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Impressora multifuncional
Muito mais eficiência para
seu escritório
®

Impressora Muntifuncional
WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
A impressora muntifuncional da série WorkCentre 5300 fornece aos ambientes de
escritórios uma extrema vantagem de produtividade. As tarefas que você executa
diariamente tornam-se mais eficientes, enquanto os processos intensos do local de
trabalho são otimizados com as soluções de fluxo de trabalho personalizáveis que
atendem facilmente aos seus requisitos de negócios exclusivos.
Reduza os custos com eficiência
de grupo de trabalho superior
Com o excepcional desempenho da copiadora
e a opção de adicionar o poder de impressão,
digitalização e faz, a série WorkCentre 5300 foi
desenvolvida para ser executada em alto nível
de modo consistente. Além disso, vários níveis de
capacidades de controle de custo permitem que
você gerencie facilmente as despesas limitando,
controlando e atribuindo custos.
• Resultados mais rápidos. As velocidades de
impressão e cópia de até 35 ppm acompanham
até mesmo os ambientes mais dinâmicos.
• Fluxos de trabalho automatizados. Economize
tempo e aumente a eficiência com recursos
convenientes que automatizam as tarefas de
rotina. Por exemplo, a função Encaminhamento
de fax para e-mail envia os fax recebidos do
dispositivo diretamente para a caixa de entrada
de e-mail de seu computador.
• Digitalização poderosa. Melhore o modo
de trabalhar com uma conjunto de funções
de digitalização, como Digitalizar para pasta1,
Digitalização em rede1, Digitalizar para PDF
pesquisável por texto1 e digitalização em cores
padrão. Converta as cópias impressas em arquivos
digitais para roteamento e arquivamento automáticos. Visualize as digitalizações e documentos
armazenados no dispositivo diretamente na
tela de seleção por toque em cores e acesse
os documentos de forma mais rápida com a
compactação de arquivos avançada que reduz
drasticamente os tamanhos dos arquivos.
• Simplicidade e conveniência. A funcionalidade
Digitalizar para/imprimir de permite que você
imprima de e digitalize para um dispositivo de
memória USB para entrega de documentos
mais rápida, quando você não estiver em seu
computador.

Tranquilidade total
A série WorkCentre 5300 possui tecnologias de
ponta para segurança otimizada no dispositivo e
na rede.
• Manter seus documentos seguros o tempo
todo. Com a Impressão protegida, os trabalhos
são armazenados em uma fila separada até que
o destinatário pretendido escolha quais trabalhos
irá liberar para impressão. Além disso, os usuários
podem converter as cópias impressas em arquivos
digitais protegidos com a função Digitalizar para
PDF protegido por senha.
• Impedir o acesso não autorizado. Poderosas
funções como autenticação de rede padrão2,
com tecnologias como o Secure Access Unified
ID System, asseguram que apenas os usuários
autorizados tenham acesso ao dispositivo.
•M
 anter a integridade das informações. A
criptografia e sobregravação de disco rígido
de 256 bits usam o padrão FIPS 140-2 para
assegurar que seus dados permaneçam
protegidos.
•P
 ermanecer protegido. Os dados sensíveis
permanecem privados em sua rede graças à
autenticação de rede e ao e-mail criptografado,
além do suporte incorporado para IPsec, 802.1X
e SNMPv3.0 – os protocolos de segurança mais
recentes.
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Somente Copiadora/Impressora/Scanner.

As Soluções de Fluxo de Trabalho Xerox
levam sua impressora multifuncional
WorkCentre 5300 a um nível superior
de otimização do escritório.

• Limitar e controlar o uso. Com a Contabilidade
Padrão Xerox, os administradores podem
definir limites para usuários individuais quanto
ao número de impressão, cópia, digitalização
e trabalhos de fax, e calcular a atividade
do dispositivo no nível de usuário, grupo ou
departamento.
• Experiência real de multitarefa. A série
WorkCentre 5300 permite que os usuários
executem diversas tarefas de uma só vez:
processar RIP, receber, programar adiante,
processar a fila e transmitir. Essa capacidade
avançada permite copiar, imprimir, digitalizar
ou enviar fax enquanto outros trabalhos são
executados.
1

