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Multifunktionssystem
Produktivt och prisvärt

Xerox WorkCentre™ 4260
Multifunktionssystem
®

Öka kontorets produktivitet med Xerox® WorkCentre 4260. Maskinen kombinerar
kopiering, utskrift, färgscanning och faxfunktioner i världsklass med utmärkt
tillförlitlighet och användarvändlighet. Den är idealisk för ett dynamiskt kontor som
behöver ett värdespäckat A4-system med arbetsgruppsfunktioner.
Mervärde med många funktioner
Det prisvänliga multifunktionssystemet
WorkCentre 4260 har många funktioner som
hjälper dig styra kostnaderna utan att göra
avkall på prestanda.
• Skräddarsytt för företagets alla behov.
Konfigurationerna inkluderar både bords- och
golvmodeller med kopierings-, utskrifts-,
scanning-, e-post- och faxfunktioner.
Efterbehandlingsfunktionerna inkluderar
sortering och häftning med kapacitet upp till
3 100 ark.
• Hastighetsresurser som tillfredsställer högt
ställda krav. Kopierar och skriver ut med upp
till 53 sid/min, med första sidan på endast
6 sekunder.
• Färgscanning. Färgscanning ger utan
extra kostnad färgmöjlighet vid till exempel
sändning av digitala filer via e-post.
• Räkneverk. Möjliggör registrering och analys
av användning funktionsvis, vilket ger bättre
kostnadsstyrning.

Enkel att installera, använda och
underhålla
Oöverträffat lättanvänt, tillförlitligt och komplett
multifunktionssystem.
• Nätverksklart. Enkel installation i Windows®-,
Apple® Macintosh- och Linux-nätverk. Nya
globala drivrutiner för utskrift från Xerox
förenklar hanteringen av drivrutiner.
• Förenklar övervakningsrutiner
via nätverket. Fjärrfunktioner för
övervakning och felsökning via inbyggd
CentreWare IS-webbserver, CentreWare
Web och tredjepartslösningar förenklar
övervakningsrutiner via nätverket.
• Smidig direktanvändning. Den
intuitiva, grafiska färgpekskärmen och
hjälpinformationen förenklar hantering av
kopierings-, scanning- och faxjobb. Skriv ut från
USB-minne eller scanna och lagra för smidig
utskrift senare – utan att någon dator behövs.
• Se till att konfidentiella dokument förblir
privata. Lösenordsskyddad säker utskrift och
krypterad hårddisk garanterar säkerheten.

Få allt du förväntar dig av en
kraftfull Xerox-maskin, men i
ett litet format och till ett lågt
pris!

Spara pengar
• Automatisk dubbelsidig utskrift
sparar papper.
• Med vidarebefordran av fax
till e-post eliminerar du onödig
utskrift.
• Separat trumma och
tonerkassetter ger optimal
livslängd för alla komponenter.
• Effektivt energisparläge som
minskar elförbrukningen.

Spara tid
• Tack vare det smidiga formatet
kan maskinen placeras inom
bekvämt räckhåll.
• ID-kortskopiering scannar
båda sidorna av ett ID-kort och
skriver ut dem på en sida.

WorkCentre 4260 Fakta i
korthet

Utskrift/kopiering/scanning/
faxning/e-post

• Kopiering och utskrift med upp till
53 sid/min
• Automatisk dubbelsidig kopiering,
utskrift och scanning
• 600 x 600 dpi (upp till 1200 x 1200
med förbättrad bildkvalitet)
• Månatlig utskriftsvolym på 250 000
sidor
• 256 MB minne (utbyggbart till
512 MB), plus 80 GB hårddisk
• 100-arks automatisk dokumentmatare
för dubbelsidiga original

216 x 356 mm

Mått (B x D x H)
4260XF:
1003 x 660 x 1168 mm, vikt: 93 kg.

53 sid/min

WorkCentre 4260XF med
efterbehandlingsenhet och 2 000-arks
högkapacitetsmagasin

• Företrädesfunktionen pausar
ett jobb som kräver en speciell
åtgärd (till exempel en annan
pappersstorlek) och fortsätter
till nästa jobb i kön.
• Flera funktioner kan användas
samtidigt; scanna samtidigt
som du skriver ut eller tar emot
fax, eller göra en paus i en
utskrift om du behöver göra
en kopia.
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100-arks automatisk
dokumentmatare för
dubbelsidiga original
scannar dubbelsidiga
original i storlekar upp
till 216 x 356 mm.
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216 x 356 mm
glasskiva medger
scanning av dokument
upp till Legal-storlek
utan borttagning av
häftklamrar.
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En 80 GB intern
hårddisk möjliggör
fler funktioner. Med
funktionen för sparad
utskrift kan dokument
som ofta används
skrivas ut snabbt och
flexibelt.
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De avancerade
faxfunktionerna
inkluderar inbyggd fax
och nätverksfax (för
papperslös faxning
direkt från datorn), plus
säker faxmottagning
och vidarebefordran av
fax till e-post.
5

