Multifunkční tiskárna Xerox
WorkCentre™ 5022/5024

®

Jednoduchost, výkon a dostupnost

Neuvěřitelný výkon,
dostupnost a kompaktnost.

Černobílá multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 přináší nejnovější
způsob, jak tisknout, kopírovat a skenovat vaše nejčastější kancelářské dokumenty
rychle a snadno – to vše díky nenákladnému a prostorově nenáročnému zařízení.
Objevte dostupnou produktivitu pro kancelář v její nejjednodušší formě. Dokážete
vytvořit více za méně.
Jedno kompaktní řešení
Zařízení WorkCentre 5022/5024 vám
umožní nahradit všechny vaše tiskárny,
skenery a kopírky, které zabírají místo,
jediným zařízením. Veškerý výkon budete
mít k dispozici v příjemně kompaktním
provedení. Kopírujte, tiskněte, skenujte
nebo faxujte pomocí prostorově
úsporného zařízení, které podporuje
papír až do velikosti A3.

Obrovský krok dopředu ve
vaší produktivitě
S rychlostí tisku až 22 / 24 stran za
minutu vám zařízení WorkCentre
5022/5024 zajistí rychlý a optimalizovaný
výkon. Skutečně dokončíte více práce za
méně času.
Výkonné vlastnosti vám poskytnou
možnost efektivním způsobem barevně
skenovat tištěné dokumenty přímo
do vašeho počítače. Nové interaktivní
uživatelské rozhraní vám poskytne více
možností pro výběr nastavení, která
využijete, abyste odvedli nejlepší práci.
Tiskněte černobílé dokumenty snadno
a rychle, zvětšete nebo zmenšete velikost
svého dokumentu, vyberte režim textu
nebo grafiky a nastavte jednostranný
či oboustranný tisk. Můžete dokonce
jemně upravit, jak světlý nebo tmavý má
dokument být, takže vaše dokumenty
budou vždy odpovídat požadavkům
i vašim vlastním očekáváním.
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Okamžitě zvýší produktivitu
vaší kanceláře
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Šetřete peníze produkcí
velkoobjemových tiskových
úloh přímo v kanceláři
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Vytvářejte komplexní dokumenty, jako
jsou brožury a plakáty s použitím více
typů papíru a nastavení. Produkujte
velkoobjemové tiskové úlohy přímo
v kanceláři a vyhněte se problémům
a výdajům spojeným s odesíláním
práce do tiskových center.
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Dokončete více práce.
Díky vysoké kapacitě papíru až
1 850 stran vám zařízení Xerox®
WorkCentre™ 5022/5024 umožní
dokončit delší tiskové úlohy bez přerušení.
Ušetříte tak čas, který byste strávili
doplňováním papíru.
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Udržujte celou kancelář v chodu.
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Hlavní jednotka

Volitelný Fax

Volitelný zásobník
na 500 listů

Volitelný modul se
dvěma zásobníky
s kapacitou
1 000 listů
(nutno navíc přidat
volitelný zásobník)

• Stolní konfigurace
• Zásobník
s kapacitou 250 listů
• Manuální podavač
s kapacitou 100 listů
• DADF s kapacitou
110 listů
• Duplexní jednotka
• Tisk a skenování
přes USB připojení
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Možnost síťového
tisku / skenování
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Volitelný podstavec
(nutno navíc přidat
volitelný zásobník)

Přidáním volitelné síťové karty k zařízení
můžete snadno sdílet dokumenty v celé
vaší organizaci. Naskenované obrázky
můžete snadno upravit pomocí softwaru
OCR, který je dodáván se zařízením.

Zajistěte ekologický provoz.
Originální toner Xerox® i náhradní
kazety podléhají nejvyšším ekologickým
standardům.

Otáčení výtisků
s kompletováním
Funkci kompletování otáčením lze
využít ke stohování výtisků (na šířku
a na výšku) vložením papíru o stejné
velikosti (formát A4, B5 nebo Letter)
do libovolných dvou zásobníků
(zásobníky 1, 2, 3, 4).
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Xerox® WorkCentre™ 5022/5024
Rychlost
Černobíle
Vytištění první strany
Kopírování z dokumentového skla
Tisk
Typy papíru

WorkCentre 5022
Až 22 str./min (stran za minutu)
WorkCentre 5022
7,2 sekund nebo méně
14 sekund nebo méně
Běžný papír / recyklovaný papír / štítky

Kapacita (gramáž 75 g/m²)

