
WorkCentre®

4250 / 4260 
A4
Sistema multifuncional 
preto e branco 

Xerox WorkCentre® 
4250 / 4260 
As soluções multifuncionais
completas!



Obtenha tudo o que você 
esperaria de um avançado 
equipamento da Xerox, mas 
em um tamanho reduzido e a 
um preço acessível!

Economize dinheiro
•  Os recursos de cópia e impressão 

frente e verso automática 
reduzem o uso de papel. 

•  O recurso Encaminhamento de 
fax para e-mail permite evitar 
impressões desnecessárias.

•  O cartucho de toner e a unidade 
de geração de imagem são 
consumíveis independentes que 
maximizam a vida útil de cada um.

•  O uso consistente do modo de 
economia de energia se refl ete na 
sua fatura de serviços públicos.

Economize tempo
•  O seu tamanho reduzido permite 

uma localização conveniente de 
acesso próximo para os usuários. 

•  O recurso Documento de 
identidade digitaliza os dois 
lados de um cartão de ID e os 
imprime em uma face só da 
folha de papel.

•  O recurso Print-Around 
automaticamente retém um 
trabalho que precisa de recursos 
(como um tamanho de papel 
diferente) e imprime o próximo 
trabalho da fi la.

•  É possível acessar diversas 
funções ao mesmo tempo: 
digitalizar enquanto imprime 
ou recebe um fax de entrada e 
interromper um trabalho de
impressã o para fazer uma cópia. 

Multifuncionais WorkCentre® 4250 / 4260
Acelere a produtividade do escritório com a Xerox WorkCentre 4250 / 4260. 
Estas multifuncionais proporcionam recursos avançados de cópia, impressão, 
digitalização colorida e fax com confi abilidade excepcional e facilidade de uso. 
São ideais para os escritórios dinâmicos que precisam de recursos de grandes 
multifuncionais departamentais em equipamentos tamanho A4.

Valor através de recursos 
avançados
Os acessíveis equipamentos multifuncionais
WorkCentre 4250 / 4260 são equipados 
com recursos para ajudar você a administrar 
custos sem sacrifi car tempo e energia.

•  Feitos sob medida para satisfazer as suas 
necessidades. Confi gurações que variam 
de mesa de trabalho a unidade de pé com 
funções de cópia, impressão, digitalização, 
e-mail e fax. Os recursos opcionais de 
acabamento incluem alceamento, 
grampeamento e entrada de papel de até 
3100 folhas. 

•  Velocidade para atender a grande demanda. 
Cópia e impressão até 45/55 ppm, 
e tempo de saída da primeira página de 
apenas 6 segundos.

•  Recursos de digitalização colorida. Você 
pode se comunicar com rapidez e cores 
através de e-mail ou arquivos digitais sem 
pagar um custo adicional.

•  Os contadores de uso permitem monitorar 
e analisar a utilização do equipamento por 
função para obter um maior controle de custos.

Fácil de instalar, usar e manter
Facilidade e confi abilidade sem precedentes 
desde um equipamento multifuncional 
verdadeiramente sólido e integrado.

•  Pronto para a rede. Fácil de instalar 
nas redes de Microsoft Windows, Apple 
Macintosh e Linux. Os novos Xerox Global 
Print e Mobile Express drivers simplifi cam 
consideravelmente o gerenciamento de 
drivers.

•  Facilita as tarefas de gerenciamento de 
rede. Habilitado com o monitoramento 
remoto do equipamento e a resolução de 
problemas através do servidor web embutido 
CentreWare, e para os sistemas 
de gerenciamento de terceiros. 

•  Facilidade de uso “walk-up”. Inclui uma 
intuitiva interface da tela de toque colorida 
baseada em ícones com instruções simples 
e telas de Ajuda para os trabalhos de 
cópia, fax e digitalização. É possível fazer 
impressões desde um dispositivo de 
memória USB ou as digitalizar e armazenar 
para imprimir quando for conveniente, sem 
a necessidade de um computador.

•  Mantenha seguros os seus documentos 
confi denciais. A impressão segura 
protegida por senha e o disco rígido 
criptografado garantem segurança.

• Serviço e suporte Xerox premiados. 

Generalidades da WorkCentre® 
4250 / 4260 

• Imprime e copia até 45 ppm / 55 ppm
•  Funções padrões de cópia e impressão frente e 

verso automática
•  Resolução de até 1200 x 1200
•  Ciclo de trabalho de 200.000 páginas/mês (4250)
•  Ciclo de trabalho de 250.000 páginas/mês (4260)
•  Memória de 256 MB (expansível para 512 MB) 

mais disco rígido de 80 GB
•  Alimentador automático duplex de originais 

para 100 folhas 

45
55

Impressão / Cópia / Digitalização / Fax / E-mail

216 x 356 mm

ppm

LxPxA: (4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm

WorkCentre 4260XF com módulo 
de acabamento e alimentador de 
alta capacidade para 2000 folhas



