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Urządzenia wielofunkcyjne
WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
Modułowe urządzenie wielofunkcyjne z serii WorkCentre 5300 zapewnia nowoczesnym,
intensywnie pracującym biurom istotną przewagę pod względem produktywności.
Codzienne zadania są wykonywane efektywniej, a bardziej wymagające procesy
zostają zoptymalizowane za pomocą elastycznych rozwiązań, z łatwością
dostosowujących się do unikanych wymagań biznesowych konkretnej firmy.
Niższe koszty dzięki znakomitej
wydajności pracy
Seria WorkCentre 5300 została stworzona z
myślą o nieustająco wysokiej efektywności
pracy, czego wyrazem jest wyjątkowa wydajność
kopiarki w połączeniu z możliwością dodania
zaawansowanych funkcji druku, skanowania i
faksu. Dodatkowo, możliwość kontrolowania
kosztów na różnych poziomach ułatwia
zarządzanie wydatkami poprzez ograniczanie,
monitorowanie i przydzielanie kosztów.
• Szybsze efekty. Prędkości druku i kopiowania
do 35 str./min dotrzymują kroku nawet
najintensywniej pracującym środowiskom.
• Zautomatyzowane procesy. Wygodne
funkcje automatyzacji rutynowych czynności
pozwalają oszczędzać czas i zwiększyć wydajność.
Na przykład, funkcja przekazywania faksów
na pocztę e-mail automatycznie przesyła
przychodzące faksy z urządzenia bezpośrednio do
skrzynki odbiorczej w komputerze użytkownika.
• Zaawansowane skanowanie. Dostępna gama
funkcji skanowania, takich jak skanowanie do
folderu1, skanowanie sieciowe1, skanowanie
do pliku PDF z możliwością wyszukiwania w
tekście1 czy standardowe skanowanie kolorowe,
pozwala udoskonalić sposób wykonywania pracy.
Dzięki przejściu z drukowanych kopii na pliki
cyfrowe możliwe jest zautomatyzowanie obiegu
i archiwizacji dokumentów. Na kolorowym
ekranie dotykowym można przeglądać skany
i dokumenty zapisane w urządzeniu, a szybszy
dostęp do nich zapewnia zaawansowana
kompresja plików, znacznie zmniejszająca ich
rozmiary.
• Prosta obsługa z poziomu urządzenia. Funkcja
skanowania na/drukowania z USB umożliwia
szybkie drukowanie z nośnika pamięci USB i
skanowanie na niego, gdy użytkownik nie pracuje
przy komputerze.
• Ograniczanie i monitorowanie użytkowania.
Przy użyciu standardowych funkcji zliczania
Xerox administratorzy mogą ustawiać limity dla
poszczególnych użytkowników w zakresie liczby
zadań drukowania, kopiowania, skanowania
i faksowania, a także rozliczać użytkowanie
urządzenia na poziomie użytkownika, grupy lub
działu.
• Prawdziwa wielozadaniowość. Urządzenia
z serii WorkCentre 5300 potrafią wykonywać
pięć zadań jednocześnie: przetwarzanie RIP,
odbieranie, programowanie, przetwarzanie kolejki
i wysyłanie. Ta zaawansowana funkcjonalność
umożliwia kopiowanie, drukowanie, skanowanie
lub faksowanie w trakcie trwania innych operacji.
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Z pakietem skanowania sieciowego

