
Xerox® WorkCentre®

5945/5955
A3
Zwart-wit 
Multifunctionele Printer

Xerox® WorkCentre® 5945/5955  
Multifunctionele Printer
Eenvoudiger productiviteit in uw kantoor.
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De werkelijke waarde 
van uw investering in 
kantoortechnologie springt 
niet altijd meteen in het 
oog. Die blijkt uit wat ze op 
de achtergrond doet om u te 
helpen productiever te zijn en 
te werken op de manier die u 
wilt. De Xerox® WorkCentre® 
5945/5955 geeft u die macht, 
verbetert uw mogelijkheden 
van dag tot dag, en helpt u 
behendiger, zuiniger en veiliger 
te werken, zodat u zich kunt 
richten op wat voor uw bedrijf 
het belangrijkst is.

TITLE: X_28644_W5QBR-01DB   LANGUAGE: Dutch   DATE: February 9, 2015 11:58 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 8



Moeiteloos onderhoud

De Xerox® Workcentre 5945/5955 
is ontworpen met gebruiksgemak 
in gedachten. Routine-onderhoud 
wordt gestroomlijnd door het volledig 
toegankelijk papierpad. Bellen voor 
technische ondersteuning hoeft niet 
meer.

In alle printers zitten onderdelen die 
uiteindelijk versleten raken. U vervangt 
een onderdeel door simpelweg het 
nieuwe op zijn plaats te schuiven en 
houdt zo uw productie draaiende. 
Ten gevolge van deze geavanceerde 
technologie zijn er ten slotte minder 
verbruiksartikelen.

• Voldoet altijd aan uw behoeften. De 
WorkCentre 5945/5955 helpt u geweldig 
werk te leveren met een indrukwekkende 
afdruksnelheid van 45 tot 55 ppm.

• Scan tot 200 afbeeldingen per 
minuut (duplex snelheid). Single-
pass scannen in kleur maakt snellere 
elektronische verspreiding van full-colour 
documenten mogelijk voor effectievere en 
indrukwekkender communicatie.

• Scannen aangepast aan uw workflow. 
Creëer een speciale, gebruiksvriendelijke 
knop op de interface van het 
kleurenaanraakscherm van uw machine 
met de functie Single Touch Scan. U kunt 
elke Single Touch Scan-knop een eigen 
scanworkflow toewijzen om documenten 
snel te verdelen en te archiveren.

• Print meer en langer. Een papiercapaciteit 
van 4.700 vel betekent grotere oplagen 
met minder onderbrekingen. Bovendien 
geven meerdere afwerkingsopties u extra 
flexibiliteit voor zowel eenvoudige als 
complexe opdrachten.

• Uitzonderlijke print- en kopieerkwaliteit. 
Ervaar echte 1200 x 1200 dpi met de meest 
recente Xerox® Emulsion Aggregation  
(EA)-toner. 

• Eenvoudige bediening op de machine 
zelf. Printen vanaf en scannen naar elk USB-
geheugen voor snellere documentaflevering 
als u niet achter uw computer zit.

• Pas uw oplossingen aan. Met Xerox 
Extensible Interface Platform® Serverless-
technologie kunnen toepassingen draaien 
op voor machines Xerox® gebouwd op 
Xerox® ConnectKey® -technologie zonder 
dat er extra IT-infrastructuur nodig is. Op 
die manier kunt u het gebruiksgemak van 
uw machine vergroten met een keur aan 
mogelijkheden, van ondersteuning tot 
scannen.

Productiviteit die u zal verrassen.
Het gaat er niet alleen om het werk gedaan te krijgen. Het gaat erom constant 
productief, flexibel en betrouwbaar te zijn. De Xerox® WorkCentre® 5945/5955 stelt u  
daartoe in staat met een krachtige mix van functies en capaciteiten die u helpen de  
verwachtingen op de werkvloer te vervullen en te overtreffen, vandaag en iedere dag. 
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Ingebouwd milieubeheer

Kies een krachtige multifunctionele 
printer met milieuvriendelijke functies.

• Energiespaarstand bespaart 
elektriciteit tijdens standby en 
het systeem is heel snel weer 
bedrijfsklaar.

• Voldoet volledig aan de EU-richtlijn 
Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), Environmental Choice en 
"voldoet aan of overtreft ENERGY 
STAR® v2.0.”

