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WorkCentre™
7120 / 7125 
A3
Färg
Multifunktionssystem 

Xerox® WorkCentre™ 7120 / 7125 
multifunktionssystem
Redo för höga prestanda.
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Förenkla dina rutiner
Öka produktiviteten med kraftfulla 
arbetsfl ödeslösningar som effektiviserar 
kontorsuppgifterna maximalt. Det kompakta 
WorkCentre 7120 / 7125-systemet är späckat 
med funktioner som sparar tid och förenklar 
handhavandet.

•  Hög hastighet. Enkel- och dubbelsidig 
utskrift och kopiering med upp till 
20 / 25 sid/min i svartvitt och färg. 

•  Scanning, utskrift, kopiering, faxning 
och fi ldirigering – samtidigt. Multikörning 
maximerar produktiviteten, och gör att 
fl era användare kan utföra olika uppgifter 
samtidigt.

•  Förstklassig scanning. Enkel fi ldelning 
och digital arkivering med de kraftfulla 
scanningfunktionerna. Skapa sökbara 
fi ler direkt från manöverpanelen. 
Filkomprimering ger snabbare överföring 
och lägre nätverksbelastning. 

•  Automatisering av arbetsfl öden. 
Förenkla rutinmässiga arbetsfl öden genom 
automatisk dirigering av dokument till 
förutbestämda destinationer såsom 
e-postadresser, faxdestinationer och 
FTP/SMB-destinationer.

•  Fjärrövervakning. Automatisk installation, 
felsökning, konfi gurering och uppgradering 
via inbyggd CentreWare® IS-webbserver.

•  Enkel, korrekt debitering. Tidsbesparing 
tack vare sammanställning och sändning 
av mätaravläsningar via Smart eSolutions 
MeterAssistant®, och automatisk 
tonerbeställning via SuppliesAssistant®.

Förnuftig färganvändning
Det budgetvänliga WorkCentre 7120 / 7125-
systemet ger bättre kostnadsstyrning och 
besparingar.

•  Anpassa inställningarna för bättre 
ekonomi och högre effektivitet. Du kan 
till exempel specifi cera dubbelsidig 
utskrift eller fl era sidor per ark som 
standardinställning. Gör inställningar för 
specifi ka tillämpningar, till exempel att alla 
e-brev ska skrivas ut i svartvitt.

•  Administrering och statistik. Inbyggd 
redovisning med användarbegränsningar 
av vissa funktioner i analys- och 
debiteringssyfte. Xerox standardredovisning 
genererar rapporter som ger bättre 
kostnadsstyrning av alla funktioner. 
Avancerade lösningar från Xerox Alliance 
Partners med praktiska verktyg för stora 
kontorsavdelningar.

•  Lägre faxkostnader. Sändning och 
mottagning av fax med FoIP-tillvalet 
via T.38-protokollet.

WorkCentre™ 7120 / 7125 
multifunktionssystem
Hög effektivitet, kraftfulla prestanda. Producera och distribuera viktiga 
affärsdokument i färg, och öka företagets och arbetsgruppens produktivitet – 
utan ökade kostnader. 

WorkCentre 7120 / 7125 
Fakta i korthet
•  Utskrift och kopiering med upp till 

20 / 25 sid/min i färg och svartvitt
•  Imponerande färgkvalitet med 

inbyggda begränsnings- och 
redovisningsfunktioner

•  Kraftfulla funktioner för scanning 
och faxning

•  Robusta säkerhetsfunktioner
•  Tar liten plats
•   Papperskapacitet upp till 2 130 ark

B x D x H (bas):
585 x 640 x 1 132 mm

Utskrift/kopiering/scanning/
faxning/e-post

A3

sid/min
20/
25

Miljösmart 
WorkCentre 7120 / 7125-
multifunktionssystemet hushållar 
med naturresurserna utan att göra 
avkall på prestanda, tillförlitlighet 
eller utskriftskvalitet.