Com o Kit de digitalização em rede

O ajuste certo para cada
ambiente
A série WorkCentre 5300 economiza espaço
beneficiando seu escritório e o mundo externo,
com a engenharia de ponta que fornece grandes
reduções no consumo de energia.
• Base menor. Economize o espaço valioso do
escritório com um dispositivo que possui o
tamanho certo.
• Operação silenciosa. O WorkCentre 5300
produz menos ruído, permitindo que você tenha
a conveniência de manter o dispositivo perto sem
se distrair.
• Vantagens da tecnologia Xerox. Nosso Toner
EA com a tecnologia de baixo derretimento
atinge a temperatura mínima de fusão a 20 graus
C (68 graus F) menor que o toner convencional.
Além disso, o nosso scanner de LED consome
apenas um terço da energia das lâmpadas de
Xenon tradicionais. Você obtém economia de
energia significativa e saída brilhante e acetinada
– mesmo em papel comum.
• Frente e verso padrão. A série WorkCentre 5300
é fornecida com a impressão em frente e verso
padrão, que ajuda você a economizar papel e
dinheiro.
• Qualificada pela ENERGY STAR®. A série
WorkCentre 5300 atende aos rigorosos requisitos
da ENERGY STAR quanto ao uso de energia.

Transforme a maneira de sua organização
realizar o trabalho vital com o poder das Soluções
de Fluxo de Trabalho Xerox. Quando as pessoas
trabalham com eficiência, em menos tempo e
com menos etapas, a produtividade aumenta.
O stress diminui. E consequentemente, os erros
também. Independentemente de você ter
apenas algumas pessoas em sua equipe ou
um grupo de trabalho muito grande, a Xerox
sabe como simplificar seu fluxo de trabalho – e
ela começa usando as Soluções de Fluxo de
trabalho Xerox certas em seu dispositivo da série
WorkCentre 5300.
Solução de Impressão Móvel Xerox

A Solução Xerox Mobile Print é apenas uma das
várias soluções personalizadas que você acessa
diretamente na interface da tela de seleção por
toque.

Com a Xerox, ser móvel nunca foi tão fácil. A
Xerox torna a impressão móvel mais simples
e mais conveniente, enquanto mantém sua
empresa protegida. É por isso que estamos
equipando os profissionais móveis de hoje com
liberdade para enviar trabalhos de impressão a
partir de qualquer dispositivo que tenha e-mail.
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1
A tela de seleção por toque inovadora no painel frontal da
série WorkCentre 5300 facilita a execução das operações.
Ela possui um visor de 178 mm colorido com ícones
luminosos e navegação intuitiva para facilidade de uso
ideal.

2
Uma porta USB do painel frontal torna rápido e fácil
imprimir de ou digitalizar para qualquer dispositivo de
memória USB.
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3
O Alimentador automático de originais em F/V para
110 folhas processa rapidamente originais de uma ou
duas faces.
4
Bandeja manual de 50 folhas para materiais especiais e
tamanhos personalizados.
5
O Alimentador de alta capacidade* para 2.000 folhas
fornece capacidade máxima de papel para 5.090 folhas.
6
A entrada de papel padrão inclui a opção de duas
bandejas para 520 folhas com um gabinete ou uma
Bandeja Tandem de alta capacidade.

7
Módulo de acabamento Office integrado que economiza
espaço com grampeamento conveniente de única posição.
8
O Módulo de acabamento Office LX adiciona
empilhamento de 2.000 folhas, grampeamento de várias
posições e criador de livretos opcional.

* Requer Bandeja Tandem de alta capacidade

Flexibilidade com espaço
para crescer
Escolha uma copiadora poderosa de tamanho A3
e adicione os recursos de impressão, digitalização
e fax para otimizar a produtividade de seu
grupo de trabalho. À medida que o seu volume
de trabalho aumenta, a série WorkCentre 5300
está pronta para ser expandida para atender às
necessidades de seus negócios.

Principais Características da Série WorkCentre™ 5300
• Imprimir e copiar em até 35 ppm
• Soluções avançados de digitalização e fax
• Imprimir até A3.
• Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi
• Capacidade máxima de papel: 5.090 folhas
• A melhor segurança da categoria –
Certificado de Critérios Comuns do
Sistema Completo (ISO 15408)*
• Soluções de Fluxo de Trabalho da Xerox
desenvolvidas na Xerox Extensible Interface
Platform® (EIP)
* Pendente

Impressão / Cópia /
Digitalização / Fax
A3

35

ppm

L x P x A:
597 x 637,5 x 1.115 mm

WorkCentre 5335 com
Bandeja Tandem de alta capacidade

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
Alimentador
de alta
capacidade

Alimentador de Documentos Automático
em Frente e Verso
Bandeja
Tandem
de alta
capacidade

Office
integrado
Módulo de
acabamento
Gabinete

Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Velocidade
Ciclo de trabalho
Memória

