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Beneficiile celor mai 
inteligente investiţii în 
tehnologie nu se limitează 
la amortizare. În varianta 
ideală, acestea integrează şi 
eficientizează multiple procese 
de birotică, simplifică sarcinile 
complexe şi economisesc 
resursele companiei, astfel 
încât puteţi dedica mai multă 
energie dezvoltării afacerii 
dumneavoastră.

În mediul puternic concurenţial 
din zilele noastre, alegerea 
potrivită a furnizorului de 
tehnologie înseamnă a obţine 
mai mult decât cele mai recente 
funcţionalităţi. Aveţi nevoie de 
o soluţie completă care vă pune 
la îndemână instrumente de 
eficientizare pe care nu vi le-aţi fi 
imaginat – o soluţie care rezolvă 
problemele acum, furnizându-vă 
totodată cadrul necesar pentru 
a fi cu un pas înainte şi a depăşi 
potenţialele obstacole din fluxul 
de lucru. 

Aveţi nevoie de soluţiile furnizate 
de Xerox® şi de echipamentele 
noastre WorkCentre™ 
7830/35/45/55.



Panou de comandă la distanţă

Operaţi de la distanţă panoul de comandă 
al echipamentului WorkCentre seria 
7800 de pe orice calculator din birou. Cu 
ajutorul panoului de comandă la distanţă, 
instruirea utilizatorilor devine mai uşoară 
şi mai comodă, iar personalul IT poate 
vizualiza şi monitoriza mai uşor interfaţa 
cu utilizatorul. Mai mult, în timpul sesiunii 
la distanţă, utilizatorii direcţi sunt notificaţi 
la faţa locului pentru a preveni modificările 
simultane în sistem. În plus, driverele de 
imprimare avansate şi instrumentele de 
management independent al dispozitivelor 
vă permit să monitorizaţi de la distanţă 
funcţionarea în timp real şi resursele 
disponibile, în vederea creşterii timpului de 
funcţionare.

Libertate la birou şi spaţiu de 
mişcare
WorkCentre™ seria 7800 oferă personalului 
dumneavoastră luxul de a controla funcţiile 
dispozitivului de la orice staţie de lucru. În plus, 
profesioniştii mobili pot accesa instrumentele 
de comunicare şi soluţiile de productivitate 
indiferent de locaţie.

•  Conectivitate Wi-Fi opţională. 
Administratorii au posibilitatea de a conecta 
echipamentele WorkCentre seria 7800 
oriunde, fără să fie necesară legarea în reţea 
prin cabluri.

 

•  Xerox® Mobile Print şi altele. Xerox 
dispune de toate opţiunile care să permită 
imprimarea securizată şi precisă de pe 
majoritatea dispozitivelor mobile, pe orice 
imprimantă sau sistem multifuncţional, 
indiferent de marcă. Pe lângă aceasta, Xerox 
oferă funcţii opţionale cu compatibilitate 
informaţională, ca de exemplu acces prin cod 
PIN şi sisteme de operare multiple pentru 
echipamente mobile. Pentru mai multe 
informaţii, vizitaţi www.xerox.com/mobile. 

•  Xerox® PrintBack. Atunci când lucraţi din 
afara biroului, utilizaţi aplicaţia PrintBack în 
asociere cu iPhone-ul, iPad-ul dumneavoastră 
sau alt dispozitiv mobil cu sistem de 
operare Android pentru a imprima la birou 
documente cu ajutorul echipamentelor 
WorkCentre seria 7800.

Xerox este aici, astfel încât vă puteţi conecta oriunde.
Afacerile nu se limitează la locul de muncă. De aceea, dotările Xerox pentru birou 
reprezintă premisa libertăţii oferite de mobilitate nelimitată şi temeiul certitudinii că 
realizaţi performanţe oriunde v-ati afla. 



Scanare printr-o singură apăsare

Utilizaţi funcţia de scanare printr-o 
singură apăsare pentru a crea un buton 
de scanare uşor de localizat direct pe 
interfaţa cu ecran tactil color. Alocaţi 
butonului de scanare, printr-o singură 
apăsare, propriul flux de lucru pentru 
scanare în vederea distribuirii şi arhivării 
rapide a documentelor.

