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Zjednodušte si způsob sdílení informací.

Multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre™ 4265
®

Změňte způsob své práce. Zařízení WorkCentre 4265 zjednodušuje každodenní
komunikaci v kanceláři a nabízí řešení potřebná k tomu, abyste mohli efektivněji
spolupracovat prostřednictvím pracovních postupů založených na digitálních
a papírových dokumentech – to vše bezpečně a s minimálními náklady.

Kompletní řešení

Bezprecedentně snadné použití

• Přizpůsobené požadavkům vaší firmy:
Ať už se rozhodnete pro stolní nebo
samostatně stojící model, získáte funkce
kopírování, tisku, snímání, správy e-mailů
a faxování*. Navíc získáte řadu možností
pro dokončování a manipulaci s papírem,
abyste mohli zařízení WorkCentre 4265 plně
přizpůsobit potřebám svého kancelářského
prostředí.

• Xerox® Global Print Driver®: Toto je
opravdu univerzální tiskový ovladač. Jediný
tiskový ovladač umožňuje IT správcům
instalovat, aktualizovat a spravovat zařízení
od společnosti Xerox® i jiných výrobců.
Hlavní funkce jsou u všech zařízení stejné,
což výrazně zjednodušuje koncovým
uživatelům použití. Rychlejší zvládnutí
obsluhy a méně chyb znamená, že na
podporu bude směrováno méně volání.
Výsledkem je také zjednodušení správy
tiskových služeb.

• Již žádné čekání: Zařízení WorkCentre 4265
je navrženo pro firmy, které potřebují
zpracovávat náročné úlohy. Snímá až
70 obr./min, kopíruje a tiskne až 53 str./min.
ve formátu A4. První stranu vytiskne za
pouhých 8 sekund.
• Možnosti nastavení a kontroly: Řešení
Xerox® Workflow Solutions založená na
platformě EIP Xerox Extensible Interface
Platform®, v rámci cloudu nebo místně na
serveru, nabízí uživatelům přístup k řadě
praktických aplikací, které jsou dostupné
přímo na barevném dotykovém displeji.
• Kompletní zabezpečení: Zařízení
WorkCentre 4265 nabízí špičkové funkce
zabezpečení, které zajistí ochranu vašich
dat. 256bitové šifrování AES je neprůstřelné
a komunikace je díky zabezpečenému
tisku, faxování a správě e-mailů maximálně
bezpečná.
• Ochrana důvěrných informací: Heslem
zabezpečený tisk a šifrovaný pevný disk
zajišťují, že všechna vaše data a dokumenty
zůstanou jen ve vašich rukou.

• Zjednodušená síťová správa. Získejte
prostřednictvím zabudovaného webového
serveru Xerox® CentreWare® IS a webu
CentreWare funkce pro vzdálené
monitorování a řešení potíží se zařízením.
E-mailová upozornění automaticky
informují správce nebo uživatele o stavu,
který vyžaduje pozornost (například nízká
úroveň toneru).
• Zjednodušení procesu. Tiskněte přímo
z paměťové jednotky USB nebo snímejte
a ukládejte dokumenty pro pozdější tisk
– bez nutnosti použít počítač. Intuitivní
barevný dotykový displej využívající rozhraní
s ikonami nabízí uživatelům jednoduché
pokyny a nápovědu, díky nimž je celý
proces velmi snadný.
• Univerzální adresář. Tento prvek, který vám
ušetří čas, umožňuje import/export adresářů
z jiných zařízení Xerox®. Ušetříte tak spoustu
času během počátečního nastavení, ale také
v rámci průběžné údržby.

Kompaktní design zařízení
WorkCentre 4265 šetří prostor a snižuje
spotřebu energie, avšak bez kompromisů
s ohledem na výkon, který očekáváte od
produktů Xerox.
Minimalizace nákladů
• Ušetřete papír s automatickým
oboustranným kopírováním a tiskem.
• S funkcí přesměrování faxu do e-mailu
se vyhnete zbytečnému tisku.
• Díky odděleným kazetám s tonerem
a samostatné zobrazovací jednotce
budete moci maximalizovat životnost
každé komponenty a současně si snížíte
celkové náklady na spotřební materiál.
• S režimem úspory energie budete mít
nižší účty za energii.
Maximálně efektivní využití času
• Kompaktní velikost umožňuje zařízení
umístit na snadno přístupné místo
na rozdíl například od centralizované
multifunkční tiskárny formátu Tabloid/A3.
• Vytvořte si přímo v rozhraní barevné
ho dotykové ho displeje vyhrazennou
a snadno přístupnnou ikonku pro snímání
a přiřaďte jí vlastní pracovní postup
snímání, který zajistí rychlou distribuci
a archivaci dokumentů na jeden dotek.
• Funkce Print Around automaticky
podrží jakoukoli úlohu s chybějícími
zdroji (například je požadován jiný
formát papíru) a umožní zpracování
všech ostatních úloh ve frontě obvyklým
způsobem. Dokument se vytiskne
a e-mail nebo fax budou odeslány
bez jakékoli prodlevy.
• Získáte přístup k různým funkcím
současně, můžete přerušit tiskovou úlohu
a vytvořit kopii nebo můžete snímat
dokument během tisku nebo příjmu faxu.
• Dvě skenovací hlavy umožňují
oboustranné snímání s jedním
průchodem a naše špičková pokročilá
komprese souborů výrazně zmenšuje
velikost souborů.

