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Sort/hvidt 
multifunktionssystem 

Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260 
multifunktionssystem
Produktivitet møder en
overkommelig pris



Værdi gennem omfattende
funktioner
WorkCentre 4250/4260-multifunktions-
systemet har en konkurrencedygtig pris og
er fyldt med funktioner, der hjælper jer med
at styre omkostningerne uden at gå på
kompromis med effektiviteten.

• Skræddersyet til forretningsbehov. Alle
konfigurationer lige fra modeller til at stå
på et skrivebord eller gulvet har funktioner
til kopiering, udskrivning, scanning, e-mail
og fax. Flere efterbehandlingsmuligheder
omfatter sortering, hæftning og papirinput til
3.100 ark.

• Hastighed til at håndtere kraftig
efterspørgsel. Der kopieres og udskrives med
henholdsvis 43 og 53 sider i minuttet, og
den første side er ude allerede efter 8 og 6
sekunder.

• Muligheder for farvescanning. Du kan
hurtigt kommunikere i farver via e-mail eller
digital fildistribution, uden at det koster
ekstra.

• Tællere til registrering af brug. Lader
dig spore og analysere brug af maskinen
pr. funktion for at opnå mere kontrol over
omkostningerne.

Nem at installere, bruge og 
vedligeholde
Hidtil uhørt brugervenlighed og pålidelighed
fra et helt igennem robust og integreret
multifunktionssystem.

• Netværksklar. Nem at installere på netværk
med Microsoft Windows, Apple Macintosh
og Linux. Nye globale printdrivere fra Xerox
forenkler markant driverstyring.

• Gør rutineopgaver til netværksstyring
nemmere. Indeholder overvågning af
fjernenheder og fejlfinding ved hjælp af den
integrerede CentreWare IS-webserver samt
styringsssystemer fra tredjeparter.

• Brugervenlig betjening på selve maskinen. 
Omfatter en intuitiv og ikonbaseret
berøringsskærm i farver med nemme
instruktioner og hjælpeskærmbilleder til
kopiering, scanning og fax. Du kan udskrive
fra et USB-hukommelsesdrev eller scanne og
gemme dokumentet til senere udskrivning
– der er ikke brug for en computer.

• Sørger for at fortrolige dokumenter er
sikre. Fortrolig udskrivning er sikret med et
kodeord, og den krypterede harddisk sørger
for sikkerhed.

WorkCentre™ 4250/4260
Multifunktionssystem
Sæt fart i kontorets produktivitet med Xerox WorkCentre 4250/4260. Den 
kombinerer verdensklasses funktioner til kopiering, udskrivning, farvescanning og
fax med en helt exceptionel driftssikkerhed og brugervenlighed. Den er idéel til det
travle kontor, som har brug for et værdifuldt A4-system.

Få alt, hvad du forventer af en
kraftfuld Xerox-maskine men
i en mindre størrelse og til en
mindre pris!

Spar penge
• Automatisk 2-sidet udskrivning

sparer papir. 

• Med funktionen til
videresendelse af fax til e-mail 
undgår du ekstra udskrivning.

• Tonerpatron og enhed til
billedbehandling er separate
forbrugsstoffer, hvilket
maksimerer deres levetid.

• Konsekvent
energisparertilstand reducerer 
elregningen.

Spar tid
• På grund af dens lille størrelse

kan den være dejligt tæt på
brugerne. 

• ID-kortkopiering scanner
begge sider af et ID-kort og 
udskriver dem med tekstsiden 
opad på et enkelt ark papir.

• Print Around-funktionen
tilbageholder en opgave, der
har brug for ressourcer (f.eks. 
et andet papirformat) og 
udskriver den næste opgave i
køen.

• Der er adgang til flere
funktioner på samme tid: Scan
under udskrivning eller modtag 
en indgående fax. Brugere
ved maskinen kan afbryde en
udskrivningsopgave og tage
en kopi.

WorkCentre 4250 / 4260 -
Hurtige fakta
• Kopier og udskriv op til 43/53 sider i

minuttet
• Automatisk standard 2-sidet 

kopi/print/scan
• 600 x 600 dpi (op til 1200 x 1200 

forbedret billedkvalitet)
• 200.000 sider pr. måned (4250)

250.000 sider pr. måned (4260)
• 256 MB hukommelse (kan udvides til 

512 MB) plus 80 GB harddisk
• 100-arks automatisk 

dokumentfremfører til duplex

Mål (BxDxH)
4250U/4250S/4260S:
622 x 483 x 648 mm. Vægt: 44 kg
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm. Vægt: 44,5 kg
4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm. Vægt: 93 kg

43/53

Print / Kopi / Scan / Fax / E-mail

216 x 356 mm

sider i minuttet
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Så avanceret, og det er enkelt. Berøringsskærmen i farver skaber en ny definition af brugervenlig
betjening ved maskinen. Uanset om det er udskrivning, kopiering, scanning, fax eller e-mail guider
den farverige skærm dig igennem fra start til slut med letgenkendelige ikoner.

1
100-arks automatisk 
dokumentfremfører til 
duplex scanner 2-sidede
dokumenter i formater 
op til 216 x 356 mm.