Criador de
livretos
Módulo de acabamento
Office LX

Copiadora/Impressora/Scanner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Até 25 / 30 / 35 ppm
100.000 / 125.000 / 150.000 páginas por mês
1 GB mais 160 GB em disco rígido

Gerenciamento de papel
Padrão de entrada de papel

Unidade de disco rígido de 1 GB mais 160 GB / 2 GB com Kit PostScript opcional

Alimentador automático de originais em F/V: 110 folhas; Tamanhos padrão: A5 a A3; Tamanhos personalizados: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm.
Bandeja manual: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Escolha uma
Opcional

Bandejas 1 e 2 com Gabinete: 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandejas 1 e 2 com Bandeja Tandem de alta capacidade: 520 folhas cada mais 2.000 folhas; Tamanhos padrão: A4 ou B5
Alimentador de alta capacidade*: 2.000 folhas; Tamanhos padrão: A4 ou B5
Bandeja de Envelope: até 60 envelopes: Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5, Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Saída do papel

Padrão
Opcional

Bandeja coletora dupla: 250 folhas cada; deslocamento de saída inferior
Módulo de acabamento Office integrado: empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição única
Módulo de acabamento Office LX: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfuração opcional, criador de livretos
opcional (dobra V, com grampo na lombada)
Grampeador de conveniência: Grampeia 50 folhas

Frente e verso automático

Cópia 

Padrão

Tempo de saída
da primeira página

WorkCentre 5325/5330: 4,2 segundos; WorkCentre 5335: 4 segundos

Resolução (máx.)

600 x 600 dpi

Recursos de cópia

Impressão automática em frente e verso, Pré-alceamento eletrônico, Seleção de bandeja automática, Trabalho de criação, Imagem negativa/espelho, criação
automática de folheto, Várias em 1, RE Auto, Originais de tamanhos diferentes, Inserção de capas, Conjunto de amostras, Cópia de livro, Anotação, Excluir saída/
Excluir entrada, Modo Pôster, Marcas d'água, Cópia Cartão ID, Layout de página, Overlay de formulário, Supressão de fundo

Impressão Tempo de saída
da primeira página

11 segundos

Resolução (máx.)

1200 x 1200 dpi

Conectividade
Linguagens de descrição da página

10/100/1000Base-TX Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade

NA

PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; Opcional Adobe® PostScript® 3™

Recursos de impressão

Digitalização 

Kit de Fax 

Contabilidade 

Impressão automática em frente e verso, Impressão protegida, Impressão
programada, Conjunto de amostras, Criação de livreto, Seleção de capa, Seleção
de papel por atributo, Várias em 1, Marcas d´água, Folhas de banner, Ajuste para
novo tamanho de papel, Seleção de bandeja de saída, Impressão de USB
Padrão

NA

PDF, PDF linearizado, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, Digitalização em cores,
Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta

Opcional

NA

Kit de digitalização em rede (PDF pesquisável por texto, Compactação MRC,
Visualização em miniatura, Digitalizar para PC Desktop®, Várias soluções de
Parceiros de Inovação de Negócios da Xerox)

Opcional

Fax Walkup PSTN (opções de uma linha e três linhas)

Opcional

NA

Fax de Internet, Kit de Fax sobre IP (T.38), Kit de Ativação de Fax de Servidor
de Rede, Fax LAN via driver, Encaminhamento de fax, Envio e recebimento em
frente e verso, Impressão em / Fax até A3, Trabalho de criação de fax

Auditron

Auditron, Contabilidade padrão Xerox (Cópia, Impressão, Fax, Opcional)

NA

Kit de Ativação de Contabilidade de Rede (Várias Soluções de Terceiros para
Inovação de Negócios da Xerox)

Criptografia de disco rígido de 256 bits, Sobregravação de imagem

Impressão protegida, Sobregravação de imagem, Criptografia de disco
rígido de 256 bits, Autenticação com LDAP/Kerberos/SMB, PDF protegido por
senha, criptografia FIPS 140-2, E-mail criptografado S/MIME, IPsec, 802.1X,
SNMP v3.0, E-mail sobre SSL, LDAP sobre SSL, Log de auditoria

NA

Secure Access Unified ID System®

Padrão
Opcional

Segurança

Padrão

Opcional

Outras opções

Interface de dispositivo externo, Superfície do trabalho, Kit Unicode
Upgrade para Copiadora/Impressora/Scanner

NA

* Requer Bandeja Tandem de alta capacidade
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