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Descubra uma nova maneira de trabalhar. A WorkCentre 4265 agiliza as
comunicações diárias no escritório, fornecendo as soluções necessárias para colaborar
com mais eficiência com o fluxo de trabalho digital ou em papel, de forma segura e
acessível.

Uma solução completa

Facilidade de uso sem precedentes

• Feita para seu negócio. Não importa se
você escolher um modelo de mesa ou de
montagem em solo, poderá copiar, imprimir,
digitalizar, usar fax* e e-mail além de poder
contar com uma variedade de opções de
mídia e finalização que permitirão adequar
a WorkCentre 4265 ao seu ambiente de
escritório.

• Xerox® Global Print Driver®. O driver de
impressão é realmente universal. Um único
driver permite que os administradores de TI
instalem, atualizem e gerenciem dispositivos
Xerox® e não Xerox®. Os recursos e as
funcionalidades principais são os mesmos
em todos os dispositivos, simplificando o
uso para os usuários finais. Proficiência
mais rápida e menos erros reduzem as
ligações ao suporte e também simplificam
o gerenciamento de serviços de impressão.

• Chega de esperar. Projetada para negócios
com cargas de trabalho intensas, a
WorkCentre 4265 digitaliza até 70 ipm, copia
e imprime em até 55 ppm*3, além de fornecer
a primeira página em apenas 8 segundos.
• Defina e controle. A Xerox® Workflow
Solutions, criada em nossa Xerox Extensible
Interface Platform®, hospedada na nuvem
ou localmente em um servidor, permite
experiência e acesso de usuário altamente
personalizados para uma variedade de
aplicativos úteis, diretamente da tela de
toque colorida.
• Segurança total. A WorkCentre 4265 oferece
recursos de segurança avançados para
garantir que seus dados fiquem protegidos.
O suporte do Cartão de Acesso Comum
(CAC) permite que os usuários codifiquem
e assinem digitalmente documentos
eletrônicos. A criptografia AES 256 bits é
rígida e oferece impressão, fax, e e-mail
seguros para proporcionar a você uma
comunicação segura e protegida.
• Mantenha confidencial. A impressão
segura protegida por senha e o disco rígido
criptografado garantem que seus dados e
documentos permaneçam exclusivamente
seus.

• Gerenciamento de rede facilitado. Obtenha
um monitoramento remoto de dispositivos
e a resolução de problemas usando Xerox®
CentreWare® IS Embedded Web Server e
CentreWare Web e também sistemas de
gerenciamento de terceiros. Alertas por
e-mail notificam automaticamente os
administradores ou usuários sobre eventos
que requerem atenção, como níveis baixos
de toner.
• Agilize o processo. Imprima diretamente
de um drive de memória USB ou digitalize
e armazene para imprimir depois de acordo
com sua conveniência, e sem necessidade
de um computador. A tela de toque colorida
com ícones oferece suporte não apenas para
movimentação capacitiva, mas também
oferece aos usuários telas de instruções e
ajuda que facilitam todo o processo.
• Catálogo de endereços universal. Permite
importar/exportar de catálogos de endereços
de outros produtos da Xerox®, poupando um
tempo significativo durante a configuração
inicial, assim como na manutenção contínua.

O design compacto da WorkCentre 4265
poupa espaço e reduz o consumo de
energia, sem nunca prejudicar a eficiência
que você espera da Xerox.
Minimize os custos
• Economize papel com impressão e
cópia em frente e verso automática.
• Evite impressões extras com o
encaminhamento de fax para e-mail.
• Cartucho de toner e os suprimentos
de unidade de imagem separados
proporcionam a maximização da vida
útil de cada um, ao mesmo tempo que
também diminui os custos gerais com
suprimentos.
• Reduza seus gastos com eletricidade
com o modo de economia de energia.
Maximize seu tempo
• O tamanho compacto permite que o
dispositivo seja colocado em um local
conveniente e ao alcance, diferente
de um bloco centralizado/impressora
multifuncional tamanho A3.
• Crie um botão de digitalização dedicado,
fácil de localizar, diretamente na interface
da tela de toque colorida e atribua esse
botão de digitalização com toque único
seu próprio fluxo de trabalho para uma
rápida distribuição e arquivamento de
documentos.
• O recurso Print Around aguarda
automaticamente quaisquer recursos de
trabalho faltantes (como um tamanho
diferente de papel), e todos os outros
trabalhos na fila serão processados
normalmente. Seu documento será
impresso e seus e-mails e faxes serão
enviados sem nenhum atraso.
• Acesse várias funções simultaneamente;
interrompa um trabalho de impressão para
fazer uma cópia, ou digitalize enquanto
imprime ou recebe um fax.
• A digitalização de dupla face simultânea
facilita digitalizar documentos em
frente e verso, e nossa compressão de
arquivos avançada e líder do setor reduz
dramaticamente o tamanho dos arquivos.