• Er zijn diverse printinstellingen 
beschikbaar waarmee de belasting 
van het milieu kan worden beperkt. 
Tot de opties behoren standaard 
dubbelzijdig printen, proefafdrukken, 
printen op kringlooppapier en 
conceptmodus.

• Met de innovatieve Earth Smart-
printerdriverinstellingen kunt u de 
meest milieuvriendelijke printopties 
instellen.

• Intuïtief, gemakkelijk te gebruiken 
kleurenaanraakscherm Eenvoudig 
workflowbeheer vanaf uw beginscherm-
interface met de heldere, intuïtieve 
pictogrammen en functies waar Xerox®-
machines bekend om staan.

• Minder tussenkomst van de gebruiker 
betekent minder onderbrekingen. Onze 
nieuwe, efficiëntere toner gaat langer mee, 
is door de gebruiker snel te vervangen en 
biedt een superieure beeldkwaliteit.

• Hulp op de machine zelf. Ingebouwde 
helpvideo's bieden direct op het voorpaneel 
hulp bij het oplossen van problemen.

• Installeer, upgrade en beheer apparaten 
vanaf een enkele printdriver. Met de 
Xerox® Global Print Driver®, een consistente, 
eenvoudig te gebruiken interface, kunnen 
IT administrateurs Xerox®-machines en 
machines van derden bewaken en beheren 
met minder aanvragen voor ondersteuning 
en eenvoudiger beheer van printservices.

• Vereenvoudig dagelijkse kantoortaken 
met geavanceerde kopieer- en 
afdrukfuncties. Veel support voor 
gespecialiseerde printfuncties, 
zoals annotatie, Bates-stempels, 
identiteitsbewijzen e.d. kopiëren, tabbladen 
printen en programmeren per pagina.

• Gebruikerscomfort en consistentie. 
Omdat de Xerox® WorkCentre 
5945/5955 gebruikmaakt van dezelfde 
controllertechnologie als onze andere 
actuele multifunctionele printers, biedt het 
de consistentie en comfort die gebruikers 
zoeken en waarderen. Meer informatie over 
onze baanbrekende  
Xerox® ConnectKey® -technologie vindt u op  
www.connectkey.com.

Eenvoud leek nog nooit zo makkelijk
Verander complexiteit in hogere eenvoud. De Xerox® WorkCentre® 5945/5955 
geeft u de juiste hulpmiddelen, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is.
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Sterk partnerschap

In de WorkCentre 5945/5955 is 
McAfee®-technologie geïntegreerd, 
wat heeft geresulteerd in de eerste 
multifunctionele printers in de branche 
die zichzelf beschermen tegen mogelijke 
bedreigingen van buitenaf. McAfee’s 
whitelisting-technologie zorgt ervoor 
dat op uw machines alleen veilige, 
vooraf goedgekeurde bestanden en 
functies worden uitgevoerd, waardoor 
de noodzaak software handmatig bij te 
werken ter bescherming tegen nieuwe 
bedreigingen tot een minimum wordt 
beperkt. Naadloze integratie met de 
Xerox® Managed Print Services toolset en 
McAfee ePolicy (ePO) maakt eenvoudige 
registratie en controle mogelijk.

Bovendien zorgt de automatische 
integratie van Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE) voor uitgebreide 
zichtbaarheid van alle ConnectKey®-
endpoints van multifunctionele printers 
om IT-gericht beveiligingsbeleid en 
naleving af te dwingen.

• Beveilig uw vertrouwelijke informatie.  
Bescherm alle gevoelige gegevens 
met gecodeerde PDF-bestanden voor 
scannen, codering van de harde schijf in 
overeenstemming met de 256-bits AES 
FIPS 140-2 standaard en Image Overwrite 
met een drievoudig schoonmaakproces 
voor totale verwijdering van alle 
gegevensfragmenten.

• Voorkom onbevoegde toegang. Voorkom 
onbevoegde toegang tot de machine door 
gebruik te maken van netwerkverificatie 
met of zonder handige verificatie via 
magneetstriplezers of lezers voor contactloze 
pasjes of smartcards (CAC/PIV/.Net),  
Xerox® gebruikersrechten, gebaseerd op 
rollen en functieniveau aanmelding en 
IP-filtering.

• Proactief bedreigingenbeheer. Controleert 
op nieuwe kwetsbaarheden en zorgt waar 
nodig voor patches, zodat uw machines 
up-to-date blijven en uw gegevens veilig 
zijn. Bovendien kunt u actuele updates 
ontvangen via RSS-feeds en op de hoogte 
blijven via www.xerox.com/security.

