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WorkCentre™
4250 / 4260
A4
Sistema Multi-funcional 
a Preto e Branco 

Sistema Multi-funcional 
Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260
Produtividade aliada a um
preço competitivo



Valor através de um vasto leque
de funções
O sistema multi-funcional WorkCentre 4250/4260
de preço acessível está repleto de funções que
o ajudarão a gerir os custos sem sacrificar a
potência.

• À medida das necessidades da sua 
empresa. As configurações desde modelos
de secretária até modelos maiores
disponibilizam funções de cópia, impressão,
digitalização, e-mail e fax. As capacidades
de acabamento mais abrangentes incluem
separação, agrafamento e entrada de papel
até 3.100 folhas.

• Velocidade para dar resposta às maiores
exigências. Cópia e impressão em apenas
43/53 ppm, com um tempo de saída da
primeira página em apenas 8/6 segundos.

• Capacidades de digitalização a cores.
É possível comunicar com rapidez utilizando
cores via e-mail ou distribuição digital de
ficheiros sem custos adicionais.

• Contadores de utilização. Permitem-
lhe controlar e analisar a utilização do
equipamento por função, permitindo um
maior controlo dos custos.

Facilidade de instalação,
utilização e manutenção
Incomparável facilidade de utilização e
fiabilidade de um multi-funcional realmente
robusto e integrado.

• Preparado para funcionar em rede.
Facilidade de instalação em redes Microsoft
Windows, Apple Macintosh e Linux. Os novos
Global Print Drivers da Xerox simplificam
bastante a gestão dos drivers.

• Facilita as tarefas de gestão da rede.
Activado com monitorização remota do
equipamento e resolução de problemas,
utilizando o servidor web integrado
CentreWare IS e CentreWare Web, bem como
sistemas de gestão de outros fabricantes.

• Facilidade de utilização ao alcance de
qualquer um. Inclui um ecrã táctil a cores 
baseado em ícones e intuitivo com instruções 
simples e ecrãs de ajuda para trabalhos de 
cópia, digitalização e fax. É possível imprimir 
a partir de uma unidade de memória USB 
ou digitalizar e guardar para imprimir 
comodamente mais tarde – não é necessário 
qualquer computador.

• Mantenha os documentos confidenciais
em segurança. A impressão segura
protegida por palavra-passe e o disco rígido
codificado garantem a segurança.

Sistema multi-funcional 
WorkCentre™ 4250 / 4260
Acelere a produtividade do escritório com o Xerox WorkCentre 4250/4260. 
Combina capacidades de cópia, impressão, digitalização a cores e fax de nível
mundial com uma excepcional fi abilidade e facilidade de utilização. É ideal para os
escritórios atarefados que necessitam de capacidades departamentais num sistema 
A4 repleto de valor.

Obtenha tudo aquilo que seria
de esperar de um potente
equipamento Xerox, mas em
dimensões reduzidas e a um
preço baixo!

Poupe dinheiro
• A impressão automática frente e

verso economiza papel.

• A função de encaminhamento
de fax para e-mail permite-lhe 
evitar impressões adicionais.

• As unidades do cartucho de
toner e de produção de imagens 
são consumíveis separados, o 
que maximiza a vida útil de 
ambas.

• O modo de poupança de energia
consistente reduz a factura da
electricidade.

Poupe tempo
• Graças às dimensões reduzidas,

pode ser comodamente
instalado perto dos utilizadores. 

• A Cópia de cartão ID digitaliza
ambos os lados de qualquer 
cartão de identificação e
imprime-os de um só lado de 
uma folha de papel.

• A função “Print Around” retém
automaticamente um trabalho
que necessite de outros recursos 
(por exemplo, um formato 
diferente de papel) e imprime o
próximo trabalho na fila de espera.

• É possível aceder a várias
funções em simultâneo:
digitalizar durante a impressão
ou receber faxes e interromper
um trabalho de impressão para
realizar uma cópia.

Características gerais
dos sistemas 
WorkCentre 4250 / 4260
• Cópia e impressão até 43/53 ppm
• Cópia/impressão/digitalização

automáticas frente e verso standard
• 600 x 600 dpi (qualidade de imagem 

melhorada até 1200 x 1200)
• Ciclo de trabalho mensal de 

200.000 páginas (4250)
Ciclo de trabalho mensal de 
250.000 páginas (4260)

• Memória de 256 MB (expansível até
512 MB) mais disco rígido de 80 GB

• Alimentador automático de 
documentos Duplex para 100 folhas

Dimensões (LxPxA)
4250U/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

43/53

Impressão / Cópia / 
Digitalização / Fax / E-mail

216 x 356 mm

ppm
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Tão avançado, que é simples. O ecrã táctil a cores redefine o conceito de facilidade ao alcance de
qualquer um. Quer esteja a imprimir, a copiar, a digitalizar, ou a enviar faxes ou e-mails, o ecrã luminoso
e colorido orienta-o desde que começa até que acaba graças a ícones facilmente reconhecíveis.