•   Lägre energiförbrukning. 
Scanningteknik med lysdioder 
och EA-toner med mycket 
låg smältpunkt minskar 
energiförbrukningen med 
bibehållen kvalitet. 

•   Tyst. Vårt tystaste 
multifunktionsfärgsystem för 
arbetsgrupper har en låg ljudnivå 
även under drift.

•  Spara papper. Dubbelsidig 
A4-utskrift som standard. Du kan 
också skriva ut mer resurssnålt 
genom att tillämpa olika 
standardinställningar för olika 
program*.

•  Papperslös faxning. Faxa direkt 
från alla Windows-program via 
nätverksfax. Inkommande fax 
visas som miniatyrbilder på 
manöverpanelen vilket gör att du 
kan välja vilka fax som ska skrivas ut.

* Endast Microsoft Windows-drivrutiner
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Säkerhet utan dator
Robusta säkerhetsfunktioner skyddar 
alla in- och utmatningspunkter och 
skyddar viktig information mot obehörig 
åtkomst. Implementering av avancerade 
säkerhetslösningar möjlig även utan 
IT-expertkunskaper.

•  Säker utskrift. Utskriftsjobben placeras 
i utskriftskön och skrivs ut först efter att 
användaren har angivit ett lösenord.

•  Lösenordsskyddade PDF-fi ler. Lösenord 
krävs innan scanningfi ler kan öppnas.

•  Skydda företagets information. Kryptering 
av data lagrade i maskinen och överskrivning 
av data på maskinens hårddisk.

•  E-post via SSL. Skydd mot identitetsstöld vid 
kommunikation. 

•  Full System Common Criteria-certifi ering 
(ISO 15408) enligt EAL3*. Säkerställer att 
WorkCentre 7120 / 7125 följer strängast 
tänkbara säkerhetsstandarder och 
säkerhetsbestämmelser.

* Certifi ering sökt

Enklare arbetsfl öden

1   
På den stora 7”-färgpekskärmen hittar du 
enkelt önskad funktion. Granskning av dokument och 
scannade fi ler på hårddisken före utskrift.

2   
Utbyggnadsmöjlighet. Med Xerox 
arbetsfl ödeslösningar kan du integrera valfria 
dokumenthanteringsverktyg för snabbare och 
effektivare arbetsprocesser.

3   
USB-port för bekväm, fl exibel scanning till, eller 
utskrift från, ett vanligt USB-minne.

1   
Det kompakta WorkCentre 7120 / 7125-systemet 
ger fl er funktioner på mindre utrymme. Lägg till 
grundläggande efterbehandlingsfunktioner med 
den utrymmesbesparande integrerade Offi ce-
efterbehandlingsenheten.

2   
Den automatiska dokumentmataren för dubbelsidiga 
original rymmer hela 110 ark. 

3   
50-arks snabbmagasin för specialmaterial och 
anpassade storlekar.

4   
Välj den konfi guration som uppfyller dina behov: 
med stativ och två 520-arks magasin som rymmer 
1 040 A3-ark, eller med fyra magasin som rymmer 
2 080 ark. 

5   
Offi ce efterbehandlingsenhet LX (med 
häftesproduktion som tillval) för avancerad 
efterbehandling till lågt pris. 

Små utrymmeskrav

2011 Pick of the Year
WorkCentre 7120 har valts ut av Buyer’s 
Laboratory i kategorin ”Enastående resultat 
med 20 sid/min”
A3-färgmultifunktionssystem
Vintern 2011

2011

Xerox
Corporation

WorkCentre 7120
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WorkCentre™ 7120 / 7125
Färgmultifunktionssystem
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Hastighet

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

Upp till 20 sid/min i färg och svartvitt Upp till 25 sid/min i färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym Upp till 50 000 sidor/månad Upp till 60 000 sidor/månad

Pappershantering
Pappersinmatning Standard Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 110 ark, A5 till A3, anpassade storlekar: 85 x 125 mm till 297 x 432 mm

