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Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260 
multifunctioneel systeem
Betaalbare productiviteit



Waardevol door uitgebreide 
functionaliteit

Het scherp geprijsde WorkCentre 4250/4260 

multifunctionele systeem kent vele functies 

om te helpen kosten te beheersen zonder aan 

vermogen in te boeten.

•  Gemaakt voor uw bedrijfsbehoeften. 

Confi guraties van desktop- tot vloermodellen 

bieden kopieer-, print-, scan-, e-mail- en 

faxfuncties. Meer mogelijkheden voor 

fi nishing zijn onder andere sorteren, nieten en 

papierinvoer tot 3.100 vel.

•  Snelheid om grote vraag aan te kunnen. 

Kopieer en print met een snelle 43/53 ppm, 

waarbij de eerste pagina al binnen 8/6 

seconden verschijnt.

•  Kleuren scan mogelijkheden. U kunt snel 

communiceren zelfs door kleur te gebruiken 

via e-mail of digitale bestandsdistributie 

zonder de extra kosten.

•  Verbruikstellers. Hiermee kunt u het 

machinegebruik per functie bijhouden 

en analyseren voor een nog betere 

kostenbeheersing.

Eenvoudig te installeren, 
gebruiken en onderhouden

Ongeëvenaard gebruiksgemak en ongekende 

betrouwbaarheid van een werkelijk robuust en 

geïntegreerd multifunctioneel systeem. 

•  Netwerk klaar. Eenvoudig te installeren op 

Microsoft Windows, Apple Macintosh en 

Linux netwerken. Nieuwe Xerox Global Print 

Drivers vereenvoudigen het driverbeheer 

enorm.

•  Maakt netwerkbeheer gemakkelijker. 

Mogelijkheid van het bewaken en probleem 

oplossen op afstand met CentreWare IS 

embedded webserver en CentreWare Web, als 

ook beheersystemen van andere leveranciers. 

•  Walk-up gebruiksgemak. Bevat een 

intuïtief, op pictogrammen gebaseerd 

kleurentouchscreen met eenvoudige 

aanwijzingen en Help-schermen voor kopieer-, 

scan- en faxopdrachten. U kunt vanaf 

een USB-geheugen printen of scannen en 

opslaan om deze gemakkelijk later te printen 

– zonder tussenkomst van een computer.

•  Houd vertrouwelijke documenten veilig. 

Met wachtwoord beveiligd printen en 

gecodeerde harde schijf waarborgen 

beveiliging.

WorkCentre™
 4250 / 4260 

multifunctioneel systeem
Verhoog de productiviteit op kantoor met het Xerox WorkCentre 4250/4260. Het 
WorkCentre combineert topklasse kopieer-, print-, kleurenscan- en faxmogelijkheden 
met een uitzonderlijke betrouwbaarheid en gebruiksgmak. Het is ideaal voor een 
druk kantoor die professionele functionaliteit wil in een compleet A4-systeem.

Krijg alles wat u zou verwachten 

op een krachtig Xerox machine 

maar krijg het met kleine 

afmetingen en tegen een lage 

prijs!

Bespaar geld

•  Automatisch dubbelzijdig printen 

bespaart papier. 

•  Met de functie fax doorsturen 

naar e-mail voorkomt u extra 

printen.

•  Tonercartridge en imaging-

eenheid zijn afzonderlijke 

supplies om zo de levensduur 

van elk artikel afzonderlijk te 

maximaliseren.

•  Met de consistente energiezuinige 

modus verlaagt u uw 

elektriciteitsrekening.

Bespaar tijd

•  Dankzij de kleine afmetingen kan 

de machine gemakkelijk dichtbij 

de gebruikers worden geplaatst. 

•  Met de functie kopiëren van 

identiteitsbewijzen worden beide 

zijden van een identiteitsbewijs 

gescand en worden beide zijden 

afgedrukt op dezefde kant van 

één vel papier.

