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Gör det enklare att dela information.

Xerox WorkCentre 4265 multifunktionssystem
®

®

Ett helt nytt sätt att arbeta. WorkCentre 4265 effektiviserar kontorets dagliga
kommunikation genom att tillhandahålla de lösningar du behöver för effektivare
samarbete mellan digitala och pappersbaserade arbetsflöden – säkert och
kostnadseffektivt.

En komplett lösning

Oöverträffat lättanvänd

• Anpassad till verksamheten. Oavsett om
du väljer en modell för skrivbords- eller
golvplacering får du kopierings-, utskrifts-,
scanning-, e-post- och faxfunktioner*,
plus många efterbehandlings- och
pappershanteringsfunktioner som gör att
du kan skräddarsy WorkCentre 4265 efter
kontorets behov.

• Xerox® Global Print Driver®. Detta är en
verkligt universell drivrutin. En enda drivrutin
gör att IT-administratören kan installera,
uppgradera och administrera maskiner av
såväl Xerox® som andra fabrikat. Identiska
kärnfunktioner för alla maskiner förenklar
användningen. Enhetligt användningssätt
och mindre risk för misstag betyder färre
supportsamtal och enklare administrering
av utskriftstjänster.

WorkCentre 4265-systemets kompakta
utformning sparar utrymme och sänker
energiförbrukningen utan att du behöver
göra avkall på de prestanda som du
förväntar dig av Xerox.

• Enklare nätverksadministration.
Fjärrfunktioner för övervakning och
felsökning via inbyggd Xerox® CentreWare®
IS-webbserver och CentreWare Web
samt tredjepartslösningar. Automatisk
e-postrapportering uppmärksammar
dessutom administratören eller användarna
på att någon åtgärd, såsom tonerpåfyllning,
behöver vidtas.

• Separat trumma och tonerkassett ger
optimal livslängd för alla komponenter.

• Kortare väntetider. WorkCentre 4265 är
konstruerad för kontor med stor belastning,
och scannar upp till 70 sid/min, kopierar och
skriver ut upp till 53 sid/min och levererar
första sidan på bara åtta sekunder.
• Konfigurera och anpassa. Xerox®
arbetsflödeslösningar som är baserade på
Xerox Extensible Interface Platform® kan
vara molnbaserade eller placerade lokalt
på en server. De möjliggör ett i hög grad
anpassningsbart gränssnitt och tillgång till
många olika praktiska tillämpningar direkt
från färgpekskärmen.
• Kompletta säkerhetslösningar.
WorkCentre 4265 har de senaste
säkerhetsfunktionerna som skyddar dina
data. Smidig autentisering med stöd för
smarta kort, 256-bitars AES-kryptering av
hårddiskdata och säker utskrift, faxning* och
e-post betyder att både privat information
och företagets data är trygga och säkra.
• Slå vakt om konfidentiell information.
Lösenordsskyddad, säker utskrift och
krypterad hårddisk säkerställer att data och
dokument inte hamnar i obehörigas händer.

• Smidigare rutiner. Skriv ut direkt från
ett USB-minne eller scanna och lagra
för smidig utskrift senare – utan att
någon dator behövs. På den intuitiva,
ikonbaserade färgpekskärmen med pekoch svepgränssnitt visas instruktioner och
hjälpinformation som gör det enkelt att
utföra olika funktioner.
• Universell adressbok. Denna funktion
sparar mycket tid vid konfigurering och
underhåll tack vare att adressböcker från
andra Xerox®-produkter kan importeras
och exporteras.

Minimera kostnaderna
• Automatisk dubbelsidig kopiering och
utskrift sparar papper.
• Undvik onödig utskrift med
vidarebefordran av fax* till e-post.

• Effektivt energisparläge minskar
elförbrukningen.
Spara tid
• Tack vare maskinens kompakta storlek
kan den placeras på bekvämt avstånd
från användarna, till skillnad från ett
centraliserat A3-multifunktionssystem.
• Konfigurera en dedikerad,
tydlig scanningknapp direkt
på färgpekskärmen och tilldela
scanningknappen ett dedikerat
scanningarbetsflöde som ger snabb
dokumentdistribution och arkivering.
• Företrädesfunktionen pausar ett jobb
som kräver en speciell åtgärd (till
exempel en annan pappersstorlek) och
fortsätter att bearbeta nästa jobb i
kön. Utskrift, e-post och fax* bearbetas
och skickas utan dröjsmål.
• Flera funktioner kan användas
samtidigt; gör en paus i en utskrift om
du behöver göra en kopia, eller scanna
samtidigt som du skriver ut eller tar
emot fax*.
• Singlepass-scanning med dubbla
avläsningshuvuden och klassledande
avancerad filkomprimering ger
väsentligt mindre filstorlekar.

