Xerox® WorkCentre™ 5019/5021
ČB multifunkce, formát A3

Xerox WorkCentre™ 5019/5021
Multifunkční zařízení
Dostupná kancelářská produktivita.
®

Jedno cenově dostupné zařízení vám umožní
tisknout, kopírovat a skenovat většinu běžných
kancelářských dokumentů až do formátu A3.

Funkce, které šetří peníze
• Multifunkční zařízení s nízkými provozmími náklady umožňuje tisk,
kopírování a skenování, šetří místo v kanceláři a snižuje náklady díky
možnosti centralizace tisku na jediné místo.
• Volitelný automatický duplexní podavač dokumentů zařízení
WorkCentre 5021 šetří čas a snižuje náklady na papír.
• Režim úspory toneru vám pomůže ušetřit na spotřebním materiálu.
• Funkce účtování kopírování, která podporuje až 10 uživatelských
účtů chráněných heslem s individuálními limity kopírování, umožňuje
sledování a redukci provozních nákladů.

Optimalizovaný výkon
• Více práce za kratší dobu díky vysoké rychlosti tisku až 18/20 str./min.
• Vestavěný skener podpoří digitální organizaci dokumentů ve vaší
kanceláři.
• Vestavěná softwarová řešení pro skenování pomáhají zvýšit efektivitu
pracovního toku dokumentů, zlepšit kvalitu tisku a umožňují optické
rozpoznávání znaků pro pozdější úpravy.
• Zásobníky až na 850 listů papíru zaručují méně přestávek na výměnu
papíru a vyšší všestrannost při výběru formátu a druhu papíru.
• Tiskněte na běžný papír, recyklovaný papír nebo na štítky až do
formátu A3.

Snadné použití
Tisk / kopírování /
skenování
A3

18
str./min
20

Š x H x V (základna):
WC 5019/5021
595 x 569 x 496 mm
WC 5021 s DADF:
595 x 569 x 581 mm

• Snadný přístup k funkcím pouhým stisknutím jednoho tlačítka.
• Výstupní zásobník ve středu zařízení umožňuje snadné umístění stroje
v omezeném prostoru.
• Díky funkci pro vytvoření úlohy není nutné manuální kompletování
vytištěných úloh. Ušetříte tak váš vzácný čas.
• Pohodlné nástroje jako tisk více stran na jeden list a automatické
kopírování osobních dokladů zjednoduší každodenní procesy
a snadno si na ně zvyknete.
• Navrženo pro rychlou a snadnou instalaci a nastavení.

WorkCentre™ 5019/5021
ČB Multifunkční zařízení

WorkCentre 5019V_B

WorkCentre 5021V_B

Rychlost

Až 18 str./min

Až 20 str./min

Pracovní cyklus

Až 24 500 stran měsíčně

Až 31 700 stran měsíčně

Doporučený měsíční
objem tisku

Až 2 000 stran

Až 2 500 stran

Není k dispozici

Není k dispozici

WorkCentre 5021V_U

Podpora médií

Automatický podavač
dokumentů

Vstup médií

Standardní

Duplexní automatický podavač dokumentů:
110 listů; formát: A5 až A3

Ruční podavač: 100 listů; formát: A5 až A3
Zásobník 1: 250 listů; formát: B5 až A3

Volitelné

Zásobník 2: 500 listů; formát: B5 až A3

Výstup médií

Výstupní zásobník ve středu zařízení: 250 listů

Oboustranný tisk

Manuální

Kopírování

Automatický

Vytištění první strany

Již za 7,5 sekundy

Rozlišení

600 × 600 dpi

Funkce kopírování

Zmenšení/zvětšení, tisk více stran na jeden list, kopírování osobních dokladů, zesvětlení/ztmavení, automatické otáčení

Tisk

Vytištění první strany

Již za 14 sekund

Rozlišení

600 × 600 dpi

Paměť

128 MB

Připojení

USB 2.0

Jazyky popisu stránky

GDI

Tiskové funkce

Vodoznak, plakát, tisk více stran na jeden list, brožura, smíšený dokument, úspora toneru, 256 bitové odstíny šedi

Skenování

Cílová umístění

Skenování do počítače, skenování do aplikace podporující normu TWAIN

Funkce

Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 licence), TIFF, PDF, BMP; software na rozpoznávání textu (OCR): ABBYY FineReader™,
podpora skenování pro systém Linux (dostupnost po uvedení na trh)

Rozlišení

Až 600 x 600 dpi

Účtování

Účtování kopírování – řídí přístup a sleduje použití

Operační systémy

Windows® XP (32/64bitový), Server 2003 (32/64bitový), Vista (32/64bitový), Server 2008 (32/64bitový), Server 2008 R2, 7 (32/64bitový) a
8 (32/64bitový po uvedení na trh), Linux

Záruka

2 roky v místě instalace

Tiskové ovladače
Tiskové ovladače pro systémy Windows® XP/2003 Server,
2008 Server, Vista, 7, 8 (dostupnost po uvedení na trh) a Linux®
Manipulace s médii
Ruční podavač: 60-110 g/m2; podavač 1 a 2: 60-90 g/m2;
Typy médií: Běžný papír, recyklovaný papír a štítky
Provozní prostředí
Teplota: skladování: -15 až 50 °C; provozní: 10 až 32 °C; relativní
vlhkost: 15-85 %; hlasitost: pohotovostní režim: 6,5 B, provoz:
7,1 B; hladina akustického tlaku: pohotovostní režim: 49 dB(A),
provoz: 52 dB(A)

Elektrické parametry
220-240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba: Provozní (prům.): 478 W; režim nižšího výkonu:
42 W; režim Připraveno: 56 W; režim spánku: 2,5 W;
certifikace ENERGY STAR®
Rozměry (Š × H × V)
WorkCentre 5019/5021 s dokumentovým sklem:
595 x 569 x 496 mm; Hmotnost: 30 kg;
WorkCentre 5021 DADF: 595 x 569 x 581 mm; hmotnost: 36 kg
Certifikace
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, 2. vydání, označení CE platné
dle směrnic 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC
Dodávka zařízení
– WC 5019/5021
– Tisková kazeta na 2 500 stran1
– Instalační CD a instalační příručka
– Napájecí kabel

Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/office.
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Spotřební materiál
006R01573 tonerová kazeta:
013R00670 zobrazovací válec:

9 000 stran1
80 000 stran2

1

 růměrný počet standardních stránek. Uváděná výtěžnost je
p
v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na
obrazu, pokrytí a režimu tisku.

2

 růměrné strany. Uváděná výtěžnost založena na úloze velikosti LEF
P
A4. Výtěžnost se bude lišit v závislosti na formátu média a orientaci.