•  Met de “Print Around”-functie 

wordt een opdracht waarvoor 

niet aanwezig materiaal vereist 

is (bijvoorbeeld een ander 

papierformaat), vastgehouden en 

wordt de volgende opdracht in de 

wachtrij alvast geprint. 

•  Meerdere functies zijn 

tegelijkertijd toegankelijk: 

scannen terwijl u print of een fax 

ontvangt of onderbreek op de 

machine een printopdracht om 

tussendoor een kopie te maken. 

WorkCentre 4250 / 4260 
Feiten op een rij

•  Kopiëren en printen tot 43/53 ppm

•  Standaard automatisch dubbelzijdig 

kopiëren/printen/scannen

•  600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 

verbeterde beeldkwaliteit)

•  Duty cycle van 200.000 pagina’s / 

maand (4250)

Duty cycle van 250.000 pagina’s / 

maand (4260)

•  256 MB geheugen (uit te breiden tot 

512 MB) plus 80 GB harde schijf

•  Dubbelzijdige automatische 

originelendoorvoer (DAOD), 100 vel

Afmetingen B x D x H

4250U/4250S/4260S:

622 x 483 x 648 mm; gewicht: 44 kg

4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; gewicht: 44,5 kg.

4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; gewicht: 93 kg

43/53

Printen / kopiëren / scannen / 

faxen / e-mailen

216 x 356 mm

ppm
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Zo geavanceerd dat het eenvoudig is. Het full colour aanraakscherm tilt het gebruiksgemak op de 

machine naar een ander niveau. Of u nu print, kopieert, scant, faxt of e-mailt, het heldere, kleurrijke 

scherm leidt u van het begin tot einde door het proces met duidelijk herkenbare pictogrammen.

1

Dubbelzijdige 

automatische 

originelendoorvoer 

voor 100 vel scant 

dubbelzijdige 

documenten in 

formaten tot 

216 x 356 mm.

2

Op de volledige 

216 x 356 mm glasplaat 

kunt u documenten 

tot het formaat legal 

scannen zonder nietjes 

te hoeven verwijderen.

3

Dankzij de 80 GB interne 

harde schijf kunt u 

meerdere opdrachten 

op de machine 

uitvoeren. Gebruik de 

functie ‘Save Print’ om 

documenten die vaak 

worden gebruikt direct 

beschikbaar te hebben 

om te printen.

4

Gavanceerde 

faxmogelijkhden zijn 

onder andere een 

embedded fax en LAN-

fax (voor het zonder 

papier direct vanaf uw 

pc faxen), plus  beveiligd 

faxen ontvangen en het 

doorsturen van faxen 

naar e-mail.

5

Met direct printen/

scannen via USB kunt u 

direct opslaan naar of 

printen vanaf een USB-

geheugenschijf. 

6

Handmatige invoer voor 

100 vel.

7

Standaard lade voor 

500 vel.

8

Extra lade voor 500 

vel (standaard op XF-

confi guratie).

9

Hogecapaciteitslade van 

2.000 vel verhoogt de 

totale papiercapaciteit 

naar 3.100 vel.

10

De Finisher sorteert 

en niet setjes tot 50 

pagina’s. Beschikbaar 

voor zowel desktop- als 

voor vloermodellen.

Opties

•  Netwerk Accounting-kit

•  Netwerkfaxserver-kit

•  Fax-kit, 1 lijn

•  256 MB geheugenuitbreiding

•  Extra lade van 500 vel

•  Onderzetkast (met opslagruimte)

•  Console (zonder opslagruimte)

•  HCF voor 2.000 vel

•  Interne Finisher (500 vel, nieten van 

50 vel)

•  Foreign Device Interface-kit

•  Xerox Secure Access-kit

WorkCentre™ 4250 / 4260 confi guraties

WorkCentre 4250U

•  Automatisch dubbelzijdig 

kopiëren

•  invoercapaciteit van 

600 vel

WorkCentre 

4250S/4260S

•  Automatisch dubbelzijdig 

kopiëren/printen/scannen

•  invoercapaciteit van 

600 vel

•  In kleur scannen naar 

e-mail, naar netwerk  en 

naar USB-geheugen

WorkCentre 

4250X/4260X

4250S/4260S plus:

•  Embedded fax en 

LAN-fax

WorkCentre 

4250XF/4260XF

4250X/4260X plus:

•  Embedded van 3.100 vel

•  Finisher voor nieten van 

50 vel

Krachtige scanoplossingen

•  Scannen naar e-mail. U kunt bestanden 

direct vanaf het aanraakscherm naar 

e-mailadressen verzenden.