2
På glaspladen, der er
216 x 356 mm, kan du 
scanne dokumenter
i legal format uden 
at skulle fjerne 
hæfteklammer.

3
Med den indbyggede 
80 GB-harddisk kan 
du håndtere fl ere
opgaver på maskinen.
Brug funktionen til at 
gemme udskriften for 
at sørge for, at ofte
anvendte dokumenter 
hurtigt kan udskrives i 
farten.

4
Avanceret
faxfunktionalitet
inkluderer integreret 
fax og LAN-fax (til
papirfri fax direkte fra
skrivebordet) samt 
fortrolig faxmodtagelse
og videresendelse af 
fax til e-mail.

5
Med USB direkte
udskrivning/scanning 
kan du gemme på eller
udskrive direkte fra et
USB-hukommelsesdrev. 

6
Specialmagasin til 
100 ark.

7
Standardmagasin til
500 ark.

8
Ekstra magasin til 500 
ark (standard på XF-
konfiguration).

9
Det store magasin til 
2.000 ark øger den 
samlede papirkapacitet 
til 3.100 ark.

10
Efterbehandler sorterer
og hæfter sæt med op
til 50 sider. Findes både
til modeller, der kan stå
på skrivebordet eller
gulvet.

Tilbehør

• Sæt til netværkskontering
• Netværksfaxserversæt

• Fax med 1 linje
• 256 MB hukommelsesopgradering
• Ekstra magasin til 500 ark
• Kabinetbord (med opbevaring)
• Bord (uden opbevaring)

• 2.000-arks stort magasin

• Integreret efterbehandler (500 ark,
hæftning af 50 ark)

• Interface til ekstern enhed

• Sæt med Xerox Secure Access

WorkCentre™ 4250 / 4260 - Konfigurationer

WorkCentre 4250U

• Automatisk 2-sidet
kopiering

• 600-arks inputkapacitet

WorkCentre
4250S/4260S

• Automatisk 2-sidet
kopi/print/scan

• 600-arks inputkapacitet
• Scan til e-mail i farve,

scan til netværk, scan til
USB-hukommelsesdrev

WorkCentre
4250X/4260X

4250S/4260S plus:
• Integreret fax og

LAN-fax

WorkCentre
4250XF/4260XF

4250X/4260X plus:
• Inputkapacitet til

3.100 ark
• Efterbehandler til

hæftning af 50 ark

Kraftfulde scanningsløsninger

• Scan til e-mail giver dig mulighed for at
route filer til e-mailmodtagere direkte fra
berøringsskærmen.

• Netværksscanning. Bruger praktiske
skabeloner til at sende scannede filer til
foruddefinerede placeringer.

• Kopier til harddisk. Lader dig kopiere
filer til enhedens harddisk, hvor de er
lette at hente.

• Scan til USB. Sender scannede billeder
direkte til en bærbar USB-lagringsenhed.
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Hastighed
WorkCentre 4250U WorkCentre 4250S/4260S WorkCentre 4250X/4260X WorkCentre 4250XF/4260XF

4250: Op til 43 sider i minuttet (A4); 4260: Op til 53 sider i minuttet (A4)

Kapacitet 4250: Op til 200.000 sider pr. måned; 4260: Op til 250.000 sider pr. måned

Papirhåndtering
Papirinput Automatisk dokumentfremfører til duplex: 100 ark; brugerdefinerede formater: 70 x 152 mm til 216 x 356 mm

Specialmagasin: 100 ark. Brugerdefinerede formater: 99 x 147 mm til 216 x 356 mm

Magasin 1: 500 ark; brugerdefinerede formater: 99 x 147 mm til 216 x 356 mm

Ikke tilgængeligt Magasin 2: 500 ark

Ikke tilgængeligt Stort magasin:
2.000 ark

Papiroutput 500 ark, automatisk 2-sidet

Efterbehandling Tilbehør Efterbehandler: 500-arks magasin,
hæftning af 50 ark

Print
Tid for første side ude Ikke tilgængeligt 4250: Allerede efter 8 sekunder; 4260: Allerede efter 6 sekunder

Printopløsning Ikke tilgængeligt 600 x 600 dpi (op til 1200 x 1200 forbedret billedkvalitet)

Hukommelse (std./maks.) 256 Mb / 512 Mb plus 80 GB harddisk

Processor / PDL Ikke tilgængeligt 500 MHz-processor, PCL® 6/5e-emulering, Adobe® PostScript® 3™-kompatibilitet

Tilslutning Direkte tilslutning via USB USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Udskrivningsfunktioner
Udskriv fra USB-hukommelsesdrev*

Brugerdefineret papirformat, vandmærke, fortrolig udskrivning, prøvesæt, udskudt udskrivning, valg af omslag, papirvalg
efter attribut, tonersparer, flere sider pr. ark, billedrotation, gemte indstillinger, pjecer, tilpas til nyt papirformat, sortering,

udskriv til/fra harddisk, udskriv fra USB-hukommelsesdrev

Kopi
Tid for første side ude 4250: Allerede efter 7 sekunder; 4260: Allerede efter 5 sekunder

