
מדפסת רב-תכליתית 
Xerox® WorkCentre™ 5022/5024

פשטות, ביצועים ומחיר משתלם
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המדפסת הרב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 בשחור-לבן היא הדרך החדשה ביותר להדפיס, 
להעתיק ולסרוק את המסמכים המשרדיים הנפוצים ביותר במהירות ובקלות - כל זאת באמצעות התקן יחיד, חסכוני במקום, 

שמחירו בהישג יד. התכונן לגלות פרודוקטיביות במחיר משתלם עבור המשרד, בתצורה הפשוטה ביותר שהכרת – והתחל 
לבצע יותר משימות עם פחות התקנים. 

 עתירת ביצועים. 
קומפקטית ובמחיר משתלם. 

שטח קטן אחד
עם WorkCentre 5022/5024, באפשרותך להחליף 
את כל המדפסות, הסורקים ומכשירי ההעתקה אשר תופסים 

חלל רב, בהתקן יחיד המשלב עוצמה וביצועים בגודל קומפקטי 
ונוח. העתק, הדפס, סרוק ושלח או קבל פקסים באמצעות 

התקן יחיד התופס שטח מצומצם, ועם זאת מספק פלט בגדלי 
נייר של עד A3 או x 17 11   אינץ'. הדפים נפלטים במרכז 
ההתקן, כלומר אינך זקוק למקום נוסף בצד ליציאת הדפים. 

צעד אחד ענק לטובת שיפור 
הפרודוקטיביות במשרד

עם מהירויות הדפסה של עד 22-24 עמודים לדקה, 
WorkCentre 5022/5024 מספק ביצועים מהירים 

ויעילים עם פרודוקטיביות העומדת בקריטריונים מחמירים – 
כדי שתוכל באמת לבצע יותר משימות בפחות זמן.

מאפיינים אמינים מאפשרים לך לסרוק מסמכי נייר בצבע 
ישירות לשולחן העבודה לצורך זרימת עבודה יעילה. ממשק 

המשתמש החדש והאינטראקטיבי מספק לך יותר הזדמנויות 
לבחור את ההגדרות הדרושות לך כדי לבצע את העבודה באופן 
מיטבי. הדפס במהירות ובקלות מסמכים בשחור-לבן, הקטן או 
הגדל את המסמך, בחר מצבי טקסט או גרפיקה, או הגדר פלט 
חד-צדדי או דו-צדדי. באפשרותך גם לכוונן את מידת ההבהרה 

או ההכהיה של הפלט הסופי כרצונך, כדי שהמסמכים שלך 
תמיד יתאימו למפרטי העבודה – ולציפיות שלך.
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 מוכנה להפוך את המשרד 
שלך לפרודוקטיבי יותר.

חסוך כסף על-ידי ביצוע עבודות 
הדפסה חשובות בתוך כותלי 

החברה.
השתמש במאפיין 'אפשרויות עיצוב' כדי ליצור מסמכים 
מורכבים כגון חוברות ופוסטרים באמצעות מגוון הגדרות 

וסוגים של נייר. בצע יותר עבודות חשובות בתוך כותלי החברה 
והימנע מטרחה ומהוצאות הכרוכות בשליחת עבודות לספקים 

של שירותי הדפסה.

השלם יותר משימות.
 Xerox® ,עם קיבולת נייר נדיבה של עד 1,850 עמודים

WorkCentre™ 5022/5024 מספק לך הפעלות 
 עבודה ארוכות יותר, ללא הפרעות, ופחות עצירות ובזבוז 

זמן בשל טעינה חוזרת של נייר. 

אף עובד במשרד לא יישאר 
מחוץ לעניינים.

הוסף את ערכת הרשת האופציונלית להתקן שלך כדי לסרוק 
בקלות קבצים אלקטרוניים בצבעים מלאים ולשתף אותם 

ברחבי הארגון. ניתן לערוך בקלות תמונות סרוקות בעזרת 
תוכנת OCR המצורפת להתקן.

שמור על משרד ידידותי לסביבה.
 Xerox®  מחסניות הניתנות להחלפה וטונר מקוריים של
עומדים בתקנים הסביבתיים המחמירים ביותר, כך שאתה 

מתקדם צעד נוסף לעבר סביבת עבודה ירוקה באמת. 
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יחידה ראשית

• שולחן עבודה 	

• מגש ל-250 גיליונות 	

• MSI ל-100 גיליונות	

•  DADF ל-110 גיליונות	

• מודול דו-צדדי	

• הדפסה וסריקה מקומית	

•  ערכה לנעילת מגש 	
1 אופציונלית

2

אפשרות פקס

3

אפשרות הדפסה/סריקה ברשת

6

מודול מגש 2 אופציונלי עם 
 קיבולת של 1,000 גיליונות

)נדרש #4(

4

 אופציונלי 
מגש ל  -500 גיליונות

5

 מעמד אופציונלי 
)נדרש #4(

1

4

5

23
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סיבוב פלט עם איסוף
פונקציית האיסוף הסיבובי משמשת לריכוז הפלט 

המודפס )לאורך ולרוחב( על-ידי טעינת נייר באותו 
גודל ) B5 ,A4 או Letter( בשניים מתוך המגשים 

1, 2, 3, 4 או מגש MSI לבחירתך.
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WorkCentre 5022WorkCentre 5024מהירות

עד 24 עמודים לדקהעד 22 עמודים לדקהבשחור-לבן 

WorkCentre 5022WorkCentre 5024זמן להדפסת דף ראשון

7.2 שניות או פחות7.2 שניות או פחותהעתקה מהמשטח

14 שניות או פחות14 שניות או פחותהדפסה

נייר רגיל/נייר ממוחזר/מדבקותסוגי נייר

מגש רגיל 1: 250 גיליונות קיבולת )נייר במשקל 75 ג'/מ"ר(
מגש רגיל MSI( 5(: 100 גיליונות

