
B1022/B1025

המדפסות הרב-תכליתיות של 
XEROX® 

שדרג לקבלת תפוקה גבוהה יותר.



 שטח גוף קטן יותר. 
יכולות גדולות יותר.

 Xerox® .תוכל להשיג הרבה בפחות מאמץ
B1022/1025 מחליף כמה התקנים במדפסת 

רב-תכליתית קומפקטית אחת שעושה יותר מכל 
ההתקנים במשולב – כל זאת בזמן שהיא מדפיסה 

 .Tabloid/A3 נייר בגודל של עד

תכונות מתקדמות

בעזרת קישוריות אלחוטית אופציונלית, יש לך 
את האפשרות לניידות ללא כבלים ואת הנוחות 

והגמישות להניח את המדפסת או את ההתקן הרב-
 Wi-Fi ® תכליתי שלך היכן שתרצה. אשף התקנת

 ) WPS (  Wi-Fi Print Setup שלנו ותוכנית ההתקנה
מהווים דרך בטוחה ופשוטה להתחבר. 

 שדרוג הביצועים 
והתפוקה.

המדפסת Xerox® B1022/B1025 החסכונית 
במקום עוזרת לך לעשות יותר בפחות טרחה – היא 

משמרת אנרגיה ומפחיתה עלויות על-ידי שילוב 
פונקציות של צילום דו-צדדי, מדפסת, סורק בצבע 

ופקס1 בהתקן מונוכרומטי אחד ובמחיר משתלם.

 
ביצועים יוצאים מן הכלל. בעזרת עוצמת עיבוד 

של עד GHz  1.5 וזיכרון מובנה של GB  1.5, תוכל 
לראות את העמוד המודפס הראשון מהר וליהנות 

ממהירות הדפסה של עד 25 עמודים לדקה.

 
הדפסה בכמות גדולה יותר לתקופה ארוכה 

יותר. מגש נייר שני אופציונלי מאפשר לך לטעון 
250 גיליונות נוספים, לקבלת הדפסה לזמן ארוך 

יותר ללא הפרעות.

 
ראה את ההבדל. המסמכים מוצגים בחדות 
  1200 x  מדהימה עם איכות תמונה של עד

.1200 dpi

פשטות בעבודה מההתקן

ממשק מסך המגע האינטראקטיבי במדפסת הרב-
תכליתית Xerox® B1025 מאפשר הפעלה פשוטה 
ואינטואיטיבית בכל פונקציה, בין אם אתה מדפיס, 

סורק, מעתיק או שולח פקס1. תוכל לכוונן את הפלט 
כך שיתאים לצרכים שלך או להסתמך על ההגדרות 

הפשוטות והאוטומטיות לקבלת איכות הדפסה 
עקבית בכל פעם.

 
במקום, בזמן ובאופן שנוחים לך. סרוק לדואר 

אלקטרוני או סרוק לכונן זיכרון USB והדפס ממנו 
אל ההתקן. תוכל גם להדפיס הישר מהענן בכמה 

שלבים פשוטים.

 
ניהול קל. בעזרת שרת האינטרנט המוטבע של 

 ®Xerox, קל לנהל התקנים מרוחקים. תוכל לעשות 
זאת ישירות מהדפדפן במחשב שלך.

 
אבטחה תמידית. תוכל להבטיח שמסמכים רגישים 

לא יגיעו לנמענים לא רצויים, בעזרת מאפייני 
אבטחה חדשניים, ובכללם הצפנת AES של 256 
סיביות, SNMPv3, סינון IP והדפסה מאובטחת.

 מדפסות רב תכליתיות 
Xerox® B1022/B1025

Xerox® B1022/  )MFP( המדפסת הרב-תכליתית המונוכרומטית
B1025 נמכרת במחיר משתלם שלא בא על חשבון המאפיינים 

והקישוריות שלהם אתה זקוק כדי למצות את פוