
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
Sistema Multi-funcional
Cumpre as tarefas de hoje, constrói 
as oportunidades de amanhã. 

WorkCentre™
7220/7225 
A3
Sistema multi-funcional  
a cores 
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Para que a sua empresa 
cresça, é necessário ser 
inteligente na forma como 
trabalha. Isto implica adquirir 
tecnologia que consiga 
aumentar a produtividade, 
simplificar as tarefas e manter os 
custos controlados. 

É necessário encontrar novas 
eficiências, salvaguardar 
informação crítica e 
proporcionar soluções criativas e 
atempadas aos seus clientes.

Para isso, necessita de um 
verdadeiro parceiro do seu 
lado que lhe ofereça soluções 
completas para os atuais 
problemas mais críticos do 
negócio - e que o mantenha um 
passo à frente relativamente às 
necessidades futuras.

O crescimento da sua empresa 
começa aqui e agora, com 
as soluções potenciadas pelo 
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
e pela tecnologia ConnectKey™.
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Mantenha os custos controlados.

 As Permissões de Utilizador permitem 
restringir o acesso a funções de 
impressão por utilizador, por grupo, por 
hora do dia ou por aplicação. Pode por 
exemplo definir que todos os e-mails do 
Microsoft® Outlook® sejam impressos 
automaticamente a preto e branco e 
que todas as apresentações PowerPoint® 
sejam impressas a cores.

Descubra uma verdadeira redução de custos.
É essencial para a sua empresa que mantenha os custos controlados. Com a 
Xerox, conseguirá uma importante vantagem competitiva através de ferramentas 
inovadoras que o ajudam a poupar tempo, a controlar custos, a simplificar a  
forma como gere a impressão no escritório e a obter um significativo retorno do  
seu investimento.

Cor económica que  
produz impacto. 
Com o Xerox® WorkCentre™ 7220/7225, irá 
impressionar os seus clientes com cores tão 
ousadas quanto económicas. 

•	Personalize as definições do driver de 
impressão relativamente a economia e 
eficiência. Defina por exemplo, impressão 
de várias páginas reduzidas numa folha 
como opção predefinida. Ajuste as 
definições para aplicações específicas, como 
por exemplo, imprimir sempre os e-mails a 
preto e branco.

•	Imprima responsavelmente. O nosso 
driver de impressão vem predefinido 
para imprimir em duas faces e a função 
Earth Smart permite-lhe selecionar outras 
definições que encorajem uma utilização 
responsável, tal como não imprimir folhas de 
identificação.

•	Faturação fácil e rigorosa. Os 
equipamentos WorkCentre 7220/7225 
ligam-se à rede para submeter 
automaticamente as leituras e encomendar 
automaticamente os consumíveis.

•	Faça a gestão e controle a utilização do 
equipamento. Xerox® Standard Accounting 
disponibiliza relatórios para um maior 
controlo de custos de todas as funções do 
equipamento.  As soluções avançadas de 
Xerox® Alliance Partners disponibilizam 
ainda mais ferramentas úteis para 
ambientes de escritórios de  
grandes dimensões.
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Monitorização e gestão remotas.

O Painel de Controlo remoto, permite-lhe 
trabalhar com a interface de utilizador 
do WorkCentre 7220/7225 a partir de 
qualquer estação de trabalho existente 
no escritório, tal como se estivesse frente 
ao equipamento. Treinar utilizadores 
remotamente e configurar as definições 
do equipamento com total tranquilidade, 
pois sabe que a segurança integrada 
apenas permite uma única operação 
autorizada de cada vez para evitar vários 
procedimentos remotos.

O toque perfeito para otimizar o 
seu workflow.
O ecrã tátil a cores permite o acesso fácil a 
um leque de capacidades que otimizam o 
workflow. Basta um toque para digitalizar 
ficheiros para dispositivos USB ou móveis, 
para a sua conta de e-mail ou através da rede.  
Pode ainda criar PDFs seguros e pesquisáveis 
de forma rápida e fácil.  Com o WorkCentre™ 
7220/7225 pode fazer isto e muito mais - sem 
perdas de tempo, sem software dispendioso e 
sem middleware add-ons.

•	Livro de endereços melhorado com 
favoritos. A tecnologia Xerox® ConnectKey™ 
permite utilizar funções como o livro de 
endereços melhorado com favoritos, o que 
lhe permite importar sem problemas os seus 
contactos existentes e implementá-los em 
vários equipamentos ConnectKey.

•	Suporte Online Xerox®. Mantenha o seu 
equipamento operacional com o acesso 
imediato a ajuda online diretamente no 
painel frontal do equipamento.

