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Potenciar um nível superior 
de produtividade, exige um 
novo tipo de mentalidade. 
Precisa de uma solução que 

simplesmente faça o seu 

trabalho, nos bastidores, 

libertando os seus colaboradores 

para trabalharem como 

desejam, concentrando-se 

no trabalho que realmente 

interessa.

Necessita de um novo tipo de 

simplicidade que simplifi que 

os volumes de trabalho a nível 

de departamento, e ainda 

das capacidades avançadas 

que permitem à sua equipa 

trabalhar mais, de forma mais 

rentável, mais segura e com 

maior fl exibilidade.

Necessita das soluções 

potenciadas pela Xerox® 

e pelo seu WorkCentre™ 

5865/5875/5890. 



Uma nova forma de trabalhar.

Os grandes grupos de trabalho serão bem sucedidos se forem produtivos, 
fl exíveis e fi áveis. Necessita de uma solução de tecnologia que coincida com esses 

pontos fortes. Foi por isso que criámos o WorkCentre™ 5865/5875/5890 com um 

potente leque de funções e capacidades que o ajudam a realizar mais trabalho e de 

formas como nunca antes imaginou. 

•  Ótimas funções – pode escolher as 
velocidades. Até 65, 75 ou 90 ppm, a 

velocidade é mais do que sufi ciente para 

satisfazer a carga de trabalho ao nível do 

departamento.  Mas, caso a sua empresa 

necessite de produtividade a nível de grupo 

de trabalho, considere o WorkCentre 5845 

ou 5855, com ótimo desempenho até às 

55 ppm.

•  Digitaliza até 200 imagens por minuto 
(velocidade duplex). A digitalização a cores 

com uma só passagem, permite uma rápida 

distribuição eletrónica de documentos 

a cores, originando comunicações mais 

efi cazes e impressionantes. 

•  Percurso de papel iluminado O WorkCentre 

5865/5875/5890 possui um percurso de 

papel iluminado, o que facilita ainda mais o 

acesso do utilizador.

•  Maior capacidade de papel, mais 

fl exibilidade. Imprima mais e por mais 

tempo graças à capacidade total de 

8.700 folhas. Várias opções de fi nalização, 

desde básicas a avançadas, proporcionam 

a fl exibilidade que o seu volume de 

trabalho exige.

•  Qualidade excecional na impressão e 
na cópia. Com uma defi nição superior das 

linhas fi nas, sombras e destaques, as suas 

cópias terão verdadeiramente o mesmo 

aspecto do original.

•  Simplicidade ao alcance de qualquer um. 
Imprima a partir de qualquer dispositivo 

de memória USB e digitalize para o mesmo 

para uma produção de documentos mais 

rápida quando não estiver junto ao seu 

computador.

•  O seu trabalho de impressão, a sua 
prioridade. A funcionalidade Print Around 

elimina os atrasos de impressão alargados 

ao reter um trabalho que necessita de 

recursos (por exemplo, um formato de papel 

diferente) e imprimindo o trabalho seguinte 

da fi la. 

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 workfl ow 

de digitalização para uma rápida 

distribuição e arquivo de documentos.



Conservação incorporada

Obtenha um potente sistema 

multifuncional que inclui funções 

ecológicas.

•  Economia de energia com arranque 

rápido poupa eletricidade durante os 

períodos de inatividade, mantendo 

simultaneamente o equipamento 

preparado para entrar em ação.

•  Total conformidade com a Diretiva 

europeia relativa à restrição do uso de 

determinadas substâncias perigosas 

(RoHS), Environmental Choice e com as 

exigentes normas ENERGY STAR® TEC 

Versão 1.2

•  Várias defi nições de impressão 

disponíveis para reduzir o impacto no 

ambiente. As opções incluem impressão 

frente e verso pré-defi nida, impressão 

de provas, impressão em papel 

reciclado e modo de rascunho.

•  As defi nições do inovador driver de 

impressão Earth Smart permitem as 

opções de impressão mais amigas do 

ambiente.

O novo padrão de simplicidade.

Utilizando as ferramentas adequadas, os grandes grupos de trabalho 
funcionarão de forma mais efi ciente e atingirão a excelência no trabalho que 
realmente importa. Fique descansado, o WorkCentre™ 5865/5875/5890 

simplifi ca as tarefas complexas com uma solução que trabalha da mesma forma 

que a sua empresa. 