Kopiopløsning 600 x 600 dpi

Kopifunktioner Sortering, reduktion/forstørrelse 25 til 400%, bogkopiering, originaler i blandede formater, kantsletning, billedskift, pjecer, omslag, lysere/mørkere,
transparentskilleark, flere sider pr. ark, kopiering af ID-kort, kopiering til harddisk, baggrundsdæmpning, plakat

Fax Ikke tilgængeligt Integreret fax, LAN-fax, aktivering af netværksserverfax (tilbehør)

Faxfunktioner Tilbehør Afsendelse af farvefax, adressebog, polling, postbokse, videresend til fax /
e-mail, fortrolig fax

Scan
Scanningsdestinationer Scan til USB-hukommelsesdrev* Scan til e-mail, netværksscanning, netværksscanning til TWAIN/WIA-programmer, scan til USB-hukommelsesdrev

Scanningsfunktioner Ikke tilgængeligt Filformater: PDF, JPEG, TIFF, flersidet TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inkluderer 1 licens til PaperPort®,
OmniPage®, Image Retriever), farvescanning

Kontering Ikke tilgængeligt Xerox-standardkontering (registrerer kopi, print, scan, fax), aktivering af netværkskontering
(tilbehør) understøtter Xerox Alliance Partner-løsninger

Sikkerhed Sikkerhed ved overskrivning af billede,
sikker udskrivning via USB, sikker fax**

Sikkerhed ved overskrivning af billede, netværksgodkendelse, 802,1x, SNMPv3, konteringslog, HTTPS (SSL),
fortrolig udskrivning, fortrolig fax, IPSec, sikker LDAP, IPv6, Xerox Secure Access

Garanti 1 års garanti hos kunden***

* Aktiverer standardfunktioner til udskrivning og scanning  **Aktiveret med faxsæt
***Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, indeholder ikke en garanti, men se venligst din serviceaftale for at få komplette oplysninger om den forbedrede servicepakke.

Enhedsstyring
CentreWare® Internet Services, CentreWare
Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendevous

Printerdrivere
Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista,
Mac OS® X 10,3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®,
Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5,
HP-UX 11,0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox
Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Mediehåndtering
50 - 200 gram
Medietyper: Almindeligt papir, konvolutter,
transparenter, etiketter, karton, postkort

Driftsmiljø
I drift: 10º til 32º C
Ikke i drift: -20º til 40º C

Relativ fugtighedsgrad: 20 til 80%
Lydtryk: Udskrivning: 54 dB(A),
Standby: 39 dB(A)

Opvarmningstid (fra energisparer):
Første udskrift: Allerede efter 32 sekunder
Opvarmningstid (ved opstart):
Første udskrift: Allerede efter 73 sekunder
(maks.)

Elektrisk
Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Strømforbrug: Standby: 111 W
Udskrivning: 794 W
Energisparer: 20 W
ENERGY STAR®-kvalificeret

Det indeholder pakken
• WorkCentre 4250/4260
• Tonerpatron (kapacitet til 12.000 udskrifter)*
• Tromlemodul (rækkevidde 80.000 sider)**
• Cd med software og dokumentation

(med betjeningsvejledning, hurtig
installationsvejledning, registreringskort,
garantibevis)

• Fax-ledning 4250X/4260X og
4250XF/4260XF

• Elledning

Certificeringer
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Listed UL
60950-1/CSA 60950-1-03, CE-mærket til at
overholde direktiverne 73/23/EEC, 89/336/EEC
og 1999/5/EC, afsnit 508 ADA, Cerner-testet
og –certificeret

Forbrugsstoffer og tilbehør
Tonerpatron (ca. 25.000)* 106R01409
Tromlemodul
(ca. 80.000 sider)** 113R00755
Vedligeholdelsessæt
(200.000 sider)** 115R00064
Hæftekassette (3 x kassetter x
5.000 hæfteklammer i hver) 008R12941
Kabinetbord (med opbevaring) 1 097S03677
Bord (uden opbevaring)2 097S03678
* Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19752. Rækkevidde

varierer baseret på billede, områdedækning og anvendt medie.

** Rækkevidde varierer baseret på opgavens kørselslængde,
medieformat og retning.

1 Kræver et ekstra 500-arks papirmagasin
2 Kræver tre ekstra 500-arks papirmagasiner

Sæt til netværkskontering 098S04928
Netværksfaxserversæt 098S04931
Fax med 1 linje (4250/4260)
(UK/NL/BE/FR/IE) 498K18850
Fax med 1 linje (4250/4260)
(FI/DK/NO/SE) 498K18860
Fax med 1 linje (4250/4260)
(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) 498K18870
256 MB hukommelse 098N02200
500-arks papirmagasin 098N01524
Stort magasin til 2.000 ark 097N01684
Integreret efterbehandler
(500 ark, hæftning af 50 ark) 097N01715
Interface til ekstern enhed 097N01676
Xerox-sæt til sikker adgang
EU med HID 125KHz-kortlæser 301N26440
EU med Magstripe-kortlæser 301N26450
EU med Legic-kortlæser 301N26460
EU med Mifare/HID iClass
kortlæser 301N26470