•	Úteis funcionalidades diretas. Vídeos de 
ajuda integrados disponibilizam apoio para 
resolução de problemas rápida diretamente 
no painel dianteiro.

•	Personalize as suas soluções. As 
aplicações Serverless Extensible Interface 
Platform® (EIP) permitem criar aplicações 
seguras para serem executadas em 
sistemas multifuncionais ConnectKey, sem 
necessidade de programação TI complexa. 
Pode assim simplificar a utilização do seu 
equipamento com um leque de capacidades 
desde suporte até digitalização. 

Ajudamo-lo a encontrar novas formas de ser produtivo.
As oportunidades surgem. Esteja pronto utilizando ferramentas e tecnologias que 
lhe permitem automatizar os workflows, simplificar tarefas de rotina e levar a sua 
produtividade a um nível superior.
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Parcerias Poderosas.

O Controlador Xerox® ConnectKey™ 
inclui integração com tecnologia 
McAfee®, sendo esta a primeira linha de 
sistemas multifuncionais da indústria  que 
se protege a si própria de potenciais 
ameaças externas. A tecnologia da 
McAfee garante que apenas ficheiros de 
sistema seguros e previamente aprovados 
são executados nos nossos dispositivos, 
reduzindo a necessidade de atualizar 
manualmente níveis de software face 
a novas ameaças à segurança.  Para 
além disso, a integração sem problemas 
com o conjunto de ferramentas Xerox® 
Managed Print Services e McAfee ePolicy 
(ePO) permitem um fácil controlo e 
monitorização. 

A integração automática de Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
proporciona uma visibilidade abrangente 
de todos os pontos terminais dos sistemas 
multifuncionais ConnectKey, reforçando as 
políticas de segurança centradas em TI  
e a conformidade.

Segurança abrangente para uma total proteção.
É importante para o sucesso da sua empresa que a informação sensível 
esteja protegida. Foi por isso que implementámos o conjunto mais completo de 
funções, tecnologias e soluções de líderes da indústria em segurança, que reduzem 
o risco protegendo pontos de acesso vulneráveis e informação crítica das empresas.

•	Proteger a informação confidencial. 
Salvaguarde todos os dados sensíveis 
usando ficheiros PDF encriptados para 
digitalização; encriptação completa do disco 
rígido, conformidade com o padrão 256-bit 
AES FIPS 140-2; Sobreposição da Imagem 
em Disco com processo de 3 passagens que 
assegura a total eliminação dos fragmentos 
de dados.

•	Prevenir o acesso não autorizado. Permitir 
que apenas os utilizadores autorizados 
acedam ao dispositivo com autorização 
Xerox®, autenticação de rede, filtro IP e 
smart card login baseado no cargo e nível 
de função.

•	Gestão proativa das ameaças. Monitoriza 
uma limpeza segura de todas as novas 
vulnerabilidades, proporcionando patches 
quando necessário e assegurando que 
o equipamento se mantém atualizado e 
os dados seguros. Para além disso, pode 
receber atualizações imediatas via RSS e 
manter-se informado acendo a  
www.xerox.com/security.

•	Mantenha-se em conformidade com 
os regulamentos. Os equipamentos 
WorkCentre™ série 7220/7225 estão 
em conformidade com os mais recentes 
padrões de segurança em todas as 
indústrias, incluindo governo, financeiro 
e saúde.  Estes incluem Common Criteria 
(pendente), HIPAA, Data Protection Act, 
COBIT e outros. Estes dispositivos podem 
estar em conformidade com qualquer 
norma, possuindo controlos disponíveis que 
satisfazem as suas necessidades.

•	Consiga uma total visibilidade. Evite o 
roubo de IP e assegure a não rejeição pois 
terá uma total visibilidade do dispositivo 
e da rede. Com gestão da política de 
segurança e supervisão de toda a atividade 
no equipamento usando o Audit Log, saberá 
quem acedeu ao quê e quando.
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Aumente as suas possibilidades.

Transforme a forma como a sua empresa 
realiza o trabalho importante com as 
capacidades das Xerox® Workflow Solutions, 
baseadas em Xerox® Extensible Interface 
Platform® (EIP). Escolha a solução que 
melhor se adapta ao seu negócio, quer seja 
na cloud ou localmente no seu servidor.

•	 Xerox® ConnectKey™ for SharePoint. 
Digitalize ficheiros diretamente para 
Microsoft® SharePoint® e para outras 
pastas Windows®. Para além disso, pode 
ir mais além do armazenamento básico 
de ficheiros e criação de PDF, convertendo 
os documentos automaticamente para 
dados inteligentes e estruturados com 
ferramentas de routing e que dão nome 
aos ficheiros.

