
Xerox® WorkCentre® 7970i 
multifunctionele kleurenprinter
Ontdek nieuwe manieren om te werken.
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A3
Multifunctionele  
kleurenprinter



Sta klaar om te reageren.
Ervaar een eenvoudigere en intuïtieve 
gebruikersinterface die kan worden 
toegesneden op uw individuele behoeften. 
Maak op eenvoudige wijze een workflow om 
informatie naar geselecteerde bestemmingen 
(e-mail, desktop, netwerkfolders, opslagplaatsen 
in de cloud) te scannen in beveiligde, 
doorzoekbare formaten, middels één druk 
op de knop. Dit bespaart tijd en er kan meer 
worden gedaan met de informatie die u scant 
en opslaat. 

Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele 
werknemers eenvoudig verbinding met het 
apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt u 
rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface 
nieuwe apps downloaden, zoals Print from 
DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365. 
De Xerox® ConnectKey®-technologie stroomlijnt 
de manier waarop uw bedrijf omgaat met 
kritische informatie, ongeacht of deze zich 
intern of in de cloud bevindt.

Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/AppGallery 

Overal toegang
Met Xerox® printerdrivers voor gebruik 
onder Microsoft® Windows® kunt u per 
applicatie diverse instellingen opslaan, 
zodat minder wijzigingen hoeven te worden 
gemaakt en er minder kans op fouten is. 
De Xerox® ConnectKey Technology groeit 
mee met uw behoeften door het gebruik 
te beperken en printen in kleur te reguleren. 
De gebruikersrechtencontrole integreert 
in uw interne verificatiesysteem en maakt 
het mogelijk te voorkomen dat van tevoren 
ingestelde resp. onbevoegde gebruikers geen 
inzage hebben in specifieke eigenschappen 
van de gebruikersinterface. 

Bespaart tijd zodat u geld 
kunt besparen
De WorkCentre 7970i maakt bediening 
vanaf elk werkstation mogelijk. Via het 
Remote Control Panel wordt het voor u 
eenvoudiger om gebruikers te trainen en 
voor IT-medewerkers om op afstand de 
gebruikersinterface te bekijken en bewaken. 

Xerox® machines die zijn uitgerust met 
ConnectKey®-technologie, ondersteunen een 
Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen 
vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding 
te hoeven maken met een netwerk. 

Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig 
printen en scannen mogelijk met een 
scala aan mobiele opties passend binnen 
uw werkomgeving, dankzij gratis print- en 
scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App) en 
een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor 
het mobiele kantoor. 

Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/mobile

Creëer een veilige omgeving.
ConnectKey Technology zorgt voor 
geavanceerde functionaliteit en technieken 
die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze 
standaardbeveiligingsfuncties omvatten 
AES 256-bit hard disk-versleuteling, McAfee® 
beveiliging op basis van Intel Security, image 
overwrite, beveiligd printen met wissen na 
bepaalde tijd en e-mailen naar externe 
mail-servers.

Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 7970i multifunctionele kleurenprinter

Voor meer informatie over 
functionaliteit gebaseerd op 
ConnectKey technologie, ga naar 
www.xerox.com/ConnectKeyEG.

Xerox biedt u de tools om workflows te stroomlijnen, nieuwe, efficiënte 
werkwijzen te creëren en de productiviteit van uw team op te schroeven. 
Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

Xerox® Easy Translator Service. 

Met behulp van deze optionele dienst 
kunnen klanten een document scannen 
en een vertaling en/of een e-mailbericht 
ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers 
vanaf een iOS of Android apparaat of 
een pc een afbeelding verzenden die 
doorgestuurd is ter vertaling. Ga voor  
meer informatie naar  
https://xeroxtranslates.com

Xerox blijft innoveren

• Uitvoer met hoge resolutie.  
1200 x 2400 dpi fotokwaliteit 
kleurenafbeeldingen en scherpe tekst 
geven uw documenten helderheid 
en impact.

• Gebruik de kracht van Fiery®. 
Door uw WorkCentre 7970i te 
upgraden met een EFI® Fiery® Network 
Server krijgt u de beschikking over 
gebruiksvriendelijke kleurbeheertools, 
verbeterde productiviteitsfuncties en 
flexibele workflowtools.

• Verzorgde afwerking. De WorkCentre 
7970i produceert professioneel 
ogende uitvoer met tal van 
afwerkingsmogelijkheden, waaronder 
in de rug geniete boekjes, Z- en 
C-vouwen, perforeren en nieten 
op meerdere posities.

www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.com/mobile
www.xerox.com/security
https://xeroxtranslates.com
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Afwerkopties

Milieueigenschappen
Bespaar energie met groene technologie.

• Xerox® EA toner. De minimale 
fusertemperatuur van onze EA-toner met 
ultra low-melt-technologie ligt 20 °C lager 
dan die van conventionele toner voor 
nog meer energiebesparing en briljante, 
glanzende uitvoer.

