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Sistema multi-funcional
WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
A série de sistemas multifuncionais modulares WorkCentre 5300 foi concebida
para o ajudar a optimizar os processos quotidianos da sua empresa, permitindo-lhe
reduzir os custos e melhorar a produtividade em geral do seu pessoal. As tarefas que
executa diariamente tornam-se automatizadas com soluções de workﬂow fáceis de
implementar.
Reduza os custos com maior
eﬁciência do grupo de trabalho
O WorkCentre 5300 permite-lhe descobrir
formas de reduzir impressões dispendiosas
reduzindo a quantidade que imprime, através
da introdução de simples, mas eﬁcazes ﬂuxos
de trabalho. Juntamente com o seu design
energeticamente eﬁciente e tecnologia de
toner patenteada, pode esperar poupar até nas
despesas ocultas.
• Drivers de impressão com pré-deﬁnições
independentes para cada aplicação.
Permitem-lhe deﬁnir cada aplicação para
imprimir da forma pretendida, ajudando-o
a encontrar formas intuitivas para reduzir
as impressões actuais e evitar potenciais
desperdícios quando são escolhidas as
deﬁnições incorrectas.
• Fim das deslocações desnecessárias
ao equipamento. Recupere e leia
faxes recebidos sem ter de os imprimir,
conﬁgurando simplesmente o equipamento
para os encaminhar para um endereço de
e-mail ou pasta de rede.
• Encontre facilmente os seus documentos
electrónicos. Converta documentos em
papel para documentos em formato PDF,
com pesquisa de texto que lhe permitem
utilizar qualquer motor de busca standard
para procurar conteúdos especíﬁcos
existentes no documento.
• Utilizadores ad hoc sem computadores.
Com a série WorkCentre 5300 poderá
digitalizar para USB e imprimir de USB
directamente no equipamento.
• Flexibilidade que vai ao encontro das
suas necessidades individuais. Desde a
necessidade de apenas cópia até à utilização
da totalidade das capacidades multifuncionais com velocidades até 35 ppm, a
escolha é verdadeiramente sua.

Total tranquilidade

Com consciência ambiental

Todos conhecemos os riscos associados à actual
sociedade electrónica, porém, quantos possuem
o conhecimento para prevenir os riscos? A série
WorkCentre 5300 confere-lhe a protecção
necessária, sem precisar dos conhecimentos de
um especialista com formação.

A série WorkCentre 5300 vai ao encontro de
todos os aspectos das suas preocupações
ambientais. É conseguida uma redução no
consumo de energia com tecnologia líder na
indústria como o Toner EA patenteado, o qual
reduz as temperaturas de fusão, e a utilização
de uma gama de digitalização com luzes LED
que reduzem o consumo de energia em 1/3 em
relação às lâmpadas de xénon convencionais.

• Mantenha a sua informação e a dos seus
clientes segura em todas as ocasiões.
Quando efectua digitalizações através da
Internet não segura, escolha um formato PDF
codiﬁcado/protegido por palavra-passe com
o toque de um botão. Imprima utilizando
a função Impressão segura, na qual uma
palavra-passe protege o documento até que o
utilizador se encontre junto ao equipamento,
pronto para o retirar.
• Segurança do equipamento. A Codiﬁcação
do disco rígido de 256 bits e a Sobreposição
de imagens são disponibilizadas como
funções standard, signiﬁcando que mesmo
os dados de documentos processados e
armazenados no equipamento se encontram
protegidos sem a intervenção de terceiros.

• Ajusta-se perfeitamente com menos ruído.
Um equipamento mais pequeno e um
funcionamento mais silencioso signiﬁcam
que pode colocar o equipamento no
escritório sem que este perturbe as tarefas
quotidianas dos seus funcionários.
• Capacidade frente e verso standard.
Permite-lhe reduzir a utilização de papel e
poupar dinheiro.
• Classiﬁcada pela ENERGY STAR®. A série
WorkCentre 5300 cumpre os exigentes
requisitos da ENERGY STAR relativamente à
utilização de energia.
Veriﬁque as conﬁgurações para as funções disponíveis

• Protecção total e melhorada líder na
indústria. Disponível com intervenção
mínima, são suportados protocolos seguros
standard como IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X,
HTTPS/SSL, entre outros. São também
suportados vários métodos de autenticação
incluindo a mais recente tecnologia de
leitor biométrico, apoiadas pela certiﬁcação
independente Full System para as normas
EAL3 Common Criteria (pendente). Não
precisa de continuar a preocupar-se com a
segurança do seu equipamento.

