
Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 
többfunkciós nyomtató
Egyszerűség és teljesítmény kedvező áron
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A Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 fekete-fehér többfunkciós nyomtató a széles 
körben használt irodai dokumentumok gyors és egyszerű kinyomtatásának, 
másolásának és szkennelésének legújabb eszköze – olyan kisméretű és 
költséghatékony készülék, amely az összes szükséges funkciót képes ellátni. 
Minden eddiginél egyszerűbb formában és kedvező áron élvezheti irodájában 
a termelékenység javulását, és kevesebbel többet érhet el. 

Kiváló teljesítmény.  
Kedvező ár, kis méret. 

Egyetlen készülék, kis helyigény
A WorkCentre 5022/5024 képes 
helyettesíteni az összes korábbi, 
helyigényes eszközt, így a nyomtatók, 
a szkennerek és a másolók egyaránt 
leválthatóak, egyetlen nagy 
teljesítményű, mégis kisméretű 
készülékkel, melyben az összes funkció 
egyesül. A másolás, a nyomtatás, a 
szkennelés és a faxolás egyetlen kompakt 
készülékkel elvégezhető, sőt az A3-as 
vagy a 11 x 17" méretű papírok kezelése 
sem okozhat problémát. Az összes lap 
középen hagyja el a készüléket, így oldalt 
sem kell helyet hagyni a kimenetek miatt. 

Hatalmas lépés az irodai 
hatékonyságban
A percenkénti akár 22 és 24 oldalas 
sebességével a WorkCentre 5022/5024 
gyors, egységes teljesítményt és 
kategóriaelső termelékenységet biztosít, 
hogy Ön valóban több munkát tudjon 
rövidebb idő alatt elvégezni.

Az erőteljes funkcióknak köszönhetően 
közvetlenül, színesben szkennelheti 
be számítógépére a nyomtatott 
dokumentumokat, és ezzel hatékonyabbá 
teheti a munkafolyamatokat. Az 
új, interaktív felhasználói felületen 
könnyebben ki tudja választani a 
feladatainak elvégzését legjobban 
segítő beállításokat. A fekete-fehér 
dokumentumok gyorsan és egyszerűen 
kinyomtathatók, a dokumentumok 
felnagyíthatók és lekicsinyíthetők, 
valamint a kimenet szöveges és grafikus 
módban, illetve egy- vagy kétoldalasan is 
elkészíthető. Ráadásul arra is lehetősége 
nyílik, hogy további beállításokkal 
megadja a végső kimenet világosságát 
vagy sötétségét, hogy a dokumentumok 
mindig megfeleljenek a feladat 
követelményeinek, és az Ön elvárásainak.
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Készen áll, hogy hatékonyabbá 
tegye munkáját.

Érjen el megtakarítást azzal, 
hogy házon belül tartja a 
nyomtatási munkákat. 
Az Oldalelrendezési lehetőségek 
funkcióval összetett dokumentumokat 
készíthet, például füzeteket és 
posztereket, amelyek egyes részei akár 
eltérő beállításokkal, eltérő típusú 
papírokra is készülhetnek. A nagy értékű 
munkák jelentős részét házon belül 
tarthatja, így sokkal kevésbé fog külső 
nyomda segítségére szorulni.

Több munkával végezhet.
Az 1850 lapos maximális kapacitású 
Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 
készülékkel nagyobb munkák is 
elvégezhetők anélkül, hogy papírbetöltés 
miatt szünetet kellene tartani. 

Csatlakoztassa készülékét 
a hálózathoz.
A külön beszerezhető hálózati készlettel 
a készülék képessé tehető színes 
elektronikus anyagok készítésére, 
amelyek bárkivel megoszthatók 
szervezeten belül. A beszkennelt képek 
könnyedén szerkeszthetők a készülékhez 
mellékelt optikai karakterfelismerő 
alkalmazással.

Legyen zöld irodája.
Az eredeti Xerox® festékek és 
cserekazetták a legszigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak is 
megfelelnek, így egy lépéssel közelebb 
kerülhet ahhoz, hogy valóban „zöld” 
munkahelye legyen. 
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Fő egység

• Asztali 

• 250 lapos tálca 

• 100 lapos MSI

• 110 lapos DADF

• Kétoldalas modul

• Helyi nyomtatás 
és szkennelés

• Opcionális 
zárkészlet az 
1. tálcához

2

Faxmodul

3

Hálózati 
nyomtatási/
szkennelési modul

6

Opcionális 
kéttálcás modul 
1000 lapos 
kapacitással 
(a 4. kiegészítő is 
szükséges hozzá)
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Opcionális  
500 lapos tálca

5

Opcionális állvány  
(a 4. kiegészítő is 
szükséges hozzá)