•  Interface de utilizador através de ecrã 
tátil a cores inovador. Proporciona uma 

imagem e sensibilidade confortáveis pelas 

quais a Xerox é reconhecida, integrando 

ainda ícones brilhantes e intuitivos, e um 

fácil acesso a todas as principais funções 

diretamente a partir do ecrã principal.

•  Menos intervenção do utilizador signifi ca 
menos tempo de inactividade. O nosso 

novo e mais efi ciente toner, dura mais 

tempo e pode ser substituído facilmente 

por qualquer utilizador enquanto gera uma 

superior qualidade de imagem.

•  Úteis funcionalidades diretas. Vídeos de 

ajuda integrados disponibilizam apoio para 

resolução de problemas rápida, diretamente 

no painel dianteiro.

•  Um driver de impressão verdadeiramente 
universal. O Xerox® Global Print Driver® 

(X-GPD) permite que os administradores 

de TI instalem, façam upgrade e a gestão 

dos equipamentos Xerox® e não Xerox® a 

partir de um único driver. Disponibiliza uma 

interface consistente e fácil de utilizar para 

os utilizadores fi nais, reduzindo o número de 

chamadas de apoio e simplifi cando a gestão 

dos serviços de impressão.

•  Funções de cópia e impressão avançadas. 
O WorkCentre 5865/5875/5890 simplifi ca 

enormemente as tarefas diárias do 

escritório, proporcionando suporte para 

aplicações de impressão especializadas 

incluindo Anotação, Carimbos Sequenciais 

(Bates), capacidade de imprimir nos 

separadores e programação ao nível 

da página.

•  Experiência consistente do utilizador. 

O WorkCentre 5865/5875/5890 possui 

a mesma tecnologia de controlador 

que os nossos mais recentes sistemas 

multifuncionais A3, o que facilita 

aos utilizadores a operação destes 

equipamentos pois têm o mesmo aspeto 

e modo de operar. Para obter mais 

informações sobre a inovadora tecnologia 

do Controlador ConnectKey™, visite 

www.offi ce.xerox.com/connectkey.



Não corra riscos com a sua informação confi dencial.

Trabalhar com o máximo desempenho não representa nada se as 
informações que são essenciais para o sucesso do seu negócio não estiverem 
totalmente salvaguardadas. É por isso que o WorkCentre™ 5865/5875/5890 

inclui a mais completa gama de funções avançadas, tecnologias e soluções de 

líderes em segurança, que garantem uma proteção exaustiva 24 horas por dia 7 

dias por semana. 

Parcerias Poderosas.

O Xerox® ConnectKey™ Controller inclui 

tecnologia McAfee® integrada, que 

resulta na primeira linha de sistemas 

multifuncionais da indústria que se 

protegem a si próprios de potenciais 

ameaças externas. A tecnologia da 

McAfee garante que apenas fi cheiros 

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.  A 

integração sem problemas com o conjunto 

de ferramentas Xerox® Managed Print 

Services e com McAfee, permitem um fácil 

controlo e monitorização.

Para além disso, a integração de Cisco® 

TrustSec ISE proporciona uma visibilidade 

alargada sobre todos os endpoints do 

sistema multifuncional Connectkey, o que 

reforça as políticas de segurança centradas 

em TI e a conformidade. 

•  Proteger a informação confi dencial. 
Salvaguarde todos os dados sensíveis 

usando fi cheiros PDF encriptados para 

digitalização; encriptação 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, 

fi ltro 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 5865/5875/5890 cumprem os 

mais recentes padrões de segurança em 

várias indústrias, incluindo governo, fi nanças 

e saúde. Estes incluem Common Criteria 

(pendente), HIPAA,  Data Protection Act, 

COBIT e outros. Estes dispositivos podem 

estar em conformidade com qualquer 

padrão, 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.



Monitorização e Gestão Remotas.