•  Netwerkscannen. Met handige sjablonen 

kunt u scans naar vooraf ingestelde 

locaties verzenden.

•  Kopiëren naar harde schijf. U kunt 

bestanden naar de harde schijf van 

de machine kopiëren zodat u ze weer 

eenvoudig op kunt halen.

•  Scannen naar USB. Verzend gescande 

beelden direct naar een draagbaar 

USB-opslagapparaat.
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Snelheid

WorkCentre 4250U WorkCentre 4250S/4260S WorkCentre 4250X/4260X WorkCentre 4250XF/4260XF

4250: tot 43 ppm (A4); 4260: tot 53 ppm (A4)

Duty cycle 4250: tot 200.000 pagina’s/maand; 4260: tot 250.000 pagina’s/maand

Mediadoorvoer
Papierinvoer Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 100 vel; afwijkende formaten: 70 x 152 mm tot 216 x 356 mm

Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten van 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm

Lade 1: 500 vel; afwijkende formaten van: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm

Optioneel Lade 2: 500 vel

Optioneel Hogecapaciteitslade:
2.000 vel

Papieruitvoer 500 vel, automatisch dubbelzijdig

Afwerking Optioneel Finisher: lade voor 500 vel, nieten 
van 50 vel 

Printen
Eerste pagina verschijnt binnen n.v.t. 4250: 8 seconden; 4260: 6 seconden

Printresolutie n.v.t. 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)

Geheugen (std./max.) 256 MB / 512 MB plus 80 GB harde schijf 

Processor/Printertalen n.v.t. 500 MHz processor, PCL® 6/5e emulatie, Adobe® PostScript® 3™ compatibiliteit

Aansluitingen Direct Connect via USB USB 2.0 10/100/1000 Base TX Ethernet 

Printfuncties

Van USB-geheugen* afdrukken
Afwijkende papierformaten, watermerk, beveiligd printen, voorbeeldset, uitgesteld printen, selectie omslagblad, 
papierselectie op eigenschap, tonerbesparing, N-Up, beeld omdraaien, opgeslagen instellingen, boekjes creëren, 

aanpassen aan nieuw papierformaat, sorteren, printen naar / van harde schijf, printen vanaf USB-geheugen

Kopiëren Eerste pagina verschijnt binnen: 4250: 7 seconden; 4260: 5 seconden / Copy snelheid per minuut : 12,4

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi

Kopieerfuncties Sorteren, verkleinen/vergroten 25 tot 400%, boeken kopiëren, originelen van verschillende formaten, randen wissen, beeld verschuiven, 
boekjes creëren, omslagbladen, lichter/donkerder, scheidingsvellen tussen transparanten, Multi-Up, kopiëren van identiteitsbewijzen, 

kopiëren naar harde schijf, achtergrond onderdrukken, poster

Fax
Optioneel Embedded Fax, LAN-fax, mogelijkheid voor 

netwerkserverfax (optioneel)

Faxfuncties Optioneel Verzenden kleurenfax, adresboek, polling, mailboxen, doorsturen naar fax / 
e-mail, beveiligd faxen

Scannen
Scanbestemmingen Scannen naar USB-geheugen*

Scannen naar e-mail, netwerkscannen, netwerkscannen naar TWAIN/WIA-toepassingen, 
scannen naar USB-geheugen