1

4

5

2 3
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A kimenet elforgatása 
szortírozással
Forgatásos szortírozásnál a 
nyomtatott kimenet (álló vagy fekvő 
tájolásban) úgy állítható össze, hogy 
azonos (A4, B5 vagy Letter) méretű 
papírt töltünk az 1., 2., 3., 4. és az 
MSI tálcák közül bármely kettőbe.
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Sebesség WorkCentre 5022 WorkCentre 5024
Fekete-fehér Max. 22 oldal/perc Max. 24 oldal/perc
Az első oldal elkészítési ideje WorkCentre 5022 WorkCentre 5024
Másolás dokuüvegről Max. 7,2 másodperc Max. 7,2 másodperc
Nyomtatás Max. 14 másodperc Max. 14 másodperc
Papírtípusok Sima papír/újrahasznosított papír/címkék
Kapacitás (75 g/m2 papír) 1. normál tálca: 250 lap 

5. normál tálca (MSI): 100 lap  
Opcionális egytálcás modul (2. tálca): 500 lap
Opcionális kéttálcás modul (3. és 4. tálca): egyenként 500 lap
Legfeljebb 1850 lap (1-4. tálca + MSI)

Méretek Szabványos, kiválasztható méretek: B5-től A3-ig, 8,5 x 11" és 11 x 17" között, egyedi méret: 98 – 432 mm, 127 – 297 mm
Papírsúlyok 1. tálca: 60–90 g/m2 

5. (MSI) normál tálca: 60–216 g/m2

2-4. tálca (opcionális): 60–216 g/m2

Kicsinyítés/nagyítás 1:1 méretarány ± 0.8%, 25–400%; előbeállítások: 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% és 200%

WorkCentre 5022 WorkCentre 5024
Folyamatos nyomtatási/ 
másolási sebesség

A4 LEF egyoldalas – 22 oldal/perc, kétoldalas – 16 oldal/perc
A4 SEF egyoldalas – 15 oldal/perc, kétoldalas – 8,7 oldal/perc
B4/B5 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 
7,9/7,2 oldal/perc
A3 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 8,6 oldal/perc

A4 LEF egyoldalas – 24 oldal/perc, kétoldalas – 17 oldal/perc
A4 SEF egyoldalas – 15 oldal/perc, kétoldalas – 8,7 oldal/perc
B4/B5 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 
7,9/7,2 oldal/perc 
A3 SEF egyoldalas – 12 oldal/perc, kétoldalas – 8,6 oldal/perc

Másolási jellemzők WorkCentre 5022/5024
Dokumentumszkenner Dokuüveg és DADF 
Oldalarány (bemenet:kimenet) 1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Mennyiség 1–999
Felbontás 600 x 600 dpi
Másolási funkciók Kicsinyítés/nagyítás, N-Up (több oldal nyomtatása egy lapra), Igazolványmásolás, Világosítás/Sötétítés, 

Automatikus elforgatás, Festéktakarékos mód
Nyomtatási jellemzők WorkCentre 5022/5024
Memória 256 MB
Rendszer 300 MHz
Oldalleíró nyelvek HBPL, PCL hálózati kiegészítéssel
Nyomtatás felbontása Akár 600 x 600 dpi
Nyomtatási funkciók Vízjel, poszter, N-up (több oldal egy lapra), füzet, vegyes dokumentum
Csatlakoztathatóság Nagy sebességű USB 2.0 közvetlen nyomtatás, külön megvásárolható 10Base-T/100Base-TX hálózati kártya
Ügyfél operációs rendszerek Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 bites), Windows Vista® (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), 

Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64 bites), Windows 8 (32/64 bites), Windows Server 2012 (64 bites)
Szkennelési jellemzők WorkCentre 5022/5024 szkennelési funkció (helyi) WorkCentre 5022/5024 szkennelési funkció (hálózati) – 

opcionális
Csatlakoztathatóság USB 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Szkennelési sebesség Egyoldalas: Egyszínű 18 oldal/perc; színes 4 oldal/perc  
A4 LEF, 200 dpi felbontás TWAIN illesztőprogram 
használatával (USB)

Akár 13 kép/perc színesben, A4 LEF vagy akár 22 kép/perc 
fekete-fehérben

Szkennelési felbontás Fekete-fehér: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 
200 x 200 dpi
Színes: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Fekete-fehér: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 
200 x 200 dpi 
Színes: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Szkennelési funkciók •  Alapszolgáltatás: Helyi szkennelés (USB és TWAIN 
alkalmazásával)

•  Alapszolgáltatás: A szkennelés megkönnyítése érdekében 
a készülékhez mellékelve van az ABBYY FineReader 
alkalmazás.

• Szkennelés e-mailbe
• Szkennelés SMB-re:

 – Protokoll: TCP/IP (SMB)
 –  Fájlformátum: Monokróm bináris: PDF/TIFF 

(többoldalas); 
színes: PDF (többoldalas) / JPEG

 – Operációs rendszer: Windows® XP, Windows Server® 
2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, 
Windows® 8, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x 
64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 R2 x64, 
Windows Server® 2012 x64 

Faxkészlet WorkCentre 5022/5024

Opcionális PSTN/PBX fax (egyvonalas) 

Szabványos, 33,6 kb/s, kétoldalas küldés és fogadás, nyomtatás/fax max. A3/11 × 17" méretben.

A Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 készülékről a www.xerox.com oldalon található további információ. 