* Fax je pro zařízení WorkCentre 4265/S volitelný

Intuitivní displej využívající snadno rozpoznatelné ikony vám umožní snadno tisknout, kopírovat,
snímat, faxovat nebo používat funkce e-mailu. Umožňuje také používat služby s ovládáním na
jeden dotyk a jakékoli vlastní nainstalované řešení.
Výkonná řešení pro snímání
• Funkce snímání do e-mailu umožňuje
přímo z dotykové ho displeje směrovat
soubory na příjemce e-mailů.
• Funkce snímání v síti využívá praktické
šablony k odesílání nasnímaných
dokumentů do určených umístění.
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• Funkce kopírování na pevný disk
umožňuje kopírovat soubory na pevný
disk zařízení pro snadné pozdější načtení.
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• Funkce snímání na jednotku USB
odesílá nasnímané obrazy přímo na
přenosné úložné zařízení USB.

1  Oboustranný
automatický jednoprůchodový

1

3

podavač předloh na 100 listů s snímá
oboustranné dokumenty až do formátu
216 x 356 mm.

8

5

6

2  Přímý tisk a snímání s využitím rozhraní USB

umožňuje ukládat data přímo na paměťovou
jednotku USB nebo z ní tisknout.

2

3  Sklo
pro předlohy o rozměrech 216 x 356 mm


umožňuje snímat dokumenty bez odstraňování
svorek.
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4  Víceúčelový
nastavitelný zásobník na 100 listů.

4

5

5  Zásobník papíru na 520 listů / volitelný zásobník

papíru na 520 listů.

6  Vysokokapacitní
podavač na 2 100 listů zvýší


celkovou kapacitu až na 3 240 listů.

7  320GB
interní pevný disk umožňuje v zařízení


zpracovat více úloh. Funkce uloženého tisku
umožňuje ukládat a rychle vytisknout často
používané dokumenty.

8  Pokročilé funkce faxování zahrnují zabudovaný

fax a fax v síti LAN (pro faxování bez papíru
přímo z počítače) plus funkce bezpečného
příjmu faxu a přesměrování faxu do e-mailu.

9 Výstupní zásobník na 500 listů / sešívačka pro

sešívání až 50 listů (jedna pozice).

10 Uživatelské rozhraní na dotykovém displeji

podporuje funkce potažení prstem a je intuitivní
pro každého uživatele, který umí ovládat chytrý
telefon nebo tablet.

Xerox® WorkCentre™ 4265
Technické údaje zařízení

WorkCentre 4265/S

Rychlost

Až 53 str./min. formátu A4

Pracovní zátěž1

Až 250 000 stran/měsíc

Pevný disk / procesor / paměť

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Připojitelnost

Ethernet 10/100/1000Base-TX, vysokorychlostní port USB 2.0, volitelný bezdrátový adaptér 802.11b/g/n

Kopírování a tisk

Rozlišení kopírování a tisku

Kopírování: až 600 x 600 dpi; tisk: až 1 200 x 1 200 dpi (vylepšená kvalita obrazu)

Rychlost vytištění první strany

Kopírování: již za 5 sekund; tisk: již za 8 sekund

Jazyky PDL

Kompatibilita s jazykem Adobe® PostScript® 3, emulace jazyků PCL® 5c/e a PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Tiskové funkce

Tisk brožur, kontrola tisku, vynechání prázdných stránek, N na 1, třídění, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, přizpůsobení na stránku, desky, vlastní formáty
stránky, odložený tisk, úvodní stránka, tisk z jednotky USB

Mobilní tisk

Apple® AirPrint™, webová tisková služba, Xerox® Mobile Print (volitelně), Xerox® Mobile Print Cloud (volitelně), Xerox® PrintBack

Snímání

Standardně

Volitelně

Fax

Snímání do domovské složky, snímání do počítače přes server SMB, snímání do schránky, snímání do e-mailu, snímání do složky, snímání na server SMB, FTP,
SFTP, klient, snímání do sítě, snímání na adresu HTTP, snímání na adresu HTTPS, XPS, PDF/A, soubor PDF jen s obrazem, JPEG, jedno- a vícestránkový soubor
TIFF, snímání do paměťového zařízení USB, podpora rozhraní TWAIN
Xerox® Scan to PC Desktop® SE a Professional
Volitelně

Zabudovaný fax2, fax v síti LAN, fax na serveru

Zabezpečení 

Standardně

802.1X, praktické ověřování, ověřování Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), ověřování LDAP (zabezpečený protokol LDAP), místní přihlášení hosta pomocí
kódu PIN, jednoduché ověřování (jeden účet s uživatelským jménem a heslem), ověřování SMB (ADS), pověření uživatele SMTP přes protokol Kerberos, pověření
uživatele SMTP přes protokol SMB (NTLM), snímání do e-mailu s ověřováním, řízení přístupu, oprávnění uživatelů, zabezpečený tisk, zabezpečený příjem faxu,
SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP přes SSL, sada čipových karet (CAC/PIV), zakázání portu USB, funkce Audit Log, šifrování FIPS 140-2, 256bitové šifrování pevného
disku, přepsání dat, ověřování softwaru, filtrování IP adres, HTTPS, SFTP, certifikace Common Criteria (ISO 15408)

Účtování

Standardně

Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, snímání, faxování, e-mail)

Volitelně

Vstup papíru

Standardně

Volitelně
Celková kapacita (stand. / max.)