Scanfuncties n.v.t. Bestandsformaten: PDF, JPEG, TIFF, TIFF van meerdere pagina’s; Scannen naar PC Desktop® Personal Edition 
(bevat 1 licentie van PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), scannen in kleur

Accounting
n.v.t. Xerox Standard Accounting (registreert kopiëren, printen, scannen, faxen), mogelijkheid tot netwerk-accounting 

(optioneel), ondersteunt optionele Xerox Alliance-partneroplossingen

Beveiliging
Image Overwrite Security, beveiligd 
printen via USB, beveiligd faxen**

Image Overwrite Security, netwerkverifi catie, 802,1X, SNMPv3, Audit Log, HTTPS (SSL), beveiligd printen, beveiligd 
faxen, IPsec, beveiligde LDAP, IPv6, Xerox Secure Access

Garantie Eén jaar on-site***

* Maakt standaard print- en scanfuncties mogelijk  ** Mogelijk als fax-kit wordt toegevoegd
*** Op producten gekocht onder een PagePack overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

CentreWare® internetservices, CentreWare web, 

HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendevous 

Printerdrivers

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

Mediadoorvoer

50 - 200 g/m2

Mediasoorten: gewoon papier, enveloppen, 

transparenten, etiketten, licht karton, 

briefkaarten

Omgevingscondities

In bedrijf: 10 tot 32 ºC

Opslag: -20 tot 40 ºC,

Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80%

Geluidsdrukniveaus: printen: 54 dB(A), 

Stand-by: 39 dB(A)

Opwarmtijd (vanuit de spaarstand):

Eerste afdruk: binnen 32 seconden

Opwarmtijd (vanaf aanzetten):

Eerste afdruk: binnen 73 seconden (max)

Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen: stand-by: 111 W,

printen: 794 W

energiespaarstand: 20 W

Voldoet aan Energy Star®

Wat zit er in de doos

•  WorkCentre 4250/4260

• Tonercartridge (12.000 printcapaciteit)*

• Drumcartridge (80.000 capaciteit)**

•  Software- en documentatie-CD 

(met gebruikshandleiding, een 

beknopte installatiehandleiding en een 

garantieverklaring)

•  Telefoonsnoer voor de fax 4250X/4260X 

en 4250XF/4260XF

•  Netsnoer

Normen

FCC deel 15, Klasse A, FCC deel 68, voldoet 

aan UL-norm 60950-1/CSA 60950-1-03, 

CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 

73/23/EEC, 89/336/EEC en 1999/5/EC, sectie 

508 ADA, Getest en gecertifi ceerd door Cerner

Verbruiksmaterialen en opties

Tonercartridge (ongeveer 25.000)* 106R01409

Drumcartridge

(ongeveer 80.000 pagina’s)** 113R00755

Onderhoudskit

(200.000 pagina’s)** 115R00064

Nietcartridge (3 x cartridge x 

5.000 nietjes elk)  008R12941

Onderzetkast (met opslagruimte)1 097S03677

Console (zonder opslagruimte)2 097S03678

*  Aantal pagina’s bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 
19752. Dit varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en 
gebruikt papier.

**  Aantal pagina’s hangt af van opdrachtgrootte, papierformaat 
en -oriëntatie

1  Eén extra papierlade voor 500 vel vereist

2  Drie extra papierlades voor 500 vel vereist

Netwerkaccounting-kit 098S04928

Netwerkfaxserver-kit  098S04931

Fax-kit, 1 lijn (4250/4260)

(UK/NL/BE/FR/IE) 498K18850  

256 MB geheugen  098N02200

Papierlade voor 500 vel  098N01524

Hogecapaciteitslade voor 

2.000 vel  097N01684

Interne Finisher

(500 vel, nieten van 50 vel) 097N01715

Foreign Device Interface-kit 097N01676

Xerox Secure Access-kit

EU met HID 125KHz kaartlezer 301N26440

EU met Magstripe kaartlezer 301N26450

EU met Legic kaartlezer 301N26460    

EU met Mifare/HID iClass 

kaartlezer 301N26470