*Tillval

2

Den intuitiva skärmen har tydliga ikoner för utskrift, kopiering, scanning, faxning och e-post,
samt för andra anpassade tjänster eller funktioner.

1 100-arks automatisk singlepass-

dokumentmatare för dubbelsidiga original
scannar dubbelsidiga original i storlekar upp
till 216 x 356 mm.

10

Scanning till e-post gör att du kan skicka filer till
e-postmottagare direkt från manöverpanelen.

9

Nätverksscanning använder praktiska mallar
för vidarebefordran av scannade dokument till
fördefinierade destinationer.
Scanning till USB-minne sparar scannade filer
direkt på ett portabelt USB-minne.
2 Med direkt USB-utskrift och USB-scanning

kan du skriva ut direkt från, eller spara till, ett
USB-minne.
1

5

3

3 216 x 356 mm dokumentglas medger scanning

8

av dokument utan borttagning av häftklamrar.
4 100-arks justerbart kombimagasin.

2

5 520-arks magasin, 520 arks tillvalsmagasin

6

6 2 100-arks högkapacitetsmagasin utökar den

totala papperskapaciteten till 3 240 ark.
7

7 En 320 GB intern hårddisk möjliggör ytterligare
4

5

Ökad flexibilitet, oavsett var du befinner dig
Mobila utskrifter på en helt ny nivå

funktioner. Med funktionen för sparad utskrift
kan dokument som ofta används skrivas ut
snabbt och flexibelt.
8 De avancerade faxfunktionerna* inkluderar

inbyggd fax och nätverksfax (för papperslös
faxning direkt från datorn), plus säker
faxmottagning och vidarebefordran av fax
till e-post.
9 Utmatningsfack med förskjutning -

500 arks stapling och häftning med
50 arks enpositionshäftning*.

• Apple® AirPrint™. Skriv ut e-brev, foton och viktiga dokument direkt från Apple iPhone® eller iPad® –
utan att behöva installera några drivrutiner. Med AirPrint ansluts iPhone eller iPad automatiskt till
den AirPrint-kompatibla maskinen via kontorets trådlösa nätverk.

10 Den stora färgpekskärmen med pek- och

• Insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™. Enkla utskrifter från Android-enheter
utan tredjepartsappar eller skrivardrivrutiner. Använd insticksprogrammet för att enkelt skriva ut
på Xerox® multifunktionsskrivare via ett trådlöst nätverk.

*Tillval

• Appen Xerox® Mobile Link. Skanna, skicka e-post och faxa från din mobil eller surfplatta genom
att ansluta till våra multifunktionsskrivare via den kostnadsfria appen. Skicka data till och skriv ut
data från lagringsplatser i molnet och skapa snabba arbetsflöden mellan en mobil enhet och en
multifunktionsskrivare. Mer information finns på www.xerox.com/MobileLink

svepgränssnitt är intuitiv för alla som är bekanta
med en smarttelefon eller pekplatta.

Xerox® WorkCentre® 4265
Specifikationer

WorkCentre 4265/S

Hastighet

Upp till 53 sid/min, A4

Maximal utskriftsvolym1

Upp till 250 000 sidor/månad

Hårddisk/Processor/Minne

320 GB/1 GHz/2 GB

Anslutningar

10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, trådlös anslutning 802.11b/g/n som tillval

Användargränssnitt

Sju tums färgpekskärm

Kopiering/utskrift
Utskrifts- och
kopieringsupplösning

Kopiering: upp till 600 x 600 dpi. Utskrift: upp till 1200 x 1200 dpi

Utskrift av första sidan

Kopiering: 5 sekunder. Utskrift: 8 sekunder

Skrivarspråk

Apple® AirPrint, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print Solution (tillval), Xerox® Mobile Print Cloud (tillval), Xerox® PrintBack

Utskriftsfunktioner

Häftesutskrift, provutskrift, överhoppning av tomma sidor, flera sidor per ark, sortering, skalning, förminsknings-/förstoring, anpassning till sida, omslag,
anpassade pappersstorlekar, fördröjd utskrift, försättsblad, utskrift från USB-minne

Utskrift
via mobila
enheter
och appar

Scanning

Standard
Gratis
nedladdning

Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (innehåller Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 och Mopria®. Mer
information finns på www.xerox.com/WPSA)

Standard

Destinationer: Skanna till USB, Skanna till e-post, Skanna till nätverk (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS), Filformat: PDF, XPS, JPEG, TIFF, Snabbfunktioner:
Skanna till hem, snabbskanning, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, linjäriserad PDF, Xerox® Scan to PC Desktop SE (innehåller OCR, filkonvertering till Microsoft®
Word®, Excel® och PowerPoint®. Mer information finns på www.xerox.com/scan2pcSE)

