
Urządzenie wielofunkcyjne 
Xerox® WorkCentre™ 5022/5024
Prostota, wydajność i przystępność
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Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 
jest niedrogie i nie zajmuje dużo miejsca, lecz oferuje najnowszy, szybki i łatwy 
sposób na drukowanie, kopiowania i skanowania typowych dokumentów biurowych. 
To najczystsza forma produktywnego urządzenia biurowego o przystępnej cenie — 
dzięki któremu można wykonać więcej za mniej 

Wysoka wydajność, przystępna 
cena oraz niewielkie wymiary 

Niewielkie wymiary
Jedno urządzenie WorkCentre 5022/5024 
może zastąpić kilka dużych drukarek, 
skanerów i kopiarek — mimo przyjemnie 
niewielkich wymiarów, ma zaskakująco 
duże możliwości. Urządzenie nie zajmuje 
wiele miejsca, a mimo to kopiuje, drukuje, 
skanuje i faksuje na papierze o rozmiarze 
do A3 lub 11 x 17 cali. Gotowe wydruki 
sa umieszczane na wewnętrznej tacy 
urządzenia, dzięki czemu nie potrzeba 
dodatkowego miejsca z boku na 
wysuwane kartki papieru. 

Olbrzymi krok naprzód w 
dziedzinie produktywności 
biurowej
Urządzenie WorkCentre 5022/5024 
charakteryzuje się wysoką sprawnością i 
dużą wydajnością — drukuje z prędkością 
do 22–24 stron na minutę, dzięki czemu 
naprawdę można zrobić więcej w 
krótszym czasie.

Bogaty zestaw funkcji umożliwia 
skanowanie dokumentów w kolorze 
bezpośrednio na pulpit komputera, 
co usprawnia przebieg pracy. Nowy, 
interaktywny interfejs użytkownika 
umożliwia wybranie ustawień 
potrzebnych do jak najlepszego 
wykonywania pracy. Dokumenty 
czarno-białe można szybko i łatwo 
drukować z użyciem funkcji zmniejszania 
lub powiększania, po wybraniu trybu 
tekstowego lub graficznego oraz 
ustawieniu drukowania jedno- lub 
dwustronnego. Można nawet dostosować 
zaczernienie wydruku, tak aby dokumenty 
zawsze były zgodne z ustawieniami 
zadania — i oczekiwaniami użytkownika.
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Wyższy poziom produktywności biurowej

Zmniejsz wydatki wykonując 
cenne zlecenia druku na miejscu. 
Skorzystaj z opcji układu, aby tworzyć 
skomplikowane dokumenty, takie jak 
broszury i plakaty na rozmaitych typach 
papieru i z zastosowaniem różnych 
ustawień. Wykonuj więcej z drogich 
zleceń na miejscu, bez problemów i 
kosztów związanych z wysyłaniem 
prac do zewnętrznej drukarni.

Wykonaj więcej zadań.
Dzięki dużej pojemności papieru 
(do 1850 arkuszy) urządzenie Xerox® 
WorkCentre™ 5022/5024 może dłużej 
pracować bez przerw i wymaga 
rzadszego uzupełniania papieru. 

Połącz całe biuro.
Za sprawą opcjonalnego zestawu 
sieciowego można łatwo skanować 
kolorowe dokumenty i rozsyłać do 
wybranych pracowników. Zeskanowane 
obrazy można łatwo edytować za 
pomocą oprogramowania OCR 
dołączonego do urządzenia.

Ekologiczne biuro.
Oryginalne tonery i bębny Xerox® 
są zgodne z najwyższymi normami 
ochrony środowiska, więc używanie tego 
urządzenia sprawia, że praca biurowa 
jest bardziej proekologiczna. 
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Jednostka główna
• Do umieszczenia 

na biurku 
• Taca na 

250 arkuszy 
• Taca boczna 

na 100 arkuszy
• Podajnik DADF 

na 110 arkuszy
• Moduł druku 

dwustronnego
• Drukowanie i 

skanowanie lokalne
• Opcjonalny zestaw 

blokady tacy 1

2

Opcjonalny faks

3

Opcja drukowania 
i skanowania 
sieciowego

6

Opcjonalny moduł 
z dwoma tacami 
mieszczący 
1000 arkuszy 
(wymaga opcji 4)

4

Opcjonalnie  
Podajnik na 
500 arkuszy

5

Opcjonalna 
podstawa  
(wymaga opcji 4)

1

4

5

2 3
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Układanie wydruków 
z obrotem
Funkcja układania z obrotem 
umożliwia zestawianie wydruków 
(w orientacji pionowej i poziomej) 
po załadowaniu papieru o tym 
samym rozmiarze (A4, B5 lub Letter) 
do dowolnych dwóch spośród 
dostępnych tac 1, 2, 3, 4 i tacy 
bocznej.
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Prędkość WorkCentre 5022 WorkCentre 5024
Tryb monochromatyczny Do 22 str./min. (stron na minutę) Do 24 str./min. (stron na minutę)
Czas wydruku pierwszej 
strony