• Voldoe aan de regelgeving. WorkCentre 
5945/5955 machines voldoen aan de 
meest recente beveiligingsnormen voor elke 
branche, waaronder overheid, financiële 
instellingen en gezondheidszorg. Hiertoe 
behoren Common Criteria (in aanvraag), 
HIPAA, de Britse Data Protection Act, COBIT 
en nog vele andere. Deze machines kunnen 
aan elke norm voldoen met beschikbare 
controles die aan uw behoeftes voldoen.

• Volledige zichtbaarheid. Voorkom IP-
diefstal en garandeer onweerlegbaarheid 
door voor volledig zicht in de machine 
en het netwerk te zorgen. Dankzij 
beveiligingsbeleidbeheer en het bijhouden 
van alle activiteiten op de machine met 
Audit Log weet u precies wie wanneer 
toegang tot wat heeft gehad.

Werk veiliger dan ooit tevoren.
Voel u veilig Wees overtuigd. De Xerox® WorkCentre® 5945/5955 beroemt zich 
op de meest complete geavanceerde beveiligingsvoorzieningen en technologie 
van leiders in de beveiligingsindustrie, zodat uw gevoeligste gegevens te allen tijde 
volledig beschermd zijn. 
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Houd gelijke tred met uw bedrijf: 
waar het u ook heen voert.
• Wees vrij met een optionele Wi-Fi-

aansluiting Laat uw personeel overal in 
verbinding blijven met machines, zonder de 
noodzaak van kabels en vaste verbindingen.

• Apple® AirPrint. Print e-mail, foto’s en 
belangrijke zakelijke documenten direct 
vanaf uw Apple iPhone® of iPad® zonder 
drivers te installeren of kabels aan te sluiten. 
Met AirPrint kan uw iPhone of iPad via het 
WiFi-netwerk van uw bedrijf automatisch 
de voor AirPrint geschikte WorkCentre 
5945/5955 machine opsporen en er 
verbinding mee maken.

• Xerox® Mobile Print en nog veel meer. 
Xerox heeft alle opties waarmee u vanaf 
de meeste mobiele apparaten veilig en 
accuraat kunt printen op alle printers of 
multifunctionele printers, ongeacht het 
merk. Bovendien biedt Xerox IT-vriendelijke 
optionele mogelijkheden als toegang 
met behulp van een pincode en meerdere 
mobiele besturingssystemen. Ga voor meer 
informatie naar www.xerox.com/mobile.

• Controle en beheer op afstand. Met de 
functie Remote Control Panel kunt u de 
gebruikersinterface van het WorkCentre 
5945/5955 vanaf elk werkstation 
bedienen alsof u bij de machine zelf staat. 
U kunt op afstand gebruikers trainen 
en machine-instellingen configureren 
in de geruststellende wetenschap dat 
de geïntegreerde beveiliging slechts 
één geautoriseerde handeling tegelijk 
toelaat om te voorkomen dat er meerdere 
afstandsprocedures worden uitgevoerd.

• Mopria™-gecertificeerd. Mopria-
certificering vereenvoudigt mobiel  
printen vanaf een tablet of smartphone 
naar tal van printers, waaronder de 
WorkCentre 5945/5955.

Wees er klaar voor, waar uw werk u ook brengt.
Op de huidige werkvloer is toegang tot uw technologie, overal en te allen 
tijde, onontbeerlijk. Onze mobiele solutions bieden de vaklui van vandaag al de 
vrijheid en flexibiliteit om zowel op kantoor als onderweg te werken.

Breid uw mogelijkheden uit

Het maakt niet uit of u documenten scant 
en beheert op uw kantoornetwerk of op 
een hosted cloud op het internet, u hebt 
vanaf elke WorkCentrere 5945/5955 
rechtreeks toegang tot workflow solutions 
om te scannen dankzij de kracht van Xerox® 
Workflow Solutions*, gebouwd op ons Xerox 
Extensible Interface Platform®.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® 
of Xerox® ConnectKey® for DocuShare® 
scannen bestanden rechtstreeks naar 
Microsoft® SharePoint of Xerox® 
DocuShare® en andere Windows®-
mappen. U kunt niet alleen bestanden 
opslaan en PDF's maken, maar 
documenten ook automatisch converteren 
naar intelligente, gestructureerde 
gegevens met behulp van eenvoudige 
tools voor het benoemen en doorsturen 
van bestanden.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Hiermee kunt u eenvoudig, veilig en 
op schaal scannen naar populaire 
cloudgebaseerde opslagplaatsen als 
Google Docs™, SalesForce.com, Office 
365 en Dropbox™ met behulp van op 
maat gemaakte workflows die optimaal 
gebruikmaken van onze Xerox® EIP-
technologie. Ga voor meer informatie over 
Xerox® Workflow Solutions naar  
www.office.xerox.com/software-solutions.