•	Xerox® ConnectKey Share to Cloud. 
Proporciona digitalização de documentos 
fácil e segura para repositórios 
populares baseados na cloud tais como 
Google Docs™, SalesForce.com, Office 
365 e Dropbox™, usando workflows 
personalizados que tiram partido da nossa 
tecnologia Xerox® EIP.

Obtenha mais informações sobre as 
Soluções de Workflow Xerox® em  
www.office.xerox.com/software-solutions. 

Mantenha-se ligado e produtivo 
- em qualquer altura e em 
qualquer lugar. 
Potenciado por ConnectKey™, o WorkCentre™ 
7220/7225 disponibiliza soluções de 
impressão e digitalização móveis, que se 
integram totalmente com tecnologias 
baseadas na cloud e dispositivos móveis. Irá 
beneficiar de uma maior conveniência, maior 
produtividade e mais flexibilidade, onde quer 
que se encontre.

•	Ligação sem fios. Conectividade opcional 
Wi-Fi permite que os administradores liguem 
os equipamentos WorkCentre 7220/7225 
em qualquer local, sem necessidade de 
cabos de rede.

•	Xerox® Mobile Print e mais. A Xerox 
tem todas as opções que permitem uma 
impressão segura e precisa a partir de quase 
todos os dispositivos móveis para qualquer 
impressora ou sistema multifuncional, 
qualquer que seja a marca. Para além disso, 
a Xerox oferece capacidades opcionais 
amigas de TI tais como acesso com código 
PIN e vários sistemas operativos móveis. 
Para mais informações, visite-nos em  
www.xerox.com/mobile 

•	Converter documentos em papel. 
Digitalize documentos impressos, criando 
PDFs com texto pesquisável, PDFs com 
uma ou várias páginas e documentos ISO 
standard PDF-A fáceis de arquivar, organizar 
e pesquisar.

•	Digitalização com um só toque. Utilize 
a "Digitalização Com Um Só Toque" para 
criar um botão de digitalização dedicado e 
fácil de localizar, diretamente no ecrã tátil. 
Atribua ao botão de "Digitalização Com 
Um Só Toque" o seu próprio workflow de 
digitalização para uma rápida distribuição e 
arquivo de documentos.

Comodidade onde quer que o seu trabalho o leve.
O trabalho já não está apenas limitado ao escritório - nem os trabalhadores.  
Com o Xerox® ConnectKey™ terá a liberdade e a comodidade de trabalhar quando 
quiser e onde quiser, mantendo-se ligado sem problemas às ferramentas de 
produtividade que fazem o seu negócio avançar.
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Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
Otimizado para 

Digitalização Wi-Fi

Segurança Funcionamento 
em rede

Sustentabilidade Soluções
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Características Ambientais
O WorkCentre série 7220/7225 possui funções 
inovadoras que ajudam a reduzir o consumo de 
energia.

•	Toner EA. O nosso toner EA com uma 
tecnologia de fusão a muito baixa temperatura, 
atinge uma temperatura mínima de fusão 
de 20 graus C mais baixa do que a de um 
toner convencional, para uma poupança de 
energia ainda maior e resultados excelentes e 
brilhantes, mesmo em papel comum.

•	Funcionamento silencioso. O nosso mais 
silencioso sistema multi-funcional a cores para 
grupos de trabalho mantém a produtividade 
enquanto produz reduzidos níveis de ruído.

•	Scanner LED. O consumo de energia do 
scanner com utilização de luzes LED é 1/3 do 
consumo dos scanners tradicionais que utilizam 
lâmpadas fluorescentes.

•	Gestão da energia. Com Cisco EnergyWise, 
ativado pelo Xerox® Power MIB (Management 
Information Base), pode controlar, gerir e criar 
relatórios com informação do consumo de 
energia do equipamento, definindo estados 
ideais de energia e intervalos de interrupção. 

•	Ferramentas simples de implementar. 
Ajudam a controlar quem imprime o quê, 
quando e como.

•	Qualificada de acordo com ENERGY STAR®. 
Os equipamentos WorkCentre 7220/7225 
cumprem os rigorosos requisitos ENERGY STAR 
relativamente à utilização de energia.

1
Com uma dimensão compacta, o WorkCentre 
7220/7225 proporciona mais funcionalidades 
ocupando menos espaço. Adicione capacidades 
de finalização básicas com o Finalizador Office 
Integrado sem aumentar o espaço ocupado.

2  
 O alimentador automático de documentos duplex 
tem capacidade para 110 folhas de papel.

3
Bandeja bypass para 50 folhas de suportes e 
formatos especiais.

4  
 Escolha a configuração que dá resposta às suas 
necessidades: duas bandejas para 520 folhas com 
configuração de suporte e capacidade para 1 040 
folhas de papel A3, ou configuração de quatro 
bandejas com capacidade para 2 080 folhas.