Acces facil acolo unde este nevoie
Ecranul tactil color oferă acces facil la o 
multitudine de funcţii de optimizare a fluxului 
de lucru. Soluţii de scanare integrate care nu 
necesită software sau programe integratoare: 
scanare printr-o singură apăsare; aplicaţia 
on-box de recunoaştere optică a caracterelor 
cu crearea de documente PDF accesibile pentru 
căutare; documente PDF securizate; imprimare de 
la şi scanare către dispozitive USB; scanare către 
e-mail, scanare către căsuţa poştală şi scanare 
către reţea. În plus, scanarea cu o singură trecere 
scanează simultan ambele feţe ale documentelor 
faţă-verso, în timp ce tehnologia de comprimare 
cu rată mare reduce dimensiunea fişierelor.

Extindeţi-vă posibilităţile
Transformaţi modul în care organizaţia 
dumneavoastră întreprinde activităţi de 
importanţă vitală, utilizând performanţa 
soluţiilor Xerox® pentru fluxul de lucru, 
dezvoltate pe platforma Xerox® EIP® şi găzduite 
în cloud sau pe un server, accesibile direct din 
orice echipament WorkCentre™ seria 7800. 
În plus, tehnologia fără servere EIP permite 
crearea de aplicaţii care să ruleze pe sisteme 
multifuncţionale ConnectKey™, fără a fi nevoie 
de infrastructură IT suplimentară. Aceasta 

vă permite să simplificaţi şi să personalizaţi 
aplicabilitatea dispozitivului dumneavoastră cu 
o serie de funcţii care acoperă toată gama – de 
la aplicaţii suport şi până la scanare.

Iată câteva exemple de soluţii Xerox® pentru 
fluxul de lucru pe care utilizatorii le pot accesa 
prin intermediul interfeţei cu ecran tactil color:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®. 
Scanaţi fişierele direct în Microsoft® 
SharePoint şi alte foldere Windows®. În 
plus, realizaţi mult mai mult decât stocarea 
standard a fişierelor şi crearea de documente 
PDF, datorită convertirii automate a 
documentelor în date inteligente, structurate, 
cu instrumente de denumire a fişierelor şi de 
direcţionare uşor de utilizat.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. 
Furnizează o funcţie de scanare uşoară, 
securizată, scalabilă, cu stocare în directoare 
de depozitare tip cloud de largă utilizare 
precum Google Docs, SalesForce.com, Office 
365 şi Dropbox™, utilizând fluxuri de lucru 
personalizate care valorifică tehnologia 
Xerox® EIP.

Aflaţi mai multe despre soluţiile 
Xerox® pentru fluxul de lucru, accesând 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Mai mult timp pentru activităţile de maximă 
importanţă.
Lumea afacerilor este suficient de complexă – procesele afacerii dumneavoastră 
nu trebuie să fie la fel. Xerox vă oferă instrumentele şi tehnologiile care fac posibilă 
automatizarea fluxurilor de lucru uzuale de la birou, transformarea provocărilor în 
activităţi de rutină şi simplificarea modului în care partajaţi informaţii esenţiale pentru 
afacerea dumneavoastră.



Parteneriate performante
Sistemele multifuncţionale Xerox® 
ConnectKey™ includ tehnologia integrată 
McAfee®, rezultatul fiind prima gamă de 
imprimante multifuncţionale din domeniu 
cu autoprotecţie împotriva potenţialelor 
ameninţări externe. Tehnologia McAfee a 
listei de autorizare este garanţia faptului 
că pe dispozitivele dumneavoastră nu se 
execută decât fişierele sau funcţiile sigure, 
aprobate anterior, minimizând necesitatea 
de actualizare manuală a versiunilor de 
software pentru a face faţă noilor ameninţări 
de securitate. De asemenea, integrarea 
completă cu setul de instrumente MPS 
Xerox® şi cu tehnologia de securitate 
McAfee ePolicy (ePO) permite urmărirea şi 
monitorizarea facilă.