Características gerais dos sistemas
da série WorkCentre™ 5300

Impressão/Cópia/
Digitalização/Fax
• Impressão e cópia até 35 ppm
• Potentes soluções de digitalização e fax
A3
• Até 1200 x 1200 dpi de resolução de
impressão
ppm
• Capacidade máxima de papel: 5090 folhas
• A melhor segurança na sua classe –
certiﬁcado pelo Full System Common Criteria
(ISO 15408)*
• Soluções de workﬂow Xerox integradas na
LxPxA:
Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)
597 x 637,5 x 1.115 mm
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* Pendente

WorkCentre 5335 com bandeja em
linha de alta capacidade
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O inovador ecrã táctil no painel dianteiro da série
WorkCentre 5300 facilita a operação directa. Integra
um ecrã a cores de 178 mm com ícones luminosos
e navegação intuitiva para uma óptima facilidade
de utilização.
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A porta USB no painel dianteiro torna a impressão
de qualquer dispositivo USB ou impressão para
qualquer dispositivo USB standard mais rápida
e fácil (apenas copiador/impressora/scanner).
3

Duplex Automatic Document Feeder (DADF) de
110 folhas processa rapidamente originais com
apenas uma face ou frente e verso.
4

Bandeja bypass para 50 folhas para suportes
especiais e formatos personalizados.

6

A entrada de papel standard inclui a opção
de duas bandejas de 520 folhas com armário
ou uma bandeja em linha de alta capacidade
de 2000 folhas.

7

8

7

Finalizador ofﬁce integrado que permite poupar
espaço com agrafamento simples.
8

O Finalizador ofﬁce LX acrescenta empilhamento
de 2000 folhas, perfuração, agrafamento em várias
posições e booklet maker opcional.

5

O Alimentador de alta capacidade* opcional de
2000 folhas eleva a capacidade máxima do papel
para 5.090 folhas.
* É necessária bandeja em linha de alta capacidade

Flexibilidade com espaço
para crescer
Escolha um copiador A3 potente
e acrescente-lhe as capacidades de
impressão, digitalização e envio de fax
para optimizar a produtividade do seu
grupo de trabalho. A série WorkCentre 5300
está preparada para se expandir à medida
que o seu volume de trabalho aumenta,
a ﬁm de satisfazer as necessidades da
sua empresa.

As soluções de workﬂow Xerox elevam
o seu sistema multi-funcional da série
WorkCentre 5300 a um nível superior
de optimização no escritório.

Transforme a forma como a sua organização
realiza o trabalho mais importante com o
poder das soluções de workﬂow Xerox. Quando
as pessoas trabalham de forma eﬁciente,
despendendo menos tempo e com menos
passos, a produtividade sobe. A Xerox sabe
que tudo isto se consegue optimizando o seu
ﬂuxo de trabalho, e tal começa por utilizar as
soluções de workﬂow Xerox correctamente com
o equipamento da série WorkCentre 5300.
Solução de Impressão Móvel Xerox*

A solução de Impressão Móvel da Xerox é apenas
uma das várias soluções personalizadas às quais
pode aceder directamente no ecrã táctil.

Com a Xerox, é muito mais fácil ser um
trabalhador em mobilidade. A Xerox torna
a impressão móvel mais simples e cómoda,
mantendo a sua empresa segura. É por
esta razão que dotamos os proﬁssionais em
mobilidade dos nossos dias com a liberdade de
enviar trabalhos impressos a partir de qualquer
equipamento que suporte e-mail.
* Apenas copiadora/impressora/scanner.