* Optionele solutions kunnen per regio variëren. 
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Configuratie-opties
Uit meerdere optionele finishers kunt u 
de functies kiezen die het best passen 
bij afzonderlijke werkgroepen. Kies 
basisfuncties als nieten en perforeren, 
of geavanceerde functies voor 
gepagineerde, in de rug geniete en 
gevouwen boekjes en gevouwen boekjes.

Opvangbak voor gestaffelde uitleg  
Stapelen tot 400 vel.

Office Finisher 
Nieten van 50 vel op meerdere posities 
(enkelvoudig/dual) en op variabele 
lengte en optioneel 2/4 gaats perforeren. 
Gestaffelde uitleg tot 2.000

Office Finisher met Booklet Maker 
Voeg de capaciteit om boekjes te maken 
toe met de Office Finisher met Booklet 
Maker. Maak boekjes met maximaal 15 
vel, gevouwen of gehecht.

 De optionele losse nieteenheid niet maximaal 
50 vel papier (gebruik van optioneel werkblad 
aanbevolen).

 Single-pass automatische originelendoorvoer 
scant kleur- of zwart-witdocumenten 
automatisch met een snelheid tot 200 
afbeeldingen per minuut (duplex snelheid).

 Lade voor handmatige invoer van 100 vel voor 
zwaarder papier tot 216 g/m2.

 Twee universele laden van 500 vel zijn instelbaar 
tot A3.

 Optionele enveloppenkit (in plaats van lade 2) 
voor probleemloze doorvoer van 50 enveloppen.

 Dubbele hogecapaciteitslade voor A4 formaat in 
totaal 3.600 vel A4.

 Xerox® Emulsion Aggregation (EA) toner levert 
superieure scherpte, gestoken tekst, soepele 
overgangen en volle, donkere zwarttinten, met 
consistente fijne details voor verslagen, facturen, 
weergaven van streepjescodes en nog veel meer.

Email 
draft sent

Email 
approval 
received

Email 
invite 
send date

Anesthesiology x x 8/15/14
Dermatology x x 8/15/14
Family Medicine pending due 11/1 12/1/14
Human Oncology x x 8/30/14
Neurological Surgery x x 8/30/14
Neurology x x 9/7/14
Obstetrics and Gynecology pending due 11/15 12/15/14
Ophthalmology x x 9/15/14
Pathology x x 9/15/14
Pediatrics x x 9/15/14
Psychiatry x x 9/20/14
Radiology x x 10/1/14
Surgery x x 10/1/14
Urology x x 10/7/14
Biomolecular Chemistry pending due 10/1 10/15/14
Biostatistics x x 10/15/14
Cell and Regenerative Biology x x 10/1/14
Medical Genetics x x 10/1/14
Medical History and Bioethics pending due 12/15 12/27/14
Medical Microbiology pending due 1/7 1/20/15
Medical Physics x x 11/15/14
Neuroscience x x 11/15/14
Oncology x x 11/15/14
Population Health Sciences x x 11/15/14756781 641252
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8.7%

8.4%

15.9%

12.3%

12.5%

9.8%

7.5%

REVENUE (IN BILLIONS)

2014 $35.5

2013 $38.0

2012 $35.0

2011 $33.2

2010 $29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2014 
2013 7.4%

2012 18.2%

2011 17.5%

2010 12.1%

OPERATING MARGIN

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

.7%

COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN

$190  ............................................................................................................

$180  ............................................................................................................

$170  ............................................................................................................

$160  ............................................................................................................

$150  ............................................................................................................

$140  ............................................................................................................

$130  ............................................................................................................

$120  ............................................................................................................