Całkowicie spokojna głowa
W serii WorkCentre 5300 zastosowano
najnowocześniejsze technologie optymalizujące
bezpieczeństwo w urządzeniu i w sieci.
• Nieprzerwane bezpieczeństwo dokumentów.
Funkcja drukowania poufnego zatrzymuje
zadania w odrębnej kolejce do momentu ich
zwolnienia do druku przez docelowego odbiorcę.
Dodatkowo, dzięki funkcji skanowania do
pliku PDF chronionego hasłem możliwe jest
przekształcanie dokumentów drukowanych w
bezpieczne pliki cyfrowe.
• Ochrona przed nieupoważnionym dostępem.
Dzięki zaawansowanym funkcjom, np.
standardowemu uwierzytelnianiu sieciowemu2,
korzystającym z takich technologii jak
zunifikowany system identyfikacji Secure Access,
dostęp do urządzenia mają tylko upoważnieni
użytkownicy.
• Nienaruszalność danych. Funkcje
256-bitowego szyfrowania dysku twardego i
nadpisywania zabezpieczają dane, korzystając ze
standardu FIPS 140-2.
• Bezpieczeństwo. Ważne dane pozostają poufne
w obrębie całej sieci za sprawą uwierzytelniania
i szyfrowania wiadomości e-mail, a także
wbudowanej obsłudze protokołów IPsec,
802.1X i SNMPv3.0 – najnowszych protokołów
zabezpieczeń.
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Tylko kopiarko-drukarko-skaner.

Opracowane przez firmę Xerox
rozwiązania z zakresu obiegu
dokumentów wynoszą urządzenia
wielofunkcyjne WorkCentre 5300
na wyższy poziom optymalizacji
funkcjonowania biura.

Odpowiednie do każdego
środowiska
Za sprawą innowacyjnych technologii
zapewniających znaczne obniżenie zużycia
energii urządzenia z serii WorkCentre 5300,
charakteryzujące się ergonomicznym rozmiarem,
zapewniają korzyści zarówno dla biura, jak i świata
zewnętrznego.
• Mniejsze wymiary. Zakup urządzenia o idealnie
dobranym rozmiarze pozwala zaoszczędzić cenną
przestrzeń biurową.
• Cicha praca. Urządzenia z serii WorkCentre 5300
generują mniej hałasu, dzięki czemu nie
rozpraszają, nawet gdy znajdują się w wygodnym
miejscu blisko biurka.
• Zalety technologii Xerox. Nasz toner EA z
technologią niskiej temperatury topnienia
oferuje temperaturę topnienia o 20 stopni
Celsjusza niższą niż konwencjonalne tonery.
Z kolei zastosowany skaner LED-owy zużywa
jedną trzecią energii pobieranej przez tradycyjne
lampy ksenonowe. Efektem są znaczące
oszczędności prądu oraz wspaniałe, lśniące
wydruki – nawet na zwykłym papierze.
• Druk dwustronny w standardzie. Urządzenia
z serii WorkCentre 5300 standardowo obsługują
drukowanie dwustronne, pomagające oszczędzać
papier i pieniądze.
• Zgodność ze standardem ENERGY STAR®
Urządzenia z serii WorkCentre 5300 spełniają
surowe wymagania programu ENERGY STAR w
zakresie zużycia energii.
Rozwiązania Xerox z zakresu obiegu
dokumentów pozwalają zmienić sposób
realizacji najważniejszych zadań w firmie. Gdy
ludzie pracują wydajniej, szybciej i przy użyciu
mniejszej liczby czynności, rośnie produktywność.
Zmniejsza się stres. i ilość błędów. Niezależnie
od tego, czy zespół składa się z kilku osób czy
dużej grupy pracowników, firma Xerox wie, że u
podstaw sukcesu leży usprawnienie procesów – a
pierwszym krokiem ku osiągnięciu tego celu jest
wdrożenie rozwiązań Xerox z zakresu obiegu
dokumentów przy wykorzystaniu możliwości
urządzeń WorkCentre 5300.
Rozwiązanie druku mobilnego Xerox

Rozwiązanie druku mobilnego Xerox to jedna
z wielu spersonalizowanych funkcji, do których
dostęp można uzyskać bezpośrednio z ekranu
dotykowego.