O Painel de Controlo remoto permite-lhe 

trabalhar com a interface de utilizador do 

WorkCentre 5865/5875/5890 a partir de 

qualquer estação de trabalho existente 

no escritório tal como se estivesse frente 

ao equipamento. Treinar utilizadores 

remotamente e confi gurar as defi nições 

do equipamento com a tranquilidade de 

que a segurança integrada apenas 

permite uma única operação autorizada 

de cada vez para evitar vários 

procedimentos remotos.

Negócio verdadeiro no mundo real.

O atual ritmo dos negócios exige o acesso em qualquer altura e em 
qualquer local à tecnologia que torna o seu trabalho mais fácil. As 

nossas soluções de mobilidade dão aos profi ssionais dos nossos dias as 

capacidades de realizar verdadeiramente o seu trabalho no escritório e 

quando se deslocam, proporcionando a liberdade e fl exibilidade para se 

manterem a par com as exigências do negócio - onde quer que este os leve. 

A liberdade de desfrutar de 
mobilidade sem inibições
O WorkCentre™ 5865/5875/5890 proporciona 

aos empregados do escritório o luxo de 

poderem controlar funções do equipamento 

a partir de qualquer estação de trabalho. Para 

além disso, os profi ssionais em mobilidade 

podem aceder a ferramentas de comunicação 

e a soluções de produtividade qualquer que 

seja a sua localização.

•  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



WorkCentre Série 5800 Otimizado para:

Produtividade Digitalização

Segurança Funcionamento em 

rede

Soluções Wi-Fi

Entrada de papel

1
Alimentador Automático de uma só passagem, 

digitaliza documentos à rápida velocidade de 200 

imagens por minuto (velocidade duplex).

2  

 A bandeja bypass para 100 folhas aceita papel de 

gramagem elevada até 216 g/m2.

3  
Duas bandejas universais de 500 folhas ajustáveis 

até A3.

4  
O kit para envelopes opcional (substitui a Bandeja 2) 

permite alimentar facilmente 50 envelopes.

5  
A Bandeja Tandem de alta capacidade aceita um 

total de 3.600 folhas de papel formato A4.

6  
Alimentador de alta capacidade para 4.000 folhas 

A4 (opcional) pode aumentar a capacidade total 

para 8.700 folhas. Pode ainda adicionar o kit de 

alimentação pela margem mais curta para 2.000 

folhas, nos formatos A4 ou A3.

Opções de Finalização

7  
Várias opções de fi nalização permitem-lhe 

adicionar as capacidades certas para grupos de 

trabalho individuais. Escolha funções básicas 

como agrafamento e perfuração, ou capacidades 

avançadas para produzir booklets paginados, 

agrafados no vinco e dobrados, e brochuras com 

dobragem em Z e C.

1

2

34
6 7

5

Aumente as suas possibilidades.

Transforme a forma como a sua empresa realiza 

o trabalho essencial com o poder das Soluções de 

Workfl ow da Xerox®, assente na plataforma Xerox® 

EIP® e alojado na cloud ou num servidor, acessível 

diretamente a partir de qualquer dispositivo 

WorkCentre 5865/5875/5890. Alguns exemplos de 

Soluções de Workfl ow Xerox® a que os utilizadores 

podem aceder através do ecrã tátil a cores, são:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®. Digitalizar 

fi cheiros diretamente para Microsoft® SharePoint® 

e outras pastas do Windows®. Para além disso, 

pode ir mais além do armazenamento básico 

de fi cheiros e criação de PDF, convertendo os 

documentos automaticamente para dados 

inteligentes e estruturados com ferramentas de 

routing e que dão nome aos fi cheiros.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Proporciona 

digitalização fácil, segura e escalável para 

repositórios populares baseados na cloud tais 

como Google Docs, SalesForce.com, Offi ce 365 e 

Dropbox™, usando workfl ows personalizados que 

tiram partido da nossa tecnologia Xerox® EIP. 

Obtenha mais informações sobre as Soluções 

de Workfl ow Xerox® em 

www.offi ce.xerox.com/software-solutions. 



Visite www.xerox.com/offi ce/WC5865_75_90Specs 

para obter mais informações sobre especifi cações e capacidades. 