În plus, integrarea automată cu soluţia de 
administrare a politicilor, Cisco® TrustSec 
Identity Services Engine (ISE), conferă 
vizibilitate absolută pentru toate punctele 
de acces ale sistemelor multifuncţionale 
ConnectKey în vederea implementării 
politicilor de securitate şi de conformitate 
centrate pe tehnologia informaţiei.

Securitate de neegalat pentru o totală lipsă de griji.
Datele unei afaceri sunt forţa vitală a companiei. Acesta este motivul pentru 
care Xerox a conceput WorkCentre™ seria 7800, prevăzut cu cea mai completă gamă 
de funcţii, tehnologii şi soluţii avansate de la liderii din domeniul securităţii. Acestea 
asigură protecţia informaţiilor dumneavoastră, esenţiale împotriva tuturor potenţialelor 
vulnerabilităţi. 

•  Protejaţi-vă informaţiile confidenţiale. 
Protejaţi-vă toate datele confidenţiale cu 
fişiere PDF criptate pentru scanare; criptarea 
integrală a hard discului, în conformitate cu 
standardul AES FIPS 140-2 pentru 256 biţi, 
precum şi cu funcţia de suprascriere a 
imaginii cu proces de eliminare în trei treceri 
pentru a asigura ştergerea completă a tuturor 
fragmentelor de date.

•  Prevenirea accesului neautorizat. 
Permiteţi numai utilizatorilor autorizaţi să 
acceseze dispozitivul cu ajutorul permisiunilor 
de utilizator Xerox®, autentificării în 
reţea, filtrării IP şi cardurilor de acces cu 
autentificare la nivel de funcţie şi rol.

•  Prin intermediul managementului 
proactiv al ameninţărilor, se realizează 
monitorizarea centrelor securizate de 
informaţii, pentru a identifica noile 
vulnerabilităţi, furnizând actualizări atunci 
când este necesar şi asigurându-se că 
echipamentele dumneavoastră ţin pasul cu 
evoluţiile tehnologice în domeniu, în timp 
ce datele dumneavoastră sunt păstrate în 
condiţii de siguranţă. În plus, puteţi primi 
cele mai recente actualizări prin intermediul 
fluxurilor RSS şi puteţi rămâne la curent, 
accesând www.xerox.com/security.

•  Menţinerea conformităţii cu 
reglementările. Dispozitivele WorkCentre 
seria 7800 se conformează celor mai noi 
standarde de securitate din toate domeniile 
de activitate, inclusiv administraţie, finanţe 
şi sănătate. Acestea includ standardul 
Common Criteria (în curs de certificare), 
Legea americană privind contabilitatea şi 
portabilitatea pentru asigurările de sănătate 
(HIPAA), Legea privind protecţia datelor, 
standardul COBIT şi altele. Aceste dispozitive 
se pot conforma oricărui standard, fiind 
disponibile funcţii de reglare care să asigure 
ajustarea la exigenţele dumneavoastră.

•  Câştigaţi vizibilitate deplină. Preveniţi 
furtul IP-ului şi asiguraţi non-repudierea 
informaţiilor prin vizibilitate totală în interiorul 
dispozitivului şi reţelei. Jurnalul de audit 
asigură managementul politicii de securitate 
şi urmărirea tuturor activităţilor dispozitivului, 
astfel încât puteţi şti cine şi ce a accesat, în ce 
moment a accesat, precum şi detaliile fiecărei 
interacţiuni cu dispozitivul.



Promovaţi-vă o imagine performantă şi eficientizați 
costurile.
Calitatea imprimării este cheia succesului. Cu sistemul multifuncţional Xerox® 
WorkCentre™ seria 7800 veţi obţine documente color cu impact puternic, în măsură 
să atragă atenţia clienţilor şi să asigure rezultate optime, concomitent cu minimizarea 
costurilor. 

Un nou nivel de performanţă în 
domeniul imprimării color
Echipamentele Xerox® WorkCentre seria 7800, 
cu tehnologia avansată Hi-Q LED, vă ajută să 
creaţi documente cu aspect profesional prin 
simpla apăsare a unui buton.