Snabbmagasin: 50 ark, anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 297 x 432 mm

WorkCentre 7120V_S / 7125V_S (Magasin 1 och 2): 520 ark vardera, A5 till A3, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm
WorkCentre 7120V_T / 7125V_T  (Magasin 1-4): 520 ark vardera, A5 till A3, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm

 Tillval Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: DL, C5, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm

Pappersutmatning Standard

 Tillval

Två fördelningsfack: 250 ark vardera, nedre fördelningsfack

Integrerad Offi ce efterbehandlingsenhet: 500-arks staplingsmagasin, 50-arks häftning, enpositionshäftning

Offi ce efterbehandlingsenhet LX: 2 000-arks staplingsmagasin, 50-arks häftning, trepositionshäftning, hålslagning (ej svensk) som tillval, häftesproduktion 
som tillval (bigning, sadelhäftning)

Häftning: 50 ark

Kopiering
Första sidan 8,1 sekunder i färg, 6,5 sekunder i svartvitt

Upplösning (max) 600 x 600 dpi

Kopieringsfunktioner
Automatisk dubbelsidigt, elektronisk försortering, automatiskt magasinsval, jobbkompilering, inverterad eller spegelvänd bild, automatisk häftesproduktion, 

fl era sidor per ark, automatisk förminskning/förstoring, original med blandade storlekar, inbladning av omslag, provset, bokkopiering, annotering,
automatisk färg, områdesval, affi schläge, vattenmärke, ID-kortskopiering

Utskrift 
Första sidan 13 sekunder i färg, 11 sekunder i svartvitt

Upplösning (max) 600 x 600 x 4 dpi

Minne 2 GB, 80 GB hårddisk

Anslutningar Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0-direktutskrift, trådlöst Ethernet 802.11b (via tredjepartsadapter)

Skrivarspråk PDF-, XPS®- och PCL® 6-emulering, HP-GL2, Adobe® PostScript® 3™ som tillval

Utskriftsfunktioner Automatiskt dubbelsidigt, säker utskrift, fördröjd utskrift, provset, häftesproduktion, omslagsval, pappersval efter egenskap, fl era sidor per ark,
vattenmärke, försättsblad, anpassning till pappersstorlek, val av utmatningsmagasin, lagring och hämtning av jobbinställningar, tonerbesparingsläge, 

USB-utskrift som tillval

Faxning Direktfaxning som tillval (en eller tre linjer) med Internet-fax, FoIP-tillval (T.38), nätverksserverfax

Faxfunktioner Nätverksfax, faxvidarebefordran, dubbelsidig sändning och mottagning, utskrift av fax upp till A3, jobbkompilering

Scanning Standard Scanning till e-post, scanning till disk, scanningfunktion (nätverksscanning, sökbara PDF-, PDF/A- och XPS-fi ler, 
MRC-komprimering, förhandsgranskning av miniatyrbilder)

 Tillval Scanning till USB, Scan to PC Desktop®, Xerox Alliance Partner-lösningar, SMARTsend®

Redovisning Redovisning, Xerox standardredovisning (kopiering, utskrift, faxning, scanning), färgbehörighet, nätverksredovisning som tillval 
(via Xerox Alliance Partner-lösningar)

Säkerhet Standard Säker utskrift, autentisering via LDAP/Kerberos/SMB/CAC, lösenordsskyddade PDF-fi ler, FIPS 140-2-kryptering, S/MIME-kryptering av e-post, 
IPSec, 802.1X, SNMP 3.0, e-post via SSL, dataöverskrivning, kryptering, transaktionslogg

 Tillval Secure Access Unifi ed ID System

Operativsystem Windows XP SP3 och högre, Server 2003, Server 2008, Vista, Windows 7, Mac OS 10.4 och högre, AIX 5 v 5.3, HP UX 11.0/11i v 2, Solaris 8/9/10, 
Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11

Övriga tillval USB-funktion (utskrift från och scanning till USB), kortläsare, gränssnitt för tredjepartsutrustning