Dzięki firmie Xerox praca mobilna jeszcze
nigdy nie była tak łatwa. Czynimy druk
mobilny prostszym i wygodniejszym bez
szkody dla bezpieczeństwa Twojej działalności.
Dlatego też zapewniamy nowoczesnym
użytkownikom mobilnym swobodę wysyłania
zadań drukowania z dowolnego urządzenia
obsługującego pocztę e-mail.
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Innowacyjny ekran dotykowy przedniego panelu,
zastosowany w serii WorkCentre 5300, czyni obsługę
z poziomu urządzenia tak łatwą jak to tylko możliwe.
Optymalną prostotę użytkowania uzyskano dzięki
178-milimetrowemu (7-calowemu) wyświetlaczowi o
pełnej gamie kolorów, wyraźnych ikonach i intuicyjnej
nawigacji.
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Gniazdo USB na przednim panelu ułatwia
drukowanie z dowolnych standardowych nośników
pamięci USB oraz skanowanie na nie.
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Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
(DADF), mieszczący 110 arkuszy, sprawnie przetwarza
zarówno jedno-, jak i dwustronne oryginały.
4

Taca boczna na 50 arkuszy do specjalnych nośników i
niestandardowych rozmiarów.
5

Opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności*,
mieszczący 2000 arkuszy, pozwala zwiększyć
maksymalną pojemność urządzenia do 5090 arkuszy.
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Zajmujący niewiele miejsca, zintegrowany finisher
biurowy z jedną wygodną pozycją zszywania.
8

Finisher biurowy LX pozwala poszerzyć funkcjonalność
o możliwość ułożenia 2000 arkuszy, różne pozycje
zszywania oraz opcjonalną broszurownicę.
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Standardowym źródłem papieru są, do wyboru, albo
dwie tace po 520 arkuszy z podstawą, albo podwójna
taca o dużej pojemności, mieszcząca 2000 arkuszy.
* Wymaga podwójnej tacy o dużej pojemności

Elastyczność z możliwością
rozbudowy
Wybierz zaawansowaną kopiarkę A3 i dodaj
do niej funkcje drukowania, skanowania i
faksowania, optymalizując w ten sposób
wydajność pracy Twojego zespołu. Dzięki
możliwościom rozbudowywania urządzenia z serii
WorkCentre 5300 nie przestaną spełniać potrzeb
biznesowych biura, nawet gdy zwiększy się ilość
pracy.

Seria WorkCentre™ 5300 – szybkie fakty
• Drukowanie i kopiowanie do 35 stron na minutę
Druk / kopiowanie /
• Wszechstronne funkcje skanowania i faksowania
skanowanie / faks
• Druk na formatach do A3
• Rozdzielczość drukowania do 1200 x 1200 dpi
A3
• Maks. pojemność: 5090 arkuszy
• Najlepsze zabezpieczenia w tej klasie – cały system
str./min
certyfikowany według standardu Common Criteria
(ISO 15408)*
• Rozwiązania Xerox z zakresu przepływu pracy,
oparte na platformie Xerox Extensible Interface
Platform® (EIP)
Szer. x głęb. x wys.:
WorkCentre 5335 z podwójną
* W toku
tacą o dużej pojemności
597 x 637,5 x 1115 mm
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WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Dwustronny automatyczny
podajnik dokumentów

Podajnik
Podwójna
o dużej
taca o
pojemności dużej
pojemności

Podstawa
Kopiarka WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Prędkość

Do 25 / 30 / 35 str./min

Wydajność w cyklu roboczym

100 000 / 125 000 / 150 000 stron na miesiąc

Pamięć

1 GB i dysk twardy 160 GB

Obsługa papieru

Broszurownica

Zintegrowany
finisher
biurowy

Finisher biurowy LX

Kopiarko-drukarko-skaner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

1 GB i dysk twardy 160 GB / 2 GB z opcjonalnym pakietem PostScript

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 110 arkuszy; standardowe rozmiary: od A5 do A3; niestandardowe rozmiary: od 85 x 125 mm do 297 x 432 mm

Standardowe wejście papieru

Taca boczna: 50 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 89 x 98 mm do 297 x 432 mm
Do wyboru
Opcjonalnie

Tace 1 i 2 z podstawą: każda po 520 arkuszy; rozmiary: niestandardowe: od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm
Tace 1 i 2 z podwójną tacą o dużej pojemności: 2 tace po 520 arkuszy plus 2000 arkuszy; standardowe rozmiary: A4 lub B5
Podajnik o dużej pojemności*: 2000 arkuszy; standardowe rozmiary: A4 lub B5
Taca kopert: do 60 kopert: DL, C5, niestandardowe rozmiary: od 98 x 148 mm do 162 x 241 mm