©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, Global 

Print Driver®, Scan to PC Desktop® e WorkCentre™  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 efi ciente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos E.U.A. Todas as outras marcas 

comerciais aqui referidas são propriedade dos respectivos fabricantes. A informação contida nesta brochura pode ser alterada sem aviso prévio.  
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A série WorkCentre 5800 de sistemas multifuncionais são potenciados pelo Xerox® ConnectKey™ Controller. Estes 

sistemas fáceis de implementar oferecem soluções práticas que facilitam a forma como comunica, processa e partilha 

informação importante, simplifi cam 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.

Especifi cações do 
equipamento WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

Velocidade Até 65 ppm Até 75 ppm Até 90 ppm

Ciclo de Trabalho1 Até 250.000 páginas/mês Até 300.000 páginas/mês Até 400.000 páginas/mês

Disco rígido / Processador / 

Memória

160 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi opcional (com Xerox® USB Wireless Adaptor)

Funções do Controlador Livro de Endereços Unifi cado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online, Cloning de Confi guração

Cópia e Impressão 
Tempo de saída da primeira 

página (apenas) 6,2 segundos

Tempo de saída da primeira 

cópia (apenas)
2,9 segundos no vidro de exposição / 5,9 segundos no alimentador automático de passagem única

Resolução de cópia e impressão Entrada até 600 x 600 dpi / saída interpolada 4800 x 600 dpi

Linguagens de Descrição de 

Página
Emulações Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specifi cation XPS (Opcional)

Funções de impressão Impressão de USB, Defi nições Earth Smart Driver, Identifi cação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar defi nições do driver, Estado bidireccional, Escala, 

Monitorização do Trabalho

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

Digitalização Standard Digitalização para rede/email/pasta/SMB ou FTP, PDF com texto pesquisável, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF, digitalização para dispositivo de memória USB, 

Digitalização com um só toque, suporte TWAIN

 Opcional ConnectKey for Sharepoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE, Xerox® Scan to PC Desktop 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® Integrado, Compatível com McAfee (ePO), Sobreposição de HDD, Encriptação 256-bit (compatível com FIPS 140-2), Common Criteria Certifi cation 

(ISO 15408)2, Impressão Segura, Fax Seguro, Digitalização Segura, E-mail Seguro, Cisco® TrustSec ISE Integration, Network Authentication, SSL, SNMPv3, 

Audit Log, Access Controls, Permissões do utilizador

 Opcional McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET)

Contabilização Standard Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email)

 Opcional Equitrac Offi ce®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Alimentação de Papel
 Standard

Alimentador automático duplex com uma só passagem: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Formatos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm

Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: A6 a A3

Bandejas 1-2: 500 folhas cada; formatos personalizados: A5 a A3

Bandeja Tandem de Alta Capacidade:3.600 folhas no total (1.600 e 2.000 folhas); Formato A4

 Opcional Alimentador de alta capacidade (HCF): 4.000 folhas; Formato: A4 alimentação pela margem mais longa

Kits HCF (requer HCF): Kit de alimentação pela margem mais curta para 2.000 folhas A3 ou Kit de alimentação pela margem mais curta para 2.000 folhas A4

Bandeja de envelopes (substitui a Bandeja 2): Até 50 envelopes: DL, C5

Saída de Papel / 
Finalização Opcional

Bandeja de Recepção Offset (apenas 5865/5875): 300 folhas 

Finalizador Offi ce (apenas 5865/5875): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas, perfuração opcional 

Finalizador Offi ce com Booklet Maker (apenas 5865/5875): Bandejas para 2.000 + 250 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas, booklet 

agrafado no vinco, perfuração opcional

Finalizador de Alto Volume (HVF): Bandejas para 3.000 + 250 folhas, agrafamento em várias posições para 100 folhas, perfuração opcional

Finalizador de Alto Volume com Booklet Maker: Bandejas para 3.000 + 250 folhas, agrafamento em várias posições para 100 folhas, booklet agrafado no vinco, 

perfuração opcional

Unidade de dobragem em Z / dobragem em C (com HVF com Booklet Maker): Adiciona dobragem em Z e C no formato A4

Sistema de Inserção Pós-processamento (com HVF e HVF com Booklet Maker): adiciona inserções pré-impressas

Agrafador offl ine: agrafa 50 folhas (baseado em 75 g/m2), recomenda-se a utilização com a superfície de trabalho opcional 

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

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890
ConnectKey™

Technology