WorkCentre® 4250 / 4260: Confi gurações Opções

•  Alimentador de alta capacidade para 
2000 folhas

•  Bandejas adicionais para 500 folhas

•  Módulo de acabamento para 
grampeamento de 50 folhas

•  Suporte

•  Atualização de memória de 256 MB

•  Habilitação de contabilidade de rede

• Habilitação do servidor de fax de rede

Copiadora 
WorkCentre 4250* 

•  Cópia frente e verso 
automática

•  Capacidade de entrada 
para 600 folhas

WorkCentre 
4250S / 4260S

•  Cópia/impressão/
digitalização frente 
e verso automática

•   Digitalização colorida 
para e-mail, Digitalização 
para rede, Digitalização 
para dispositivo de 
memória USB

•  Capacidade de entrada 
para 600 folhas

WorkCentre 
4250X / 4260X

4250S / 4260S mais:
•  Fax incorporado e 

Fax de LAN

WorkCentre 
4250XF / 4260XF

4250X / 4260X mais:
•  4250XF: Capacidade 

de entrada para 
2100 folhas; 4260XF: 
Capacidade de entrada 
para 3100 folhas

•  Módulo de acabamento 
para grampeamento de 
50 folhas
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Avançada e simples. A tela de toque colorida 
redefi ne a facilidade de uso "walk-up". Seja em uma 
impressão, cópia, digitalização, em um fax ou e-mail, 
o painel de cores brilhantes o guia do início ao fi m 
com ícones fáceis de reconhecer.

O Alimentador automático duplex de originais para 
100 folhas digitaliza documentos frente e verso em 
tamanhos de até 216 x 356 mm.

O vidro de originais de 216 x 356 permite digitalizar 
documentos de tamanho ofício sem necessidade de 
remover os grampos.

O disco rígido interno de 80 GB permite efetuar mais 
tarefas no equipamento. Utilize o recurso Salvar a 
impressão para fazer com que os documentos mais 
usados estejam disponíveis se surgir uma impressão.

Os recursos avançados de fax incluem Fax 
incorporado e Fax de LAN (que permite o envio 
de fax sem a utilização de papel diretamente 
da sua mesa de trabalho), mais as opções de 
Encaminhamento de fax para e-mail.

As funções de impressão e digitalização diretas de 
USB permitem salvar a ou imprimir diretamente 
desde qualquer dispositivo de memória USB. 

Bandeja especial (bypass) para 100 folhas.

Bandeja padrão para 500 folhas.

Bandeja adicional para 500 folhas (padrão na 
confi guração XF).

O Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 
(padrão na confi guração 4260XF) aumenta a 
capacidade total para papel até 3100 folhas.

O Módulo de acabamento alceia e grampeia jogos 
de até 50 páginas. Disponível para mesa de trabalho 
e unidade de pé.

Poderosas soluções de digitalização

• Digitalização para e-mail. Permite 
encaminhar os documentos para 
destinatários de e-mail diretamente da 
tela de toque.

•  Digitalização de rede. Utiliza 
modelos convenientes para enviar 
digitalizações a locais predefi nidos.

•  Cópia ao disco rígido. Permite 
copiar arquivos ao disco rígido 
do equipamento para facilitar a 
recuperação.

 •  Digitalização para dispositivo 
de memória USB. Envia imagens 
digitalizadas diretamente a um 
dispositivo de memória USB portátil.
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* Não disponível no Brasil



WorkCentre® 4250 / 4260
 

 
Velocidade

4250 somente copiadora 4250S / 4260S 4250X / 4260X 4250XF 4260XF

4250: Até 45 ppm; 4260: Até 55 ppm

Ciclo de trabalho 4250: Até 200.000 páginas / mês; 4260: Até 250.000 páginas / mês

Memória de dispositivo 
(padrão / máxima)

256 MB / 512 MB mais disco rígido padrão de 80 GB

Manuseio de papel 
Entrada de papel

Alimentador automático duplex de originais: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 70 x 152 mm até 216 x 356 mm

Bandeja manual (Bypass): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm

Bandeja 1: 500 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 500 folhas

Opcional
Bandeja 3: 500 folhas
Bandeja 4: 500 folhas

Alimentador de alta 
capacidade: 2000 folhas

Saída de papel 500 folhas, frente e verso automático

Acabamento Opcional Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, 
grampeamento de 50 folhas

Impressão
Tempo de saída da primeira página 

NA
4250: Apenas 8 segundos; 4260: Apenas 6 segundos

Resolução de impressão Até 1200 x 1200

Processador/PDL Processador de 500 MHz, emulações PCL® 6/5e, compatibilidade Adobe® PostScript® 3™

Conectividade
Conexão direta através 

de USB
USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet 

Recursos de impressão Impressão desde dispositivo 
de memória USB*

Tamanho padronizado de páginas, Marca d’água, Impressão segura, Conjunto de amostras, Impressão em atraso, Seleção 
de capas, Seleção de papel por atributo, Modo de economia de toner, N-up (impressão de múltiplas páginas em uma folha), 

Rotação de imagem, Confi gurações salvas, Criação de folhetos, Ajuste ao novo tamanho de papel, Alceamento, 
Impressão a / desde disco rígido, Impressão desde um dispositivo de memória USB.