Med direkt USB-utskrift
och USB-scanning kan
du skriva ut direkt från,
eller spara till, ett USBminne.
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Extra 500-arks magasin
(standard med XFkonfigurationen).
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2 000-arks
högkapacitetsmagasin
utökar den totala
papperskapaciteten till
3 100 ark.
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Efterbehandlings
enheten sorterar
och häftar set upp
till 50 sidor. Finns
både för bords- och
golvplacerade modeller.

100-arks
snabbmagasin.
7

500-arks
standardmagasin.

Kraftfulla scanninglösningar
• Scanning till e-post. Gör att du kan
skicka filer till e-postmottagare direkt från
manöverpanelen.
• Nätverksscanning. Använder praktiska
mallar för att skicka scannade filer till
fördefinierade destinationer.
• Kopiera till hårddisk. Gör det möjligt
att kopiera filer till maskinens hårddisk
för smidig hämtning.
• Scanning till USB. Sparar scannade filer
direkt på ett portabelt USB-minne.
Så avancerat att det blir enkelt. Färgpekskärmen gör systemet mer lättanvänt än någonsin. Oavsett
om du skriver ut, kopierar, scannar, faxar eller skickar e-post får du hela tiden vägledning via ikoner på
skärmen.

Tillval
•N
 ätverksredovisning
•N
 ätverksfaxserver
• F ax, 1 linje
•2
 56 MB minnesuppgradering
• E xtra 500-arks magasin

Xerox® WorkCentre™ 4260-konfigurationer
WorkCentre 4260S

WorkCentre 4260X

WorkCentre 4260XF

• Automatisk dubbelsidig kopiering,
utskrift och scanning

4260S plus:

4260X plus:

• Inbyggd fax och nätverksfax

•3
 100 arks inmatningskapacitet

• 600 arks inmatningskapacitet
• Färgscanning till e-post, scanning till
nätverk, scanning till USB-minne

• E fterbehandlingsenhet för 50arks häftning

• S kåpunderdel (med
förvaringsmöjlighet)
• S tativ (utan förvaringsmöjlighet)
•2
 000-arks högkapacitetsmagasin
• I ntegrerad efterbehandlingsenhet
(500 ark, 50-arks häftning)
•G
 ränssnitt för tredjepartsutrustning
•X
 erox Secure Access

4260S

4260X

Hastighet
Maximal utskriftsvolym
Pappershantering
Pappersinmatning

4260XF

Upp till 53 sid/min (A4)
Upp till 250 000 sidor/månad
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 100 ark, anpassade storlekar: 70 x 152 mm till 216 x 356 mm
Snabbmagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 500 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm
Tillval

Magasin 2: 500 ark

Tillval

Högkapacitetsmagasin:
2 000 ark

Pappersutmatning

500 ark, automatiskt dubbelsidigt

Efterbehandling

Efterbehandlingsenhet: 500-arks magasin, 50-arks
häftning

Tillval

Utskrift

Första sidan

6 sekunder

Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi (upp till 1200 x 1200 med förbättrad bildkvalitet)

Minne (standard/max)

256 MB/512 MB plus 80 GB hårddisk

Processor/skrivarspråk

500 MHz-processor, PCL® 6/5e-emulering, Adobe® PostScript® 3™

Anslutningar
Utskriftsfunktioner

USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX Ethernet
Anpassade pappersstorlekar, vattenmärke, säker utskrift, provset, fördröjd utskrift, omslagsval, pappersval efter egenskap, tonersparläge, flera sidor per ark,
bildrotering, sparade inställningar, häftesproduktion, anpassning till pappersstorlek, sortering, utskrift till/från hårddisk, utskrift från USB-minne

Kopiering

5 sekunder

Första sidan

Kopieringsupplösning

600 x 600 dpi

Kopieringsfunktioner

Sortering, förminskning/förstoring 25 % till 400 %, bokkopiering, original med blandade storlekar, kantradering, bildförskjutning, häftesproduktion, omslag,
ljushetsgrad, OH-filmsmellanlägg, flera sidor per ark, ID-kortskopiering, kopiering till hårddisk, bakgrundsdämpning, affischkopiering