•  Imprimări la rezoluţie mare, documente 
cu impact notabil. Datorită rezoluţiei de 
1200 x 2400 dpi şi a imaginilor şi textelor 
color de o calitate perfectă, materialele 
dumneavoastră vor avea întotdeauna un 
impact uriaş. 

•  Calitate ireproşabilă a imaginii în orice 
împrejurare. Sistemul multifuncţional 
WorkCentre seria 7800 utilizează capete de 
imprimare avansate şi tehnologie de control 
al registraţiei imaginilor digitale, care asigură 
o registraţie uniformă excepţională.

•  Rezultate impresionante. Imprimaţi 
imagini splendide pe o diversitate de 
tipuri de hârtie cu dimensiuni de până 
la 320 x 483 mm şi greutăţi de până la 
300 g/m2. Funcţiile de finisare performante 
acoperă toată gama, începând cu crearea 
de broşuri capsate la mijloc până la broşuri 
pliate.

•  Exploataţi performanţa serverului 
EFI Fiery®. Actualizarea echipamentelor 
WorkCentre seria 7800 cu un server de reţea 
EFI Fiery vă pune la dispoziţie instrumente 
intuitive de administrare a imprimării color, 
productivitate sporită şi funcţii de siguranţă, 
precum şi fluxuri de lucru flexibile.

•  Menţineţi costurile sub control. 
Permisiunile de utilizator oferă posibilitatea 
de restricţionare a accesului la imprimare în 
funcţie de utilizator, grup, oră, sau aplicaţie. 
De exemplu, este posibil ca echipamentul să 
fie setat pentru imprimarea automată alb-
negru în modul duplex a tuturor e-mailurilor 
Outlook şi imprimarea color a tuturor 
prezentărilor PowerPoint.

Funcţia Colour By Words: controlul 
unic al culorii

Cu funcţia Colour By Words nu mai 
este necesar să o luaţi de la capăt şi să 
manipulaţi fişierele sursă. Trebuie doar 
să selectaţi modificările de culoare dorite 
dintr-o listă derulantă, iar funcţia Colour 
By Words va ajusta documentul de 
imprimat.

Calitatea fotografiei originale nu este 
optimă? Utilizaţi lista derulantă a funcţiei 
Colour By Words şi alegeţi „culori galben-
verde cu verde mai intens” şi „culori 
roşii mai intense”. Rezultă o fotografie 
perfectă.



Xerox® WorkCentre™ seria 7800 
este optimizat pentru 
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Funcţii ecologice
WorkCentre seria 7800 oferă reducerea 
semnificativă a consumului de energie.

Economisiţi energia cu ajutorul tehnologiilor 
ecologice

•  Tonerul EA. Tonerul nostru EA cu tehnologie de 
topire la temperatură redusă are o temperatură 
minimă de topire cu 20°C mai mică decât 
cea a tonerului obişnuit, pentru o şi mai mare 
economie de energie şi rezultate excepţionale, 
chiar şi pe hârtie obişnuită.

•  Încălzirea prin inducţie. Noul cuptor cu 
încălzire prin inducţie, eficient din punctul 
de vedere al utilizării căldurii, nu necesită 
preîncălzire, ceea ce reduce cu 44 % consumul 
de energie în regim de aşteptare, comparativ cu 
dispozitivul cu încălzire prin rezistenţă electrică. 
În plus, timpul de încălzire a dispozitivului din 
regimul inactiv este mai mic de 10 secunde.

•  Scanerul cu LED-uri. Consumul de energie al 
scannerului cu LED-uri reprezintă doar 1/3 din 
energia necesară scannerelor clasice care 
utilizează lămpi fluorescente.

Gestionaţi utilizarea resurselor şi imprimaţi 
responsabil

•  Gestionarea energiei. Cu tehnologia Cisco® 
EnergyWise activată de Xerox® Power MIB (baza 
de informaţii de management) puteţi controla, 
gestiona şi raporta informaţiile despre consumul 
de energie al dispozitivului dumneavoastră, 
având totodată posibilitatea de a seta modurile 
optime de consum energetic şi intervalele de 
aşteptare.