Wyjście papieru

Standardowo
Opcjonalnie

Podwójna taca wyjściowa: każda po 250 arkuszy; dolna taca układająca
Zintegrowany finisher biurowy: układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, jedna pozycja zszywek
Finisher biurowy LX: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, trzy pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów)
Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny

W standardzie

Kopiowanie Czas wydruku pierwszej strony

WorkCentre 5325/5330: zaledwie 4,2 sekundy; WorkCentre 5335: zaledwie 4,0 sekundy

Rozdzielczość (maks.)

600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

Automatyczne dwustronne, elektroniczne sortowanie, automatyczny wybór tacy, tworzenie pracy, obraz negatywowy/lustrzany, automatyczne tworzenie broszury, wiele
obrazów obok siebie, automatyczne RE, oryginały różnych rozmiarów, wstawianie okładek, zestaw próbny, kopiowanie książki, adnotacja, usuwanie na zewnątrz/wewnątrz,
tryb plakatu, znaki wodne, kopiowanie dowodu tożsamości, układ strony, nakładka, eliminacja tła

Drukowanie Czas wydruku pierwszej strony

Zaledwie 11,0 sekund

Rozdzielczość (maks.)

1200 x 1200 dpi

Łączność

10/100/1000Base-TX Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0
Nie dot.

Języki opisu strony

PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™

Funkcje druku

Skanowanie

Faks 

Zliczanie

Zabezpieczenia

Automatyczny dwustronny, drukowanie poufne, drukowanie opóźnione, zestaw próbny,
tworzenie broszury, wybór okładki, wybór papieru według atrybutu, wiele obrazów
obok siebie, znaki wodne, arkusze przewodnie, dopasowanie do nowego rozmiaru
papieru, wybór tacy wyjściowej, druk z nośnika USB
Standardowo

Nie dot.

PDF, Linearised PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, skanowanie kolorowe, skanowanie
do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu

Opcjonalnie

Nie dot.

Pakiet skanowania sieciowego (PDF z możliwością wyszukiwania w tekście, kompresja
MRC, podgląd miniatur, Scan to PC Desktop®, różne partnerskie innowacyjne
rozwiązania biznesowe Xerox)

Opcjonalnie

Faks PSTN obsługiwany z poziomu urządzenia (opcja jednoliniowa i trójliniowa)

Opcjonalnie

Nie dot.

Faks internetowy, pakiet Fax over IP (T.38), pakiet do obsługi sieciowego serwera
faksu, faks LAN przez sterownik, przekazywanie faksów, wysyłanie i odbieranie
dwustronnych dokumentów, drukowanie/wysyłanie w formacie do A3, tworzenie
zadania faksu

Standardowo

Auditron

Auditron, standardowe funkcje zliczania Xerox (kopiowanie, drukowanie, faks,
skanowanie)

Opcjonalnie

Nie dot.

Pakiet do obsługi zliczania sieciowego (różne partnerskie innowacyjne rozwiązania
biznesowe Xerox)

256-bitowe szyfrowanie dysku twardego, nadpisywanie obrazów

Druk poufny, nadpisywanie obrazów, 256-bitowe szyfrowanie dysku twardego,
uwierzytelnianie za pomocą protokołu LDAP/Kerberos/SMB, pliki PDF chronione
hasłem, szyfrowanie FIPS 140-2, poczta e-mail szyfrowana S/MIME, IPSec, 802.1x,
SNMP v3.0, poczta e-mail oparta na protokole SSL, LDAP przez SSL, dziennik audytu

Nie dot.

Secure Access Unified ID System®

Standardowo

Opcjonalnie

Inne opcje

Interfejs do urządzeń zewnętrznych, półka boczna, pakiet Unicode
Rozbudowa do kopiarko-drukarko-skanera

Nie dot.

* Wymaga podwójnej tacy o dużej pojemności
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