1
O Alimentador 
automático de 
documentos duplex 
para 100 folhas 
digitaliza documentos 
frente e verso em
formatos até
216 x 356 mm.

2
O vidro de exposição 
de 216 x 356 mm 
permite-lhe digitalizar 
documentos de 
formatos até Legal sem
ter de retirar os agrafos.

3
A unidade de disco 
rígido interno de 80 GB 
permite-lhe realizar 
mais trabalhos no 
equipamento. Utilize 
a função Guardar 
Impressão para
manter os documentos 
utilizados com 
frequência disponíveis
para impressão rápida 
imediata.

4
As capacidades de fax 
avançadas incluem
Fax integrado e Fax
via LAN (para envio 
de faxes sem papel 
directamente a partir 
do computador), 
e ainda Recepção 
de fax seguro e 
Encaminhamento de 
fax para e-mail.

5
A impressão/
digitalização directa
USB permite-lhe 
guardar ou imprimir 
directamente a partir 
de uma unidade de 
memória USB. 

6
Bandeja bypass de 
100 folhas.

7
Bandeja de 500 folhas 
Standard

8
Bandeja adicional para
500 folhas (standard na 
confi guração XF).

9
O alimentador de 
alta capacidade para
2.000 folhas aumenta
a capacidade total 
de papel para 3.100 
folhas.

10
O finalizador separa e
agrafa conjuntos de até
50 páginas. Disponível
para os modelos de
secretária e maiores.

Opções

• Kit de contabilização de rede
• Kit de servidor de fax em rede

• Kit de fax de 1 linha
• Upgrade de memória de 256 MB
• Bandeja adicional de 500 folhas
• Armário (com arrumos)
• Suporte (sem arrumos)

• Alimentador de alta capacidade para
2.000 folhas

• Finalizador integrado (500 folhas,
agrafador para 50 folhas)

• Kit de interface para dispositivos
externos

• Kit Xerox Secure Access

Configurações WorkCentre™ 4250 / 4260

WorkCentre 4250U

• Cópia automática frente
e verso

• Capacidade de entrada
para 600 folhas

WorkCentre
4250S/4260S

• Cópia/impressão/
digitalização automáticas
frente e verso

• Capacidade de entrada
para 600 folhas

• Digitalização a cores para
e-mail, Digitalização para
rede, Digitalização para
unidade de memória
USB

WorkCentre
4250X/4260X

4250S/4260S mais:
• Fax integrado e Fax via

LAN

WorkCentre
4250XF/4260XF

4250X/4260X mais:
• Capacidade de entrada

para 3.100 folhas
• Finalizador para

agrafamento de
50 folhas

Potentes soluções de digitalização

• Digitalizar para e-mail. Permite-lhe
encaminhar ficheiros para destinatários de
e-mail directamente a partir do ecrã táctil.

• Digitalização para rede. Utiliza modelos
cómodos para enviar imagens digitalizadas
para locais previamente definidos.

• Cópia para o disco rígido. Permite-lhe
copiar ficheiros para o disco rígido do
equipamento para uma fácil obtenção.

• Digitalizar para USB. Envia as imagens
digitalizadas directamente para um
dispositivo de armazenamento USB portátil.



®

Contacte-nos ainda hoje.
Para mais informação visite-nos em
www.xerox.com/office
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Velocidade
WorkCentre 4250U WorkCentre 4250S/4260S WorkCentre 4250X/4260X WorkCentre 4250XF/4260XF

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

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

Alimentação de Papel
Entrada de papel Alimentador automático de documentos duplex: 100 folhas; Formatos personalizados: 70 x 152 mm a 216 x 356 mm

Bandeja bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 500 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 500 folhas

Opcional Alimentador de alta capacidade:
2.000 folhas

Saída de papel 500 folhas‚ automático frente e verso

Finalização Opcional Finalizador: bandeja para 500 folhas,
agrafamento para 50 folhas

Impressão
Tempo de saída da primeira
página ND 4250: Apenas 8 segundos; 4260: Apenas 6 segundos

Resolução da impressão ND 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)

Memória (std/máx) 256 MB / 512 MB mais disco rígido de 80 GB

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

Conectividade Ligação directa via USB USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Funções de impressão
Impressão a partir da unidade de

memória USB*

Formato de página personalizado, Marca de água, Impressão segura, Conjunto de amostras, Impressão diferida,
Selecção de capas, Selecção do papel por atributo, Poupança de toner, Impressão de várias páginas reduzidas numa

folha, Rotação de imagem, Definições guardadas, Criação de booklets, Ajustado para novo formato de papel, Separação,
Impressão para/de Disco Rígido, Impressão a partir da unidade 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