מודול מגש אחד אופציונלי )מגש 2(: 500 גיליונות
מודול מגש שני אופציונלי )מגשים 3 ו-4(: 500 גיליונות כל אחד

)MSI + 1-4 1,850 גיליונות לכל היותר )מגשים

גדלים סטנדרטיים ניתנים לבחירה: B5 עד x 11   ,A3 8.5 אינץ'  , עד x 17 11  אינץ', גודל מותאם אישית: 98 עד 432 מ"מ, 127 עד 297 מ"מגדלים

מגש 1: 60 עד 90 ג'/מ"ר משקלי נייר
מגש MSI( 5( נועד באופן רגיל ל-60 עד 216 ג'/מ"ר

מגש 2-4 )אופציונלי(: 60 עד 216 ג'/מ"ר

גודל עד גודל 1:1  ± 0.8% , 400%–25 מוגדר מראש 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% ו-200%הקטנה/הגדלה

WorkCentre 5022WorkCentre 5024

A4 LEF חד-צדדית–22 עמודים לדקה, דו-צדדית–16 עמודים לדקההדפסה רציפה/מהירות העתקה
A4 SEF חד-צדדית–15 עמודים לדקה, דו-צדדית–8.7 עמודים לדקה

 B4/B5 SEF חד-צדדית–12 עמודים לדקה,
דו-צדדית–7.9/7.2 עמודים לדקה

A3 SEF חד-צדדית–12 עמודים לדקה, דו-צדדית–8.6 עמודים לדקה

A4 LEF חד-צדדית–24 עמודים לדקה, דו-צדדית–17 עמודים לדקה
A4 SEF חד-צדדית–15 עמודים לדקה, דו-צדדית–8.7 עמודים לדקה

B4/B5 SEF חד-צדדית–12 עמודים לדקה, דו-צדדית–7.9/7.2 עמודים לדקה 
A3 SEF חד-צדדית–12 עמודים לדקה, דו-צדדית-8.6 עמודים לדקה

WorkCentre 5022/5024מפרטי העתקה

משטח ומזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי )DADF( סורק מסמכים

1:1, 1:2, 2:1, 2:2צדדים )קלט:פלט(

999–1כמות

x 600 dpi 600 רזולוציה

הקטנה/הגדלה, N-up, העתקת תעודת זהות, הבהרה/הכהיה, סיבוב אוטומטי, חיסכון בטונרמאפייני העתקה

WorkCentre 5022/5024מפרטי הדפסה

MB 256 זיכרון

MHz 300 מערכת

 PCL ,HBPL עם אפשרות רשתשפות תיאור עמוד

עד x 600 dpi 600 רזולוציית הדפסה

סימן מים, פוסטר, N-up, חוברת, מסמך מעורבמאפייני הדפסה

הדפסה ישירה עם High-Speed USB 2.0, כרטיס רשת 10Base-T/100Base-TX אופציונליקישוריות

)Windows Server 2008  ) 32/64-bit( , Windows Vista®   ) 32/64-bit( , Microsoft® Windows Server® 2003  ) 32/64-bit , מערכות הפעלה של לקוח
Windows Server 2012  ) 64 bit( , Windows 8  ) 32/64-bit( , Windows 7  ) 32/64-bit( , Windows Server 2008 R2

פונקציית סריקה ב-WorkCentre 5022/5024 )רשת( אופציונליפונקציית סריקה ב-WorkCentre 5022/5024 )מקומי(מפרטי סריקה

USB 2.0Ethernet 100Base-TX/10Base-Tקישוריות

 חד-צדדית: 18 עמודים לדקה בשחור-לבן; 4 עמודים לדקה בצבע מהירות סריקה
TWAIN  )USB( 200  באמצעות מנהל התקן dpi-ב A4 LEF(

עד 13 תמונות לדקה בצבע, A4 LEF או עד 22 תמונות לדקה בשחור-לבן

בשחור-לבן: x 400 dpi  , 600 x 600 dpi 400 ,  רזולוציית סריקה
200  x 200 dpi  , 300 x 300 dpi

  200 × 200 dpi , 300 × 300 dpi :צבע

 200  x 200 dpi  , 300 x 300 dpi  , 400 x 400 dpi  , 600 x 600 dpi :בשחור-לבן
  200 × 200 dpi , 300 × 300 dpi :צבע

• רגילה: סריקה מקומית )דרך  TWAIN ,USB(מאפייני סריקה
•  רגילה: תוכנת ABBYY FineReader מצורפת להתקן לתמיכה 

ביישומי סריקה

• סריקה לדוא"ל
:SMB-סריקה ל •

– )SMB ( TCP/IP  :פרוטוקול 
  תבנית קובץ: בינארית בשחור-לבן: PDF/TIFF )עמודים מרובים(; –

JPEG / )עמודים מרובים( PDF :צבע
–   ,Windows Vista®  ,Windows Server® 2003  ,Windows® XP :מערכת הפעלה  

  ,Windows® XP x64  ,Windows® 8 ,Windows Server® 2008
  ,Windows Server® 2008 R2 x64  ,Windows Vista® x64  ,Windows Server® 2003 x64

 Window Server® 2012 x64

WorkCentre 5022/5024ערכת פקס

פקס PSTN/PBX )קו אחד( אופציונלי

kbps 33.6  רגילה, שליחה וקבלה דו-צדדית, הדפסה על/פקס עד גודל A3  / 11 x 17 אינץ'

 .www.xerox.com בקר בכתובת ,Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 למידע נוסף על