Faxning

Tillval

Faxfunktioner

Tillval

Scanning

Scanningdestinationer

Färgfaxning, adressbok, pollning, brevlådor, vidarebefordran till fax eller e-post, säker faxning

Scanning till e-post, nätverksscanning, nätverksscanning till TWAIN/WIA-program, scanning till USB-minne

Scanningfunktioner

Filformat: PDF, JPEG, TIFF, flersidig TIFF, Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition
(inkluderar en licens av PaperPort®, OmniPage® och Image Retriever), färgscanning
Xerox® standardredovisning (registrering av kopiering, utskrift, scanning och faxning), nätverksredovisning (tillval),
stöd för tillvalslösningar från Xerox samarbetspartner

Redovisning
Säkerhet

Inbyggd fax1, nätverksfax, nätverksserverfax (tillval)

Dataöverskrivning, nätverksautentisering, 802.1x, SNMP 3, transaktionslogg, HTTPS (SSL), säker utskrift, säker faxning, IPSec, säker LDAP, IP 6, Xerox Secure
Access Unified ID System®2, Common Access Enablement Kit (tillval; kortläsare ej inkluderad)

Garanti
1
3

Ett års på plats-garanti3

Analog telelinje krävs. 2 Utan EIP-funktionalitet.
Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Skrivarövervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services,
CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli,
Rendevous

Uppvärmningstid (från energisparläge):
första sidan: 32 sekunder
Uppvärmningstid (från att maskinen slås på):
första sidan: 73 sekunder (max)

Skrivardrivrutiner
Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista,
Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®,
Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX
11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Strömförsörjning
Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning: vänteläge: 111 W,
utskrift: 794 W,
energisparläge: 20 W

Pappershantering
50–200 g/m2
Utskriftsmaterial: Vanligt papper, kuvert, OHfilm, etiketter, kartong, vykort
Driftmiljö
Drift: 10 ºC till 32 ºC
Lagring: -20 ºC till 40 ºC
Relativ fuktighet: 20 % till 80 %
Ljudtryck: Utskrift: 54 dB(A),
vänteläge: 39 dB(A)

Dimensions (WxDxH)
4260S: 622 x 483 x 648 mm; vikt: 44 kg;
4260X: 622 x 483 x 648 mm; vikt: 44.5 kg;
4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; vikt: 93 kg
Medföljande delar
•W
 orkCentre 4260
• Tonerkassett (12 000 sidor)*
• Trumma (80 000 sidor)**
•C
 D med programvaror och dokumentation
(med handbok, snabbinstallationsguide och
garantibestämmelser)
• F axkabel 4260X och 4260XF
•N
 ätkabel

Certifiering
FCC del 15, klass A, FCC del 68, UL-listning
60950-1/CSA 60950-1-03, CE-märkning enligt
direktiv 73/23/EEC, 89/336/EEC och 1999/5/EC,
avsnitt 508 ADA, Cerner-testad och –certifierad
Förbrukningsmaterial och tillval
Tonerkassett (ca 25 000 sidor)*
106R01409
Trumma
(ca 80 000 sidor)**
113R00755
Underhållssats
(200 000 sidor)**
115R00063
Häftklammerkassett
(3 x 5000 häftklammer) 
008R12941
Skåpunderdel
(med förvaringsmöjlighet)1097S03677
Stativ (utan förvaringsmöjlighet)2097S03678
* Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752. Sidantalet varierar med
sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsmaterial.
** Sidantalet varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering
1

Ytterligare ett 500-arks magasin krävs

2

Ytterligare tre 500-arks magasin krävs

Nätverksredovisning098S04928
Nätverksfaxserver 
098S04931
Enlinjesfax
(UK/NL/BE/FR/IE)
498K18850
Enlinjesfax
(FI/DK/NO/SE)
498K18860
Enlinjesfax
(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR)
498K18870
256 MB minne 
098N02200
500-arks magasin 
098N01524
2000-arks högkapacitetsmagasin  097N01684
Integrerad efterbehandlingsenhet
(500 ark, 50-arks häftning)
097N01715
Gränssnitt för tredjepartsutrustning097N01676
Common Access Card
Enablement Kit
497K09950
Xerox Secure Access
EU med HID 125 kHz kortläsare 301N26440
EU med Magstripe-kortläsare
301N26450
EU med Legic-kortläsare
301N26460
EU med Mifare/HID iClasskortläsare
301N26470

Mer information finns på www.xerox.com/office
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