WorkCentre 5022 WorkCentre 5024

Kopiowanie z szyby Nie więcej niż 7,2 sekundy Nie więcej niż 7,2 sekundy
Drukowanie Nie więcej niż 14 sekund Nie więcej niż 14 sekund
Typy papieru Papier zwykły/papier makulaturowy/etykiety
Pojemność (papier o 
gramaturze 75 g/m2)

Taca standardowa 1: 250 arkuszy 
Taca standardowa 5 (boczna): 100 arkuszy  
Opcjonalny moduł z jedną tacą (taca 2): 500 arkuszy
Opcjonalny moduł z dwoma tacami (tace 3 i 4): 500 arkuszy w każdej
Maksymalnie 1850 arkuszy (tace 1-4 + boczna)

Rozmiary Standardowe rozmiary do wyboru: B5 do A3, 8,5 x 11 cali, do 11 x 17 cali, rozmiar niestandardowy: 98 do 432 mm, 127 do 297 mm
Gramatury papieru Taca 1: 60 do 90 g/m2 

Taca 5 (boczna) standardowo obsługuje papier o gramaturze od 60 do 216 g/m2

Tace 2-4 (opcjonalne): 60 do 216 g/m2

Zmniejszenie/powiększenie Rozmiar 1:1 ± 0,8%, 25–400% Zaprogramowane powiększenia 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% i 200%

WorkCentre 5022 WorkCentre 5024
Prędkość drukowania/
kopiowania w trybie 
ciągłym

A4 LEF jednostronnie – 22 str./min, dwustronnie – 16 str./min
A4 SEF jednostronnie – 15 str./min, dwustronnie – 8,7 str./min
B4/B5 SEF jednostronnie – 12 str./min, dwustronnie – 
7,9/7,2 str./min
A3 SEF jednostronnie – 12 str./min, dwustronnie – 8,6 str./min

A4 LEF jednostronnie – 24 str./min, dwustronnie – 17 str./min
A4 SEF jednostronnie – 15 str./min, dwustronnie – 8,7 str./min
B4/B5 SEF jednostronnie – 12 str./min, dwustronnie – 7,9/7,2 str./min 
A3 SEF jednostronnie – 12 str./min, dwustronnie – 8,6 str./min

Specyfikacje kopiowania WorkCentre 5022/5024
Skaner dokumentów Szyba i podajnik DADF 
Strony (wejście:wyjście) 1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Liczba 1–999
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Funkcje kopiowania Zmniejszanie/powiększanie, kilka stron na arkuszu, kopiowanie dokumentu tożsamości, rozjaśnianie/przyciemnianie, automatyczne 

obracanie, oszczędzanie toneru
Specyfikacje druku WorkCentre 5022/5024
Pamięć 256 MB
Procesor 300 MHz
Języki opisu strony HBPL, PCL z opcją sieciową
Rozdzielczość wydruku Do 600 x 600 dpi
Funkcje drukowania Znak wodny, plakat, kilka stron na arkuszu, broszura, mieszane dokumenty
Łączność Drukowanie bezpośrednie przez port USB 2.0 High Speed, opcjonalnie karta sieciowa 10Base-T/100Base-TX
Systemy operacyjne klienta Microsoft® Windows Server® 2003 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Vista® (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 

32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 R2, Windows 7 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows 8 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 
2012 (wersja 64-bitowa)

Specyfikacje skanowania Funkcja skanowania WorkCentre 5022/5024 (lokalna) Opcjonalna funkcja skanowania WorkCentre 5022/5024 
(sieciowa)

Łączność USB 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Prędkość skanowania Jednostronnie: W trybie monochromatycznym 18 str./min; 

w trybie kolorowym 4 str./min  
(A4 LEF, w rozdzielczości 200 dpi, za pośrednictwem 
sterownika TWAIN, przez port USB)

Do 13 obrazów na minutę w trybie kolorowym A4 LEF lub do 
22 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym

Rozdzielczość skanowania Tryb monochromatyczny: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Kolor: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Tryb monochromatyczny: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi,  
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi 
Kolor: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Funkcje skanowania •  Standardowo: Skanowanie lokalne (przez port USB, 
sterownik TWAIN)

•  Standardowo: Urządzenie jest dostarczane z 
oprogramowaniem ABBYY FineReader do obsługi aplikacji 
skanującej

• Skanuj do wiadomości e-mail
• Skanowanie do sieci SMB:

 – Protokół: TCP/IP (SMB)
 –  Format plików: Monochromatyczne dane binarne: PDF/TIFF 

(wielostronicowy); 
Kolor: PDF (wielostronicowy) / JPEG

 – System operacyjny: Windows® XP, Windows Server® 2003, 
Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 8, 
Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows 
Vista® x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Window Server® 
2012 x64 

Zestaw faksu WorkCentre 5022/5024
Opcjonalny Faks PSTN/PBX (jedna linia) 

Standardowa prędkość 33,6 kb/s, dwustronne wysyłanie i odbieranie, wysyłanie i odbieranie do rozmiaru A3 / 11 x 17 cali

Więcej informacji na temat urządzenia Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 można uzyskać na stronie www.xerox.com. 