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Velocidade

Copiadora/Impressora/Scanner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
Até 25/30/35 ppm

Ciclo de trabalho

100 000/125 000/150 000 páginas por mês

Alimentação de papel
Entrada do papel

Standard

Alimentador automático de documentos duplex: 110 folhas; Formatos standard: A5 a A3; Formatos personalizados: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Bandeja bypass: 50 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Um à escolha
Opcional

Bandejas 1 e 2 com armário: 520 folhas cada; Formatos: Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja em linha de alta capacidade: 2000 folhas; Formatos standard: A4 ou B5
Alimentador de alta capacidade*: 2000 folhas; Formatos standard: A4 ou B5
Bandeja para envelopes: Até 60 envelopes: DL, C5, Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Saída de papel

Standard

Bandeja de recepção dupla: 250 folhas cada; Bandeja inferior offset

Opcional

Finalizador Ofﬁce Integrado: Empilhador de 500 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento numa posição
Finalizador Ofﬁce LX: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco,
agrafo no vinco)

Frente e verso automático

Standard

Cópia
Tempo de saída da primeira página

WorkCentre 5325/5330: Apenas 4,2 segundos; WorkCentre 5335: Apenas 4,0 segundos

Resolução (máx.)

600 x 600 dpi

Memória

Unidade de disco rígido de 1 GB mais 160 GB

Características de cópia

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

Frente e verso automático, pré-separação electrónica, selecção automática de bandejas, criar trabalho, imagem negativa/em espelho, criação automática
de booklets, impressão de várias páginas na mesma folha, R/A auto, originais de vários formatos, inserção de capas, conjunto de amostras, cópia de livros,
anotação, modo de cartaz, marcas de água, cópia de cartão ID

Impressão
Tempo de saída da primeira página

Apenas 11,0 segundos

Resolução (máx.)

1200 x 1200 dpi

Conectividade

10/100/1000 Base TX Ethernet, impressão directa via USB 2.0 de alta
velocidade, Ethernet 802.11b sem-ﬁos
(via adaptadores de outros fabricantes)
Opcional

Linguagens de descrição da página
Funções de impressão

Digitalização

Frente e verso automático, impressão segura, impressão diferida, conjunto
de amostras, criação de booklets, selecção de capas, selecção do papel por
atributo, impressão de várias páginas reduzidas num folha, marcas de água,
folhas de separação, ajustar a novo formato do papel,
selecção da bandeja de saída
Digitalização a cores para e-mail, digitalização para pasta,
digitalização para USB

Standard
Opcional

Opcional

Segurança

Digitalização em rede, PDF com pesquisa de texto, PDF/A, XPS, compressão
MRC, pré-visualização de miniaturas, Scan to PC Desktop®,
várias soluções Xerox Alliance Partner

Opcional

Walkup PSTN fax (opções de uma linha ou três linhas) com fax via Internet, kit
de fax sobre IP (T.38), kit de activação de servidor de fax em rede, fax via LAN
através de driver, encaminhamento de fax, envio e recepção frente e verso,
impressão em fax até A3, criar trabalho fax

Standard

Auditron

Auditron, Xerox Standard Accounting (cópia, impressão, fax, digitalização)

Opcional

N/A

Kit de activação de contabilização em rede
(várias soluções Xerox Alliance Partner)

Standard

Codiﬁcação de disco rígido de 256 bits, sobreposição de imagem

Impressão segura, autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC (apenas
copiadora/impressora/scanner), PDF protegidos por palavra-passe, e-mail
codiﬁcado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre SSL, LDAP sobre
SSL, sobreposição de imagens, codiﬁcação de disco rígido de 256 bits,
registo de segurança

Opcional

N/A

Sistema Secure Access Uniﬁed ID System

Kit de fax

Contabilização

PDF, XPS®, emulação PCL® 6, HP-GL2 (submissão directa),
Adobe® PostScript® 3™ opcional

Outras opções

Interface de dispositivos externos, superfície de trabalho, agrafador cómodo (agrafa 50 folhas), kit Unicode

* É necessária bandeja em linha de alta capacidade

Equipamento multi-funções
CCD – 035
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