•  Imprimare Earth-smart. Vă permite să 
selectaţi cele mai potrivite opţiuni din punct de 
vedere ecologic pentru realizarea lucrărilor de 
imprimare.

1
Dispozitivul de alimentare de mare capacitate 
acceptă 2.000 de coli. Alegeţi modelul nostru cu 
o capacitate de 2.180 coli (opţiunea cu 3 tăvi) sau 
pe cel cu 3.140 coli (opţiunea cu tavă tandem de 
mare capacitate), apoi adăugaţi dispozitivul nostru 
de alimentare de mare capacitate pentru a aduce 
capacitatea maximă la 5.140 de coli.

2   
Flexibilitate excepţională a suporturilor de 
imprimare. WorkCentre seria 7800 acceptă o 
gamă mai largă de tipuri şi greutăţi de suporturi de 
imprimare alimentate dintr-un număr mai mare de 
tăvi decât majoritatea echipamentelor din aceeaşi 
clasă. Alimentează suporturi de imprimare cu 
greutate de până la 300 g/m2 şi dimensiuni de până 
la 320 x 483 mm.

3
Imprimaţi plicuri uşor, utilizând tava noastră 
opţională pentru plicuri (înlocuieşte tava 1).

4     
Suprafaţa mare de lucru vă oferă suficient spaţiu 
pentru organizarea documentelor.

5     
Scanerul cu două capete de scanare şi o singură 
trecere din structura echipamentului 7845/7855 
economiseşte timp, scanând ambele feţe ale 
documentelor faţă-verso cu o viteză de până la 
160 imagini pe minut.

6  
Modulul de finisare Office LX* (nereprezentat) 
vă oferă funcţii de finisare avansate de o valoare 
excepţională.

7  
Modulul de finisare Office integrat (nereprezentat) 
permite stivuirea a 500 de coli şi capsarea într-o 
singură poziţie pentru 50 de coli.

8  
Modulul de finisare profesional* include şi funcţiile 
de capsare pentru 50 de coli în mai multe poziţii, 
perforare şi pliere tip V şi crearea de broşuri capsate.

* Opţional



Accesaţi www.xerox.com/office/WC7800Specs pentru mai multe detalii despre specificaţiile şi 
funcţiile echipamentului.
©2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox și “Xerox cu elementul graphic ®”, ConnectKey™, Extensible Interface 
Platform®, Scan to PC Desktop® şi WorkCentre™ sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. În calitate de 
partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicaţiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de 
energie. ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Toate celelalte mărci comerciale sunt deţinute de proprietarii 
respectivi. Informaţiile din această broşură pot fi modificate fără notificare. 2/13  BR3560 W78BR-01ØA

Sistemele multifuncţionale WorkCentre seria 7800 sunt acţionate prin intermediul 
controlerului Xerox® ConnectKey™. Aceste sisteme uşor de implementat vă furnizează 
soluţii concrete, practice, care fluidizează modul în care comunicaţi, procesaţi 
şi partajaţi informaţiile importante, simplifică sarcinile complexe care presupun 
suport pe hârtie şi reduc costurile, păstrând în acelaşi timp securitatea datelor 
dumneavoastră. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.xerox.com/connectkey.

Specificaţii pentru 
dispozitiv WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Viteză
Până la 30 ppm la imprimarea color 
şi alb-negru

Până la 35 ppm la imprimarea color 
şi alb-negru

Până la 45 ppm la imprimarea color 
şi alb-negru

Până la 50 ppm color 
Până la 55 ppm alb-negru

Volum lunar1 Până la 90.000 pagini/lună Până la 110.000 pagini/lună Până la 200.000 pagini/lună Până la 300.000 pagini/lună

Unitate hard disc/Procesor/Memorie 160 GB/1.2 GHz Dual-core/2 GB memorie sistem plus 1 GB memorie paginată

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, wireless opţional (cu adaptorul Xerox® USB Wireless)

Funcţiile controlerului Agendă cu adrese unificată, panou de comandă la distanţă, asistenţă tehnică online, clonarea configuraţiei