Výstup papíru

1

WorkCentre 4265/X

Standardně

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, sada k účtování v síti, k dispozici jsou i další řešení k účtování v síti
Automatický oboustranný podavač předloh: 100 listů; uživatelské formáty: 145 x 145 mm až 216 x 356 mm
Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 98 x 147 mm až 216 x 356 mm
Zásobník papíru 1: 520 listů; uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm
Volitelně
620 / 3 240 listů
500 listů, automatické oboustranné zpracování

Dokončování

Volitelně

Záruka

2 roky s opravou v místě instalace

Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. 2 Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Správa zařízení
Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® CentreWare®,
e-mailová upozornění na docházející spotřební materiál
Ovladače tisku
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9,
Mac OS® 10.5 a vyšší, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise
4, 5, Linux®, Fedora® Core 15–17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5,
openSUSE® 11, 12, Ubantu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Manipulace s papírem
Automatický duplexní podavač předloh: 50 až 105 g/m²;
ruční podavač a zásobník 1: 60 až 163 g/m²; zásobník 2 (volitelně):
60 až 163 g/m²; vysokokapacitní podavač: 60 až 120 g/m²
Typy médií
Obyčejný, tenký, děrovaný a hlavičkový papír, karton, recyklovaný
papír, kancelářský papír, štítky, předtištěný papír, obálky, fólie
Úplný seznam naleznete na adrese www.xerox.com.
Rozměry (Š x H x V)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, hmotnost: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, hmotnost: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1 143 mm, hmotnost: 92,34 kg

Certifikace
FCC část 15, třída A, FCC část 68, značení CE platné pro směrnice
2006/95/ES, 2004/108/ES 2011/65/EU a 1999/5/ES, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2. vydání, EAC, v souladu s programem ENERGY
STAR®, značení GS a certifikace Blue Angel – Ral UZ-171 pro
Německo, NOM, Ukrajina, EPEAT, EcoLogo (Kanada), registrace BIS
v Indii, registrace Energy and Safety pro Chile
Program recyklace spotřebního materiálu
Spotřební materiál pro zařízení WorkCentre 4265 je zařazen do
programu recyklace spotřebního materiálu Green World Alliance
společnosti Xerox. Více informací najdete na webu programu Green
World Alliance na adrese www.xerox.com/gwa.
Obsah balení
• Multifunkční tiskárna WorkCentre 4265
• Standardní tonerová kazeta (kapacita 10 000 stran*)
• Zobrazovací jednotka (výtěžnost 100 000 stran**)
• Instalační příručka, stručná uživatelská příručka, disk CD s ovladači
a dokumentací (ovladače, uživatelská příručka, příručka pro správce
systému)
• Napájecí kabel
• Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 4265/X a XF)
Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta (kapacita 10 000 výtisků)* 106R03105
Vysokokapacitní tonerová kazeta
(přibližně 25 000 výtisků)* 
106R02735
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou
(přibližně 50 000 stran)*
106R03103
Zobrazovací jednotka (přibližně 100 000 stran)** 
113R00776
Zásobník svorek (3 krabice po 5 000 ks)
008R12941

Podrobnější technické údaje naleznete na adrese www.xerox.com/office/WC4265Specs.
© 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation
v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje normy
energetické hospodárnosti ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace
o produktu nebo technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10/14 BR10775 
W4XBR-02MA

Položky běžné údržby
Souprava 220V fixační jednotky (250 000 stran)**
115R00087
Souprava na údržbu přenosového válce (125 000 stran)**108R01266
Souprava na údržbu podávacího válce (250 000 stran)** 108R01267
Volitelné příslušenství
Sada k účtování v síti
098S04928
Sada síťového faxového serveru
098S04931
Souprava faxu (univerzální)
097N02154
Zásobník papíru na 520 listů
097N01524
Podstavec na 4 zásobníky papíru
(vstupní/výstupní zásobník + 3 další zásobníky)
097S03678
Podstavec na 2 zásobníky papíru
(vstupní/výstupní zásobník + 1 další zásobník)
097S03677
Vysokokapacitní podavač na 2 100 listů
097N01684
Finišer 
097N02155
Rozhraní pro připojení externího zařízení (FDI)
097N01676
Souprava pro bezdrátové připojení
097N02156
* Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle
normy ISO/IEC19752. Výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze,
ploše pokrytí a režimu tisku.
** Průměrný počet standardních stran. Výtěžnost se liší v závislosti na
délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií.