Funções de cópia Separação, Redução/Ampliação 25 a 400%, Cópia de livros, Originais com vários formatos, Eliminação de margens, Deslocação de imagem, Criação de booklets,
Capas, Claro/escuro, Separadores de transparências, Várias páginas numa folha, Cópia de cartão ID, Cópia para disco rígido, Eliminação do fundo, Poster

Fax Opcional Fax integrado, Fax via LAN, Activação de servidor de fax em rede (opcional)

Funções de fax Opcional Envio de fax a cores, Livro de endereços, Polling, Caixas de correio,
Encaminhamento para Fax / E-mail, Fax seguro

Digitalização
Destinos de digitalização

Digitalização para unidade de
memória USB*

Digitalização para E-mail, Digitalização em rede, Digitalização em rede para aplicações TWAIN/WIA, Digitalização para
unidade de memória USB

Funções de digitalização ND Formatos de ficheiros: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclui licença para 1
utilizador do PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Digitalização a cores

Contabilização ND Xerox Standard Accounting (controla cópia, impressão, digitalização, fax), Activação de contabilização em rede
(opcional), compatível com soluções Xerox Alliance Partner opcionais

Segurança
Segurança de sobreposição de

imagens, Impressão segura via USB,
Fax seguro**

Segurança de sobreposição de imagens, Autenticação em rede, 802.1x, SNMPv3, Registo para auditoria, HTTPS (SSL),
Impressão segura, Fax seguro, IPSec, LDAP seguro, IPv6, Xerox Secure Access

Garantia Um ano de garantia nas instalações***

* Activa funções de impressão e digitalização standard  ** Activado quando o Kit de Fax é adicionado
***Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência “PagePack” não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu
contrato de assistência.

Gestão do Equipamento
Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare
Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendevous

Drivers de impressão
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

Alimentação de suportes
50 - 200 g/m2

Tipos de suporte: Papel comum, envelopes,
transparências, etiquetas, cartolinas, postais

Ambiente de funcionamento
Em funcionamento: 10º a 32º C
Armazenamento: -20º a 40º C

Humidade relativa: 20 a 80%
Níveis de pressão sonora: Em impressão:
54 dB(A),
Em espera: 39 dB(A)

Tempo de aquecimento (desde modo
poupança de energia):
Primeira impressão: Apenas 32 segundos
Tempo de aquecimento (desde que é ligado):
Primeira impressão: Apenas 73 segundos (máx.)

Características eléctricas
Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico: Em espera: 111 W
Em impressão: 794 W
Modo de economia de energia: 20 W
Qualificada de acordo comENERGY STAR®

Conteúdo da embalagem
• WorkCentre 4250/4260
• Cartucho de toner (capacidade para

12.000 impressões)*
• Cartucho do tambor (rendimento

80.000 páginas)**
• CD de software e documentação (com

manual do utilizador, guia de instalação
rápida e declaração de garantia)

• Cabo telefónico para fax 4250X/4260X e
4250XF/4260XF

• Cabo de alimentação

Certificações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Listado
de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03,
marca CE aplicável de acordo com as Directivas
73/23/EEC, 89/336/EEC e 1999/5/EC, Secção
508 ADA, Testado e certificadao pela Cerner

Consumíveis e opções
Cartucho de toner
(aprox. 25.000 páginas*) 106R01409
Cartucho do Tambor
(aprox. 80.000 páginas)** 113R00755
Kit de manutenção
(200.000 páginas)** 115R00064
Cartucho de agrafos
(3 x cartuchos x 5.000 agrafos cada) 008R12941
Armário (com arrumos)1 097S03677
Suporte (sem arrumos)2 097S03678
* Capacidade declarada em conformidade com a norma ISO/IEC

19752. A capacidade varia com base na imagem, cobertura de
área e suporte utilizado.

** A capacidade varia de acordo com o dimensão do trabalho,
formato do suporte e orientação

1 Requer uma bandeja de papel adicional para 500 folhas
2 Requer três bandejas de papel adicionais para 500 folhas

Kit de contabilização de rede 098S04928
Kit de servidor de fax em rede 098S04931
Kit de fax de 1 linha (4250/4260)
(UK/NL/BE/FR/IE) 498K18850
Kit de fax de 1 linha (4250/4260)
(FI/DK/NO/SE) 498K18860
Kit de fax de 1 linha (4250/4260)
(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) 498K18870
Memória de 256 MB 098N02200
Bandeja de 500 folhas 098N01524
Alimentador de alta capacidade
para 2.000 folhas 097N01684
Finalizador Integrado (500 folhas,
agrafador para 50 folhas) 097N01715
Kit de interface para
dispositivos externos 097N01676
Kit Xerox Secure Access
EU com leitor de cartões
HID 125KHz 301N26440
EU com leitor de cartões Magstripe 301N26450
EU com leitor de cartões Legic 301N26460
EU com leitor de cartões
Mifare/HID iClass 301N26470