5  
  O Finalizador Office LX (com Booklet Maker opcional) 
disponibiliza funções avançadas de finalização a um 
preço acessível.
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Para obter mais informações sobre as especificações e capacidades, visite  
www.xerox.com/office/WC7200Specs 
©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, Extensible Interface Platform®, WorkCentre 
e Xerox Secure Access Unified ID System® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Na 
qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as directrizes ENERGY STAR relativamente a 
utilização eficiente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. As informações incluídas nesta brochura 
podem ser alteradas sem aviso prévio. 5/13 BR5534 W7JBR-01ZA

Os sistemas multifuncionais WorkCentre série 7200 são potenciados pelo Controlador Xerox® ConnectKey™. 
Estes sistemas fáceis de implementar oferecem soluções práticas que facilitam a forma como comunica, 
processa e partilha informação importante, simplificam as tarefas complexas que utilizam papel e reduzem 
os custos ao mesmo tempo que mantêm os seus dados seguros.  Para obter mais informações, visite 
www.xerox.com/connectkey.

Especificações do 
equipamento WorkCentre 7220 WorkCentre 7225

Velocidade Até 20 ppm a cores e a preto e branco Até 25 ppm a cores e a preto e branco

Ciclo de Trabalho1 Até 87.000 páginas / mês Até 107.000 páginas / mês

Disco rígido / Processador / 
Memória

160 GB / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB de sistema mais 1 GB de memória de página

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, Impressão Direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi opcional (com Kit para conectividade sem fios)

Funções do Controlador Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador), Cloning de Configuração

Cópia e Impressão 
Resolução de cópia Até 600 x 600 dpi

Resolução de impressão Qualidade de imagem até 2400 x 600

Tempo de saída da primeira 
cópia (apenas)

8,4 segundos a cores / 7,1 segundos a preto e branco a partir do vidro de 
exposição

8,7 segundos a cores / 7,2 segundos a preto e branco a partir do vidro de 
exposição

Tempo de saída da primeira 
página (apenas)

8,8 segundos a cores / 7,0 segundos a preto e branco 9,1 segundos a cores / 7,1 segundos a preto e branco

Linguagens de Descrição de 
Página

Emulações PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS), Adobe® PostScript® 3™ (Opcional)

Funções de impressão Impressão de USB, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Gravar e recuperar definições do driver, Estado bidireccional em tempo real, Colour By 
Words, Predefinições da Aplicação, Impressão Duas Faces (como predefinição)

Mobile Printing Xerox® Mobile Print Solution® (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud® (Opcional)

Digitalização Standard Digitalização para rede/e-mail/pasta, Digitalização para SMB ou FTP, Digitalização para dispositivo de memória USB, Digitalização com um só toque, PDF com texto 
pesquisável, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF, PDF de página única/múltipla, suporte TWAIN

 Opcional ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ou Professional

Fax Standard Fax via internet, criar trabalho fax, ativação de servidor de fax em rede

 Opcional Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN) 

Segurança Standard McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, Sobreposição da Imagem do Disco, Ecriptação 256-bit do HDD (FIPS 140-2 compliant), Common 
Criteria Certification (ISO 15408)2, Impressão Segura com Eliminação Agendada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Email Seguro, Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE) Integration, Autenticação da rede, SSL, SNMPv3, Audit Log, Função de Controlo de Acesso, Permissões do Utilizador

 Opcional McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® com Follow-You Print™

Contabilização  Standard Xerox® Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, email), Network Accounting Enablement

 Opcional Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Alimentação de Papel 
 Standard

Alimentador automático de documentos duplex: 110 folhas; Formatos: 148 x 210 mm a 297 x 420 mm; Formatos personalizados: 85 x 125 mm to 297 x 432 mm

Bandeja Bypass: 50 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_S/7225V_S (Bandejas 1 e 2 com Armário): 520 folhas cada; Formatos: A5 a A3; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_T/7225V_T (Bandejas 1 – 4): 520 folhas cada; Formatos: A5 a A3; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

 Opcional Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Saída de Papel / 
Finalização  Standard Duas bandejas de recepção: 250 folhas cada, Bandeja inferior separa em espinha

 Opcional Finalizador Office integrado: Empilhador para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento numa posição
Finalizador Office LX: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, furação opcional, booklet maker opcional (vinco, agrafo no 
vinco)
Agrafador offline: agrafa 50 folhas

1 Volume máximo esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Certificação pendente

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225
ConnectKey™

Technology
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