcjonalne Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Wejście  W standardzie 
papieru

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 110 arkuszy; rozmiary: 148 x 210 mm do 297 x 420 mm;  
niestandardowe rozmiary: 85 x 125 mm do 297 x 432 mm

Taca boczna: 50 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 89 x 98 mm do 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_S/7225V_S (Tace 1 i 2 z podstawą): każda po 520 arkuszy; rozmiary: A5 do A3;  
rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_T/7225V_T (Tace 1–4): każda po 520 arkuszy; rozmiary: A5 do A3; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm

 Opcjonalne Taca kopert: do 60 kopert: Monarch, DL, C5, niestandardowe rozmiary: od 98 x 148 mm do 162 x 241 mm

Wydruki/ W standardzie 
Wykańczanie Opcjonalne
 

Podwójne tace wyjściowe: każda po 250 arkuszy; dolna taca układa z przesunięciem

Zintegrowany finiszer biurowy: układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, jedna pozycja zszywek
Finiszer biurowy LX: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, trzy pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica  
(przegniatanie, zszywanie grzbietów)
Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy

1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane; 2 Certyfikacja w toku

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 ConnectKey™

MFP


