Xerox® WorkCentre™ 5019/5021
Broszura

Xerox WorkCentre™ 5019/5021
System wielofunkcyjny
Przystępna produktywność w biurze.
®

Za pomocą jednego urządzenia o przystępnej
cenie można drukować, kopiować i skanować
najbardziej typowe dokumenty biurowe do
formatu A3.

Cechy ograniczające koszty
• Tanie urządzenie wielofunkcyjne służące do drukowania, kopiowania i
skanowania wymaga niewiele miejsca w biurze i pozwala na redukcję
kosztów, ponieważ może być używane zamiast kilku oddzielnych maszyn.
• Wbudowany dwustronny automatyczny podajnik dokumentów w
urządzeniu WorkCentre 5021D oszczędza czas i zmniejsza koszty papieru.
• Tryb oszczędzania toneru pomaga w ograniczeniu wydatków materiałów
eksploatacyjnych.
• Funkcja zliczania kopiowanych dokumentów pozwala na lepszą kontrolę
kosztów, ponieważ umożliwia utworzenie do 10 chronionych hasłem
kont użytkowników oraz przypisanie indywidualnych limitów liczby kopii.

Sprawne działanie
• Możliwość wykonania więcej w krótszym czasie dzięki szybkiemu
drukowaniu do 18 / 20 str./min.
• Wbudowany skaner ogranicza obieg papierowych dokumentów
i pozwala na cyfrową organizację biura.
• Dołączone oprogramowanie do skanowania zwiększa efektywność
obiegu dokumentów, zapewniając lepszą jakość obrazu, a dzięki funkcji
optycznego rozpoznawania znaków można w przyszłości zeskanowane
dokumenty poddawać edycji.
• Dostępna pojemność papieru do 850 arkuszy oznacza mniej przerw
na załadowanie papieru i większą uniwersalność w zakresie rozmiaru
papieru.
• Drukowanie na papierze zwykłym, makulaturowym i etykietach o
rozmiarze do A3.
Druk / kopiowanie /
skanowanie
A3

18
str./min
20

Szer. x dł. x wys.
(jednostka
podstawowa):
5019/5021
Model z płytą:
595 x 569 x 496 mm
Model z podajnikiem
DADF 5021:
595 x 569 x 581 mm

Łatwość używania
• Funkcje łatwe w użyciu za pomocą panelu sterowania są w zasięgu ręki.
• Wewnętrzna taca wyjściowa umożliwia łatwe ustawienie urządzenia
nawet w niewielkiej wnęce.
• Funkcja budowy pracy eliminuje konieczność ręcznego układania, przez
co oszczędza cenny czas użytkowników.
• Wygodne narzędzia, takie jak funkcja N stron na arkuszu i kopiowania
dokumentu tożsamości, upraszczają codzienne zadania – i są dostępne
standardowo.
• Zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji i konfiguracji.

WorkCentre™ 5019/5021
System wielofunkcyjny

WorkCentre 5019

WorkCentre 5021

Prędkość

Do 18 str./min

Do 20 str./min

Maksymalna
wydajnośc miesięczna

Do 24 500 str./miesiąc

Do 31 700 str./miesiąc

Zalecany miesięczny
nakład

Do 2000 stron

Do 2500 stron

Obsługa papieru

Skaner płaski

Skaner płaski

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów:
110 arkuszy; Rozmiary: A5 do A3

Standardowa

Wejście papieru Standardowe

WorkCentre 5021D

Podajnik boczny: 100 arkuszy; Rozmiary: A5 do A3
Podajnik 1: 250 arkuszy; Rozmiary: B5 do A3

Opcjonalne

Podajnik 2: 500 arkuszy; Rozmiary: B5 do A3

Wyjście papieru

Środkowa taca wyjściowa: 250 arkuszy

Drukowanie dwustronne

Ręcznie

Kopiowanie

Automatycznie

Czas wydruku pierwszej strony

Minimum 7,5 sekundy

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

Zmniejszanie/powiększanie, N stron na arkuszu, kopiowanie dokumentu tożsamości, rozjaśnianie/przyciemnianie, automatyczne obracanie

Drukowanie

Czas wydruku pierwszej strony

Minimum 14 sekund

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Pamięć

128 MB

Łączność

USB 2.0

Języki opisu strony

HBPL

Funkcje druku

Znak wodny, plakat, N stron na arkuszu, broszura, mieszane dokumenty, oszczędzanie toneru, 256-bitowa skala szarości

Skanowanie

Miejsca docelowe

Aplikacja Scan to PC, skanowanie TWAIN

Funkcje

Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 użytkownik), TIFF, PDF, BMP; oprogramowanie OCR: ABBYY FineReader™,
wsparcie skanowania w systemie Linux (dostępne po wprowadzeniu na rynek), Budowa pracy

Rozdzielczość

Do 600 x 600 dpi

Zliczanie

Zliczanie kopiowania – kontroluje dostęp i monitoruje użytkowanie

Systemy operacyjne

Windows® XP (wersja 32- i 64-bitowa), Server 2003 (wersja 32- i 64-bitowa), Vista (wersja 32- i 64-bitowa), Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa),
Server 2008 R2, 7 (wersja 32- i 64-bitowa) i 8 (wersja 32- i 64-bitowa po wprowadzeniu na rynek), Linux

Inne opcje

Drugi podajnik, podstawa na kółkach

Sterowniki drukarki
Sterowniki druku do systemu Windows® XP/2003 Server, 2008
Server, Vista, 7, 8 (dostępne po wprowadzeniu na rynek) i Linux®
Obsługa nośników
Podajnik boczny: 60–110 g/m²; Podajnik 1 i 2: 60–90 g/m²;
Typy nośników: Papier zwykły, makulaturowy, etykiety
Warunki pracy
Temperatura: Przechowywanie: -15° do 50°C; Praca: 10° do 32°C;
Wilgotność względna: 15–85%; Poziom głośności: Oczekiwanie:
6,5 B, Praca: 7,1 B; Poziom ciśnienia akustycznego: Oczekiwanie:
49 dB(A), Praca: 52 dB(A)

Parametry elektryczne
220–240 V prąd zmienny, 50/60 Hz
Zużycie energii: Praca (śred.): 478 W; Tryb energooszczędny:
42 W; Tryb oczekiwania: 56 W; Tryb uśpienia: 2.5 W; kwalifikacja
do programu ENERGY STAR®
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
WorkCentre 5019/5021 z płytą: 595 x 569 x 496 mm;
Waga: 30 kg; WorkCentre z podajnikiem DADF 5021:
595 x 569 x 581 mm; Waga: 36 kg
Atesty
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, wydanie 2, znak CE zgodny
z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE, 1999/5/WE

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/office
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Materiały eksploatacyjne
Wkład toneru o standardowej 
Średnio 9000
pojemności:
standardowych stron1
(sprzedawane w komplecie z wkładem na 2500 stron1)
Wkład bębna:
80 000 stron2
1

 rzeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność
P
zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rezultaty będą różne w zależności
od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

2

 zacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki
S
w rozmiarze LEF A4. Wydajność może się różnić w zależności od
rozmiaru i orientacji nośnika.