• 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 stroomverbruik van de 
scanner is slechts 1/3 van het stroomverbruik 
van traditionale scanners die gebruik maken 
van 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. Met onze innovatieve 
nieuwe Xerox® Earth Smart functie kunt 
u de meest milieuvriendelijke opties voor 
uw printopdrachten kiezen.

• Voldoet aan ENERGY STAR®. WorkCentre 
7970i machines voldoen aan de strenge 
eisen van ENERGY STAR® wat betreft 
energieverbruik. 
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1   Hogecapaciteitslade*. Kan 2.000 vel 
A4-papier bevatten, wat de maximale 
papiercapaciteit vergroot tot 5.140 vel. 

2    Uitzonderlijke mediaflexibiliteit. De Xerox® 
WorkCentre® 7970i verwerkt een breder 
scala aan mediasoorten en -gewichten 
vanuit meer laden 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    Single-pass scanner met dubbele scankop 
bespaart tijd doordat beide zijden van 
dubbelzijdige documenten gelijktijdig 
worden gescand met een snelheid tot 
133 afbeeldingen per minuut.

5    Groot werkblad (aanbevolen voor 
handmatig nietapparaat) biedt u voldoende 
ruimte om documenten te sorteren. 

6   BR Finisher* biedt geavanceerde 
afwerkfuncties tegen een goede prijs.

7   BR Booklet Maker Finisher* biedt 
geavanceerde afwerkopties met de 
mogelijkheid om boekjes te maken. 

8   C- / Z-vouweenheid voegt Z-vouwen op 
A3-formaat, Z-vouwen op A4-formaat en 
C-vouwen op A4-formaat toe aan de BR 
Finisher of BR Booklet Maker Finisher. 

9   Aanpasbare 9 inch gebruikerinterface.

10   Standaard apps voor extra gemak. De apps 
Xerox App Gallery, @PrintByXerox en QR Code 
maken mobiel printen en koppelen en het 
laden van nieuwe apps eenvoudig.

* Optioneel
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Xerox® WorkCentre® 7970i

De WorkCentre 7970i multifunctionele kleurenprinter is gebouwd op  
Xerox® ConnectKey® technologie. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

Machinespecificaties WorkCentre 7970i

Snelheid Tot 70 ppm in kleur en zwart-wit

Duty Cycle1 Maximaal 300.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor / Geheugen Minimum 250 GB HDD / 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, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® draadloze USB-adapter

Controllerfuncties Uniform adresboek, bedieningspaneel op afstand, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen

Optionele controller EFI® Fiery Network Server

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

Eerste afdruk verschijnt binnen 6,9 seconden in kleur / 4,2 seconden in zwart-wit

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

Printfuncties Printen vanaf USB, gecodeerd beveiligd printen, Xerox® Earth Smart-driverinstellingen, opdrachtherkenning, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en oproepen, 
bidirectionele real-time status, grootte aanpassen, opdrachten bewaken, Xerox® Colour By Words, standaardinstellingen voor toepassingen, dubbelzijdig printen (standaard), 
alle opdrachten vasthouden

Mobiel  
printen  
en apps

Standaard Apple® AirPrint™, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app

Gratis 
download Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App

Optioneel Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Scannen Standaard Bestemmingen: Scannen naar Mailbox, Scannen naar USB, Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk; Bestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;  
Handige functies: Scannen naar home, Scannen met één druk op de knop, Doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina’s, Versleutelde / met wachtwoord 
beveiligde PDF, Linearised PDF / PDF/A

Optioneel ConnectKey® voor DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional

Fax 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 ePolicy (ePO), harde schijf overwrite, 256-bits versleuteling (voldoet aan FIPS 140-2), certificering volgens Common Criteria 
(ISO 15408)2, gecodeerd beveiligd printen, 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® PrintSafe-software

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

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

Papierinvoer Standaard Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 130 vel; Snelheid: tot 133 apm (dubbelzijdig); 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 (SEF)
Lade 1: 520 vel; Afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (SEF)
Lade 2: 520 vel; Afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3 (SEF)
Dubbel hogecapaciteitslade (totaal 2000 vel): Eén papierlade voor 867 vel en één papierlade voor 1.133 vel; Formaten: A4

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

Papieruitvoer / 
Afwerking

Standaard Dubbele staffelopvangbak: elk 250 vel
Face-Up lade: 100 vel

Optioneel BR Finisher: 3.000 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/4-gaats perforeren
BR Booklet Maker Finisher: 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/4-gaats perforeren plus in de rug geniete 
boekjes maken en V-vouwen
C-/Z-vouweenheid: voegt Z-vouwen, Z-vouwen op Letter-formaat en C-vouwen op Letter-formaat toe aan de BR Finisher en BR Booklet Maker Finisher
Handmatig nietapparaat: nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m² papier), optioneel werkblad wordt aanbevolen

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik. 2 Wordt momenteel onderzocht.

©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® 
en WorkCentre® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze brochure 
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 3/16 BR15053  W79BR-01DC
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op het gebied van innovatie
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Uitstekende oplossing voor kleine 
bedrijven voor mobiel printen
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grote(re) ondernemingen 
voor mobiel printen
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ConnectKey®

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office  

http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13E.PDF

