Xerox® WorkCentre™ 5021

Xerox WorkCentre™ 5021
Sistema Multifuncional
Produtividade acessível no escritório.
®

Com um único dispositivo acessível, você pode
imprimir, copiar e digitalizar os documentos
mais comuns do escritório, até o tamanho A3.

Recursos econômicos
• Baixo custo, funcionalidade "tudo-em-um", inclui impressão, cópia e
digitalização e ainda economiza espaço no escritório, além de reduzir
os custos com a consolidação de dispositivos autônomos.
• O modo de economia de toner ajuda a poupar os consumíveis.
• Para obter maior controle dos custos, a função Contabilidade de cópias
permite até 10 contas de usuário protegidas por senha com limites
individuais de trabalhos de cópia.

Agilidade no desempenho
• Faça mais em menos tempo com velocidades rápidas de impressão
até 20 ppm.
• A digitalização incorporada reduz o acúmulo de papel e deixa o seu
escritório organizado digitalmente.
• As soluções incluídas no software de digitalização aumentam a
eficiência do fluxo de trabalho dos documentos, ajudando a aprimorar
a qualidade da imagem e possibilitando o Reconhecimento de
Caractere Óptico (OCR) para futura edição.
• A capacidade de papel disponível para até 850 folhas significa menos
paradas para recarregar papel e mais versatilidade de tamanho de
papel.
• Impressão em papel comum, papel reciclado e etiquetas, e tamanhos
até A3.
Impressão / Cópia /
Digitalização
A3

20

ppm

Fácil de usar
LxPxA
(unidade básica):
595 x 569 x 496 mm

• As funções e os recursos complexos se tornam simples com o toque
de um botão.
• Uma bandeja de saída central ajuda o dispositivo a encaixar-se
facilmente em espaços apertados.
• A função Criação de Trabalho elimina o agrupamento manual,
economizando um tempo precioso.
• Ferramentas convenientes como impressão multipáginas e Cópia
Cartão ID simplificam os processos diários – e vêm como padrão.
• Concebida para instalação e configuração rápidas e simples.
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Velocidade

Até 20 ppm

Ciclo de operação

Até 31.700 páginas por mês

Volume mensal
recomendado de
impressão

Até 2.500 páginas

Manuseio do papel
Entrada de papel

Padrão

Vidro de originais

Padrão

Bandeja manual: 100 folhas; tamanhos: A5 a A3
Bandeja 1: 250 folhas; tamanhos: B5 a A3

Opcional

Bandeja 2: 500 folhas; tamanhos: B5 a A3

Saída do papel

Bandeja de saída central: 250 folhas

Saída em frente e verso

Manual

Cópia

Tempo de saída da primeira
página

Até 7,5 segundos

Resolução

600 x 600 dpi

Recursos de cópia

Reduzir/Aumentar, impressão multipáginas, Cópia Cartão ID, Clarear/Escurecer, Autorrotação

Impressão

Tempo de saída da primeira
página

Até 14 segundos

Resolução

600 x 600 dpi

Memória

128 MB

Conectividade

USB 2.0

Linguagens de descrição da
página

HBPL

Recursos de impressão

Marca-d'água, Pôster, impressão multipáginas, Folheto, Documentos mistos, Economia de toner, 256-bits de escala de cinza

Digitalização
Destinos

Aplicativo Digitalização para PC ou para TWAIN

Recursos

Xerox® Scan to PC Desktop® Edição de uso pessoal SE (1 estação), TIFF, PDF, BMP; OCR Software: ABBYY FineReader™, Suporte para Linux Scan
(disponível pós-lançamento), Criação de trabalho

Resolução

Até 600 x 600 dpi

Contabilidade

Contabilidade de cópias – controla os acessos e acompanha a utilização

Sistemas Operacionais

Windows® XP (32/64 bits), Servidor 2003 (32/64 bits), Vista (32/64 bits), Servidor 2008 (32/64 bits), Servidor 2008 R2, 7 (32/64 bits) e
8 (32/64 bits pós-lançamento), Linux

Outras opções

Segunda bandeja, Gabinete

Drivers de impressão
Windows® XP/2003 Servidor, 2008 Servidor, Vista, 7, 8 (disponível
pós-lançamento) e drivers de impressão Linux®
Manipulação de material
Bandeja manual: 60-110 gsm; bandejas 1 e 2: 60-90 gsm; tipos de
materiais: papel comum, papel reciclado, etiquetas
Ambiente operacional
Temperatura: Armazenamento: -15° a 50°C; Operação: 10° a 32°C;
Umidade relativa: 15 a 85%; Nível de força do som: Em espera:
6,5 B, Execução: 7,1 B; Nível de pressão do som: Em espera:
49 dB(A), Execução: 52 dB(A)

Energia
110-127 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia: Operação (média): 511 W; Modo de baixo
consumo: 40 W; Modo Pronto: 67 W; Modo Repouso: 2,5 W
Dimensões (LxPxA)
595 x 569 x 496 mm; Peso: 30 kg
Certificações
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, Segunda edição, CE Mark
aplicável às Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/office
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Suprimentos
Capacidade padrão
Média padrão de
do cartucho de toner:
9.000 páginas1
(Entregue com um cartucho para 2.500 páginas1)
Cartucho do Fotorreceptor:
80.000 páginas2
1

 édia de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com o
M
ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem,
cobertura de área e modo de impressão.

2

 áginas aproximadas. Produção declarada com base em um tamanho
P
de trabalho LEF A4. O rendimento varia em função do tamanho e da
orientação.