 2012 2013 2014 

 GFIC

 DJIA

 SP500

GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

Financial Highlights

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and 
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been 
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging 
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks, 
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this 
challenging climate. 
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Xerox® WorkCentre® 5945/5955 Geoptimaliseerd voor:

Productiviteit Scannen Beveiliging Netwerk Solutions Wi-Fi
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De WorkCentre 5945/5955 multifunctionele printer is gebouwd op Xerox® ConnectKey® -technologie. 
Meer informatie vindt u op www.connectkey.com.

Machinespecificaties WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Snelheid Tot 45 ppm A4 / tot 31 ppm (A3) Tot 55 ppm A4 / tot 31 ppm A3

Duty Cycle1 Maximaal 175.000 pagina's/maand Maximaal 200.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor / 
Geheugen

Minimaal 250 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Aansluitingen 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, optionele Wi-Fi (met Kit voor draadloze verbindingen)

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

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

Eerste pagina binnen 3.7 seconden vanaf de glasplaat / 7,6 seconden via de single-pass automatische originelendoorvoer

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

Printfuncties Printen vanaf USB, Earth Smart-driverinstellingen, opdrachtherkenning, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en oproepen, bidirectionele status, grootte 
aanpassen, opdrachten bewaken

Mobiel printen Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (optioneel), Xerox® Mobile Print Cloud (optioneel), Xerox® PrintBack, Mopria™-gecertificeerd, Xerox® Print Service (plug-in 
voor Android™)

Scannen Standaard Bestemmingen: scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk; Bestandsindelingen: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;  
Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met een of meer pagina’s, Linearised PDF / PDF/A

Optioneel Softwarepakketten: ConnectKey® for Sharepoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional

Faxen 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 (ePO), harde schijf overwrite, 256-bits codering (voldoet aan FIPS 140-2), certificering volgens Common Criteria  
(ISO 15408)2, beveiligd printen met verwijderen na bepaalde tijd, 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 Secure Access Unified ID System®

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

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

Papiercapaciteit 
 Standaard

Single-pass automatische documentendoorvoer: 200 vel Snelheid tot 200 ipm (duplex); Formaten: 125 x 138 mm tot 297 x 432 mm
Lade voor handinvoer:  100 vel Afwijkende formaten: A6 tot A3, 60-216 g/m2 
Laden: 1-2:500 vel elk Afwijkend formaten: A5 tot A3
Dubbele hogecapaciteitslade: 3.600 vel totaal (1.600 en 2.000 vel) Formaat: A4

Optioneel Enveloppenladekit (in plaats van lade 2): tot 50 enveloppen: DL, C5

Afwerking /
Configuraties Kies een   
 van de opties:

Opvangbak voor gestaffelde uitleg: 400 vel (5945V_K of 5955V_K)
Office Finisher: 2.000 + 250 vel laden, nieten/hechten op meerdere posities voor 50 vel, optionele perforator (5945V_F of 5955V_F toevoegen)
Office Finisher Booklet Maker 2.000 + 250-vel laden, 50 vel nieten/hechten op meerdere posities, gehechte boekjes maken, optionele perforator,  hechten en 
vouwen tot 40 boekjes, 2-15 vel (5945V_F of 5955V_F toevoegen)

 Optioneel Perforeren voor Office Finisher
Losse nieteenheid Nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m2 papier), optioneel werkblad wordt aanbevolen

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 In aanvraag

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Voor meer gedetailleerde specificaties, ga naar www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs. 
Bouw en configureer uw eigen Xerox® WorkCentre 5945/5955 multifunctionele printer op  
www.buildyourownxerox.com/connectkey.

© 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to PC 
Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® en Secure Access Unified ID System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation 
in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de 
ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in 
deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 1/15 BR8932 W5QBR-01DB

Andere prijzen

BLI 2013 Outstanding 
Achievement in  
Innovation Award voor 
Xerox® ConnectKey®  
Share to Cloud

Artikel Certificaat

BLI 2013 Pick of the Year 
Award voor Xerox ® Mobile 
Print Cloud – Uitmuntende 
mobiele print solution voor 
het MKB

Artikel Certificaat

BLI 2014 Pick of the 
Year Award voor Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Uitmuntende mobiele 
print solution voor 
ondernemingen

Artikel Certificaat

BLI 2014 Documenten 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Artikel Certificaat

ConnectKey®
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http://www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs
http://www.buildyourownxerox.com/connectkey
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-08E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-05E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-02E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-01E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-07E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-04E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-21E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-20E.PDF