Cópia 
Tempo de saída da primeira página 

4250: Apenas 7 segundos; 4260: Apenas 5 segundos

Resolução de cópia 600 x 600 dpi

Recursos de cópia Alceamento, Redução/ampliação de 25% a 400%, Cópia de livro, Originais de vários tamanhos, Apagamento de bordas, Giro de imagem, Criação de 
folhetos, Capas, Clarear/escurecer, Separadores de transparências, Multi-Up, Documento de identidade, Cópia ao disco rígido, Supressão de plano de fundo, 

Pôster

Fax Opcional Fax incorporado, Fax de LAN, Habilitação do servidor de fax de rede (opcional)

Recursos de fax Opcional Envio de fax colorido, Catálogo de endereços, Pesquisa, Caixas de mensagens, 
Encaminhamento para fax / e-mail, Fax seguro

Digitalização 
Destinos da digitalização

Digitalização para 
dispositivo de memória USB

Digitalização para e-mail, Digitalização de rede, Digitalização para aplicativos TWAIN/WIA, Digitalização para dispositivo de 
memória USB

Recursos de digitalização NA Formatos de arquivos: PDF, JPEG, TIFF, TIFF de múltiplas páginas; Edição pessoal da Digitalização para PC Desktop® (inclui 1 
licença de PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Digitalização colorida

Contabilidade NA Contabilidade Padrão Xerox (mantém o controle sobre a utilização de cópia, impressão, digitalização e fax), a Habilitação de 
contabilidade de rede (opcional) suporta soluções opcionais do Xerox Alliance Partner

Segurança Segurança de sobreescritura 
de imagens, Impressão 

segura através de USB, Fax 
seguro**

Segurança de sobregravação de imagens, Autenticação de rede, 802.1x, SNMPv3, Registro de auditoria, HTTPS (SSL), 
Impressão segura, Fax seguro, IPSec, LDAP seguro, IPv6, Acesso seguro da Xerox***

Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, 
Tivoli, Rendezvous 

Drivers de impressão 
Windows® 2000/2003 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

Gerenciamento de mídia
50 - 200 g/m²; Tipos de mídia: Papel liso, envelopes, transparências, 
etiquetas, cartolinas, cartões postais

Energia
Elétrica: 50/60 Hz; Consumo de energia: Em espera: 111 W, Impressão: 
794 W, Economia de energia: 20 WCompatível com ENERGY STAR®

Certifi cações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Listado no UL 60950-1/CSA 60950-1-
03, Marca CE aplicável a Diretivas 2006/95/EEC, 2004/108/EEC e 1999/5/
EC, Seção 508 ADA

Ambiente operacional
Em funcionamento: 10º a 32º C; Armazenamento: 20º a 40º C; Umidade 
relativa: 20 a 80%; Níveis de pressão de som: Impressão: 54 dB(A), 
Em espera: 39 dB(A); Tempo de aquecimento (no modo de economia 
de energia): Primeira impressão: Apenas 32 segundos; Interface de 
usuário pronta e programável: 2 segundos; Tempo de aquecimento 
(em funcionamento): Primeira impressão: Apenas 73 segundos (máx.); 
Interface de usuário pronta e programável: 54 segundos (máx.)

Dimensões (LxPxA)
Copiadora 4250/4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44 kg; 
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44,5 kg; 4250XF/4260XF: 
1003 x 660 x 1168 mm; Peso: 93 kg

O que vem na caixa
•  WorkCentre 4250/4260
• Cartucho de toner (capacidade para 12.000 impressões)1

• Cartucho de tambor (com um rendimento de 80.000 páginas)2

•  Software e CD de documentação (com Manual do usuário e Guia de 
instalação rápida)

• Cabo de fax e telefone (4250X/4260X e 4250XF/4260XF)
• Cabo de energia

Suprimentos e opções
Cartucho de toner (aprox. 25.000)1 106R01410
Unidade de imagem (aprox. 80.000 páginas)2 113R0075
Kit de contabilidade de rede 098S04928
Kit de servidor de fax de rede  098S04931
Kit de fax (1 linha) 097N01685
Memória de 256 MB  098N02200
Bandeja de papel para 500 folhas  097N01524
Suporte para bandeja 2 3 097S03677
Suporte para bandeja 3 e 4 4 097S03678
Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 097N01684
Módulo de acabamento integrado 
(de 50 folhas, com grampeamento de 50 folhas) 097N01715
Cartucho de grampos  008R12941 
Interface para dispositivos externos 097N01676
1  Páginas padrões médias. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar com 

base na imagem, na cobertura de área e na mídia usada.
2   Páginas padrões médias. O rendimento variará dependendo da extensão do trabalho, do tamanho da mídia 

e da orientação.
3   Requer três bandejas de papel adicionais para 500 folhas
4 Requer uma bandeja de papel adicional para 500 folhas

Para obter mais informações, visite-nos no endereço www.xerox.com/offi ce
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*Habilita recursos padrões de impressão e digitalização; **Quando o Kit de fax for adicionado; ***Sem funcionalidade EIP 