*O fax é opcional na WorkCentre 4265/S

O visor intuitivo orienta você através de ícones de fácil reconhecimento para imprimir, copiar, digitalizar fax ou
e-mail, assim como através de serviços de toque único e de qualquer solução personalizada instalada.

1  O alimentador de documentos automático
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em frente e verso simultâneo para 100 folhas
digitaliza até 216 x 356 mm.
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2  Impressão/digitalização
direta de USB permite


salvar ou imprimir diretamente a partir de
qualquer unidade de memória USB.

3  A
 tela de digitalização de 216 x 356 permite

digitalizar documentos sem remover os grampos.

4  Bandeja
multiformatos para 100 folhas.

5  Bandeja
1 de 520 folhas/Bandeja opcional de


520.
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6  O
 alimentador de alta capacidade de
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2.100 folhas aumenta a capacidade total de
papel em até 3.240 folhas.
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7  O
 disco rígido interno de 320 GB permite lidar

com mais tarefas no dispositivo. Use o recurso de
impressão segura para manter os documentos
usados frequentemente disponíveis para uma
impressão rápida.
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Soluções eficazes de digitalização
• Digitalizar para e-mail permite enviar
arquivos para destinatários de e-mail
diretamente a partir da tela de toque.
• Digitalização em rede utiliza modelos
para enviar imagens digitalizadas a locais
predefinidos.
• Copiar para disco rígido permite copiar
arquivos para o disco rígido do dispositivo
para fácil recuperação.
• Digitalizar para USB envia imagens
digitalizadas diretamente para um
dispositivo USB portátil.

8  Os recursos de fax avançados incluem Fax

Integrado e Fax de LAN (para fax sem uso de
papel, diretamente de seu computador), além
de Recebimento de Fax Protegido e opções de
encaminhamento de fax para e-mail.

9 Empilhador de 500 folhas/grampeador para

50 folhas (em posição única).

10 A interface do usuário da tela de toque

suporta toques e é intuitiva para qualquer usuário
familiarizado com smartphones ou tablets.

Xerox® WorkCentre™ 4265
Especificações do
dispositivo

WorkCentre 4265/S

Velocidade

Até 55 ppm*

Ciclo de funcionamento1

Até 250.000 páginas / mês

WorkCentre 4265/X

WorkCentre 4265/XF

3

Disco rígido / Processador / Memória 320 GB / 1 GHz / 2 GB
Conectividade

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, sem fio 802.11b/g/n opcional

Cópia e impressão

Resolução de cópia e impressão

Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Qualidade de até 1200 x 1200

Tempo de saída da primeira
impressão (tão rápido quanto)

Cópia: Em 5 segundos; Impressão: Em 8 segundos

Linguagens de descrição de página
(PDL)

PostScript® 3, PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Recursos de impressão

Impressão de livreto, Impressão de comprovante, Pular páginas em branco, Várias em 1, Agrupamento, Dimensionamento, Reduzir/Ampliar, Ajustar à página, Capas,
Páginas de tamanho personalizável, Impressão tardia, Folha de identificação, Impressão a partir do USB

Impressão móvel

Apple® AirPrint™, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack

Digitalização

Padrão
Opcional

Fax 
Segurança 

Contabilidade

Padrão

Padrão
Padrão
Opcional

Capacidade total (padrão / máx.)

Saída de papel
Acabamento

Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, várias soluções disponíveis
Opcional

Opcional

Entrada de papel

Digitalização para página inicial, Digitalização para o computador via SMB, Digitalização para caixa de mensagens, Digitalização para e-mail, Digitalização para pasta,
Digitalização para SMB, FTP, Cliente, Digitalização para rede, Digitalização para HTTP, Digitalização HTTPS, XPS, PDF/A, PDF somente imagem, JPEG, página TIFF
única e múltipla, Digitalização para dispositivo de memória USB, Suporte TWAIN

Padrão

Fax embutido2, LAN Fax, Fax de servidor

802.1X, Autenticação de conveniência, Autenticação Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticação LDAP (LDAP Seguro), PIN local com base em login de
convidado, Autenticação simples (uma conta com nome de usuário e senha), Autenticação SMB (ADS), Credenciais de usuário SMTP via Kerberos, Credenciais de
usuário SMTP via SMB (NTLM), Digitalização para e-mail com autenticação, Controles de acesso, Permissões de usuário, Impressão segura, Recebimento seguro de
fax, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP sobre SSL, Kit de Smart Card (CAC/PIV), Desabilitação de porta USB, Registro de auditoria, Criptografia FIPS 140-2, Criptografia de disco
rígido 256 bits, Sobrescrição de imagem, Teste de verificação de software, Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificação de critérios comuns (ISO 15408)
Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail)
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Ativação da contabilidade de rede, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis
Alimentador de documentos automático em frente e verso: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 145 x 145 mm a 216 x 356 mm
Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm
Opcional

Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados:
99 x 147 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidade: 2.100 folhas;
Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a
216 x 356 mm

620 / 3.240 folhas

3.240 / 3.240 folhas

500 folhas, frente e verso automático
Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas,
grampeamento de 50 folhas

Opcional

1
Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja sustentada em uma base regular; 2 Exige uma linha telefônica analógica. 3 A velocidade de impressão pode variar em função do tamanho e peso da
mídia utilizada assim como da complexidade do documento.

Gerenciamento de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web,
Alertas de e-mail de suprimentos baixos
Drivers de impressão
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9,
Mac OS® 10.5 ou maior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise
4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5,
openSUSE® 11, 12, Ubantu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Manipulação de material
Alimentador de documentos automático em frente e verso:
50 a 105 g/m²; Bandeja manual e bandeja 1: 60 a 163 g/m²;
Bandeja 2 (Opcional): 60 a 163 g/m²; Alimentador de alta
capacidade: 60 a 120 g/m²
Tipos de mídia
Comum, papel fino, perfurado, timbrado, cartão, reciclado,
bond, etiquetas, pré-impresso, envelopes, transparências
Para uma relação completa, visite www.xerox.com.
Dimensões (L × P × A)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1.143 mm, Peso: 92,34 kg

Certificações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marca CE aplicável às
Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU e 1999/5/EC,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.º Edição, EAC, qualificação
ENERGY STAR®, certificação da marca GS e Blue Angel pela
Ral UZ-171 para Alemanha, NOM, Ucrânia, EPEAT, EcoLogo
canadense, Registro BIS da Índia, registro da Chile Energy
and Safety
Programa de reciclagem de suprimentos
Os suprimentos para a WorkCentre 4265 estão inclusos no
Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox Green World
Alliance. Para obter mais informações, visite o site do Green World
Alliance em www.xerox.com/gwa.
Conteúdo da caixa
• Impressora multifuncional WorkCentre 4265
• Cartucho de toner inicial (capacidade para 10.000 impressões*)
• Cartucho do fotorreceptor (100.000 páginas**)
•G
 uia de Instalação, Guia de Utilização Rápida, Documentação e
CD do Driver (Drivers, Manual do Usuário, Guia de Administração
do Sistema)
• Cabo de alimentação
• Cabo para fax (WorkCentre 4265/X e XF)
Suprimentos
Cartucho de toner padrão (aprox. 10.000)*
106R03105
Cartucho de toner de alta capacidade
(aprox. 25.000)* 
106R02735
Cartucho de toner de alta capacidade extra
(aprox. 50.000)*
106R03103
Cartucho do fotorreceptor (aprox. 100.000 páginas)** 113R00776
Cartucho de grampos (3 caixas com 5.000 cada)
008R12941

Para especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/office/WC4265Specs.
© 2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Scan to PC Desktop®, WorkCentre and Xerox Extensible Interface Platform® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/
ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de
energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações e/ou especificações do produto
estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 10/14 BR10775 
W4XBR-02PA

Itens de manutenção de rotina
Kit de manutenção de fusor 110V
(250.000 páginas)**
Kit de manutenção do rolo polarizado
de transferência (125.000 páginas)**
Kit de manutenção do rolo de alimentação
(250.000 páginas)**
Opcionais
Ativação de contabilização da rede
Ativação de servidor para fax em rede
Kit de fax (Universal)
Bandeja de papel adicional para 520 folhas
Suporte para 4 bandejas
(IOT + 3 bandejas adicionais)
Suporte para 2 bandejas (IOT + 1 bandeja adicional)
Alimentador de alta capacidade para 2.100 folhas 
Módulo de acabamento 
Interface do dispositivo externo (FDI)
Kit de ativação de cartão de acesso comum
Kit Wireless (sem fio)

115R00086
108R01266
108R01267
098S04928
098S04931
097N02154
097N01524
097S03678
097S03677
097N01684
097N02155
097N01676
497K09950
097N02156

* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com
ISO/IEC19752. O rendimento pode variar com base na imagem,
área de cobertura e modo de impressão
** Média de páginas padrão. O rendimento pode variar dependendo
da extensão do trabalho, orientação e tipo de material.