Standardní zásobník 1: 250 listů
Manuální podavač 5 (MSI): 100 listů
Volitelný zásobník (zásobník 2): 500 listů
Volitelný modul dvou zásobníků (zásobníky 3 a 4): Každý s kapacitou 500 listů
Maximálně 1 850 listů
B5 až A3, 98 mm až 432 mm, 127 mm až 297 mm
Zásobník 1: 60 až 90 g/m2
Manuální podavač 60 g/m² až 216 g/m²
Zásobník 2 až 4 (volitelné): 60 g/m² až 216 g/m²
1:1 ± 0,8 %, 25 % až 400 % předvolby 50 %, 70 %, 81 %, 94 %, 100 %, 122 %, 127 %, 141 % a 200 %

Formáty papíru
Gramáže papíru

Zmenšení/Zvětšení
Souvislý tisk / rychlost kopírování

Kopírování
Dokumentový skener
Strany (vstup:výstup)
Počet kopií
Rozlišení
Funkce kopírování
Tisk
Paměť
Systém
Jazyky popisu stránky
Rozlišení tisku
Funkce tisku
Připojení
Klientské operační systémy
Skenování
Připojení
Rychlost skenování
Rozlišení skenování

Funkce skenování

WorkCentre 5024
Až 24 str./min (stran za minutu)
WorkCentre 5024
7,2 sekund nebo méně
14 sekund nebo méně

WorkCentre 5022
WorkCentre 5024
A4 LEF jednostranně – 24 str./min, oboustranně – 17 str./min
A4 LEF jednostranně – 22 str./min, oboustranně – 16 str./min
A4 SEF jednostranně – 15 str./min, oboustranně – 8,7 str./min A4 SEF jednostranně – 15 str./min, oboustranně – 8,7 str./min
B4 / B5 SEF jednostranně – 12 str./min, oboustranně –
B4 / B5 SEF jednostranně – 12 str./min, oboustranně –
7,9 / 7,2 str./min
7,9 / 7,2 str./min
A3 SEF jednostranně – 12 str./min, oboustranně – 8,6 str./min A3 SEF jednostranně – 12 str./min, oboustranně – 8,6 str./min
WorkCentre 5022/5024
Dokumentové sklo a podavač DADF
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1–999
600 x 600 dpi
Zmenšení/zvětšení, tisk více stran na jeden list, kopírování osobních dokladů, zesvětlení/ztmavení, automatické otáčení,
úspora toneru
WorkCentre 5022/5024
256 MB
300 MHz
HBPL, PCL
Až 600 x 600 dpi
Vodoznak, plakát, tisk více stran na jeden list, brožura, smíšený dokument
USB 2.0 – vysokorychlostní, volitelná síťová karta 10Base-T / 100Base-TX
Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64-bit), Windows Vista® (32/64-bit), Windows Server 2008 (32/64-bit),
Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows Server 2012 (64 bit)
Funkce skenování WorkCentre 5022/5024 (lokální)
Volitelná funkce skenování zařízení WorkCentre
5022/5024 (síťová)
USB 2.0
Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Jednostranně: Černobíle – 18 str./min; barevně – 4 str./min
(A4 LEF v rozlišení 200 dpi pomocí ovladače TWAIN (USB)
Černobíle: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,
200 x 200 dpi
Barevně: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
• Standardní: Místní skenování (pomocí USB, ovladač TWAIN)
• Standardně: Zařízení je dodáváno s aplikací ABBYY
FineReader, která zajišťuje podporu aplikací pro skenování.

Až 13 obrázků za minutu barevně, A4 LEF nebo až 22 obrázků
za minutu černobíle
Černobíle: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,
200 x 200 dpi
Barevně: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
• Skenování do e-mailu
• Skenování do umístění SMB:
–– Protokol: TCP/IP (SMB)
–– Formát souboru: Binární černobílý: PDF/TIFF
(vícestránkový);
Barevně: PDF (vícestránkové) / JPEG
–– Operační systém: Windows® XP, Windows Server ® 2003,
Windows Vista®, Windows Server ® 2008, Windows®
8, Windows® XP (64bitový), Windows Server ® 2003
(64bitový), Windows Vista® x64, Windows Server ® 2008
R2 (64bitový), Window Server ® 2012 (64bitový)

Fax

WorkCentre 5022/5024

Volitelně

Fax PSTN/PBX (jedna linka)
Standard 33,6 kb/s, oboustranné odesílání a příjem, tisk / faxování až do velikosti A3 / 11 x 17 palců.

Další informace o zařízení Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 naleznete na stránkách www.xerox.com.
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