Tillval

Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, ett flertal lösningar tillgängliga via Xerox Alliance Partners

Tillval

Inbyggd fax2, nätverksfax, serverfax

Standard

Tillval

Redovisning

Standard
Tillval

Pappersinmatning

Standard
Tillval

Total kapacitet (standard /max)

Pappersutmatning
Standard

Efterbehandling
Garanti
1

Appen Xerox® Mobile Link, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™

Tillval

Faxning
Säkerhet

Webbaserade utskriftstjänsten Apple® AirPrint™

Tillval

802.1X, smidig autentisering, Kerberos-autentisering (Unix/Linux/Windows ADS), LDAP-autentisering (säker LDAP), lokal gästinloggning med
säkerhetskod, enkel autentisering (ett konto med användarnamn och lösenord), SMB-autentisering (ADS), SMTP-inloggningsuppgifter via Kerberos, SMTPinloggningsuppgifter via SMB (NTLM), scanning till e-post med autentisering, behörighetskontroll, användarrättigheter, säker utskrift, säker faxmottagning,
SNMPv3, IPv6, SSL, SMTP via SSL, smarta kort (CAC/PIV), inaktivering av USB-port, transaktionslogg, FIPS 140-2-kryptering, 256-bitars hårddiskkryptering,
dataöverskrivning, programvaruverifikationstest, IP-filtrering, HTTPS, SFTP, Common Criteria-certifiering (ISO 15408)
Programmet Xerox® PrintSafe
Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post)
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, nätverksredovisning, ytterligare nätverksredovisningslösningar är tillgängliga via Xerox Alliance Partners
Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 100 ark, anpassade storlekar: 145 x 145 mm till 216 x 356 mm (50–105 g/m2)
Snabbmagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 216 x 356 mm (60–163 g/m2)
Magasin 1: 520 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm (60–163 g/m2)
Magasin 2: 520 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm (60–163 g/m2)
Högkapacitetsmagasin: 2 100 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm (60–120 g/m2)
620/3 240 ark
500 ark, automatiskt dubbelsidigt
Fördelningsfack: 500-arks magasin, 50-arks häftning
Ett års på plats-garanti

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Analog telelinje krävs.

Skrivaradministration och övervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, e-postrapportering om tonerpåfyllning
Skrivardrivrutiner
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista,
7, 8, Mac OS® 10.5 och högre, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat®
Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11i v2,
IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Utskriftsmaterial
Vanligt papper, tunt, hålat, brevpapper, kartong, återvunnet,
bond, etiketter, förtryckt, kuvert, OH-film
En fullständig förteckning finns på www.xerox.com
Mått (B x D x H)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, vikt: 42,32 kg

Certifiering
FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkning enligt direktiv
2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU och 1999/5/EC, UL
60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a utgåvan, EAC, ENERGY STAR®godkänd, GS- och Blue Angel-certifiering enligt Ral UZ-171 för
Tyskland, NOM, Ukraina, ECOLOGO, India BIS Registration,
Chile Energy and Safety registration
Medföljande delar
• WorkCentre 4265 multifunktionssystem
• Starttonerkassett (30 000 sidor2)
• Trumma (100 000 sidor3)
• CD med installationshandledning, snabbhandledning,
drivrutiner, användarhandbok, systemadministratörshandbok
• Nätkabel
Program för återvinning av förbrukningsmaterial
Mer information finns på World Wide Alliance-webbplatsen på
www.xerox.com/gwa

Förbrukningsmaterial1
Tonerkassett, svart (ca 30 000 sidor)2 
106R02733
Trumma (ca 100 000 sidor)3 
113R00776
Häftklammerkassett008R12941
Tillval
Nätverksredovisning098S04928
Nätverksserverfax098S04931
097N02154
Faxfunktion (universell)
520-arks magasin
097N01524
Stativ för 4 magasin
097S03678
(utskriftsenhet + 3 extramagasin)
Stativ för 2 magasin
(utskriftsenhet + 1 extramagasin)
097S03677
2 100-arks högkapacitetsmagasin 
097N01684
500-arks fördelningsfack 
097N02155
Gränssnitt för tredjepartsutrustning
097N01676
Smarta kort (CAC/PIV)
498K17546
Trådlös anslutning
097N02156
 ontrollera om inkluderat i ditt Xerox-serviceavtal
K
Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752.
Sidantalet varierar beroende på sidans utseende och
täckningsgrad samt utskriftsläge.
3
Standardsidor. Sidantalet kan variera med jobbstorlek,
sidstorlek och sidorientering.
1
2

Detaljerade specifikationer finns på www.xerox.com/office/WC4265Specs
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