Controler opţional Server EFI, pachetul de productivitate EFI, EFI Ethernet Hub

Copiere şi imprimare
Rezoluţie de copiere şi imprimare Până la 1200 x 2400 dpi calitate a imaginii (ieşire imprimare şi copiere)

Imprimarea primei pagini 
(viteză minimă)

9 secunde color/ 
7,7 secunde alb-negru

7,5 secunde color/ 
6,4 secunde alb-negru

7,1 secunde color/ 
5,9 secunde alb-negru

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulări PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opţional)

Funcţii de imprimare
Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, setări driver Earth Smart, identificare lucrare, creare de broşuri, memorare şi reluare setări driver, status 
bidirecţional, scalare, monitorizare lucrare, Color By Words, Xerox® PrintBack

Imprimare mobilă Xerox® Mobile Print® (opţional), Xerox® Mobile Print Cloud® (opţional)

Scanare Standard Scanare către reţea, scanare către e-mail, scanare către folder, scanare către SMB sau FTP, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF/A, XPS, PDF liniarizat, 
JPEG, TIFF, scanare către dispozitiv de memorie USB, scanare printr-o singură apăsare, suport TWAIN

Opţional ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® versiunile SE şi Professional, numeroase soluţii disponibile prin diverse 
programe Xerox® Business Innovation Partner

Fax Standard Fax Internet, construire lucrare fax, activare fax server pentru reţea (soluţii disponibile prin diverse programe Xerox® Business Innovation Partner)

Opţional Redirecţionare fax către e-mail sau SMB, Fax Walk-up (opţiuni pentru o linie şi două linii, include Fax LAN)

Securizare Standard McAfee® încorporat, compatibilitate cu McAfee ePolicy (ePO), suprascriere HDD, criptare pe 256 biţi (conform standardului FIPS 140-2), certificare Common 
Criteria (ISO 15408)2, imprimare securizată, fax securizat, scanare securizată, e-mail securizat, Cisco® TrustSec integrat, autentificare în reţea, SSL, SNMPv3, jurnal 
de audit, control acces, permisiuni de utilizator

Opţional McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, kit card de acces (CAC/PIV, .NET)

Contorizare Standard Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail)

Opţional Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, alte soluţii de contorizare în reţea disponibile prin diverse programe Xerox® Business Innovation Partner

Alimentare Standard 
cu hârtie

Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: 110 coli; viteză: până la 
70 ipm (simplex); formate: 148 x 210 mm până la 297 x 420 mm

Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso cu o singură trecere: 
130 coli; viteză: până la 160 ipm (duplex); formate: 148 x 210 mm până la 
297 x 420 mm

Tava manuală: 100 coli; dimensiuni personalizate: 89 x 98 mm – 320 x 483 mm
Tava 1: 520 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm

Selectaţi o opţiune Opţiunea cu 3 tăvi (total 2.180 coli): adaugă trei tăvi de câte 520 coli;  
formate: 139.7 x 182 mm până la SRA3

Nu este disponibilă

Opţiunea tavă tandem de mare capacitate (total 3.140 coli): adaugă o tavă de 520 coli, o tavă de 867 coli şi o tavă de 1.133 coli; format: A4

Opţional Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF): 2.000 coli; format: A4, alimentate pe muchia lungă
Tavă pentru plicuri: până la 60 de plicuri: Monarch, DL, C5, A6, dimensiuni personalizate: 98 x 148 – 162 x 241 mm

Ieşire hârtie/ Standard 
Finisare

Modul cu două tăvi offset de ieşire: 250 coli fiecare
Tavă pentru coli cu faţa în sus: 100 coli

Opţional Modul de finisare Office LX: stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziţii, perforare opţională, dispozitiv de broşurare opţional (pliere, capsare 
broşuri)
Modul integrat de finisare de birou (opţional pentru 7830/7835): stivuitor de 500 de coli, capsare 50 de coli (o singură poziţie)
Modul de finisare profesional: stivuitor de 1.500 coli şi tavă superioară pentru 500 coli, mai multe poziţii de capsare şi perforare pentru 50 de coli, dispozitiv de 
broşurare cu capsare, pliere în V
Capsator manual: capsează 50 coli (de 75 g/m2)

1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; 2 În curs de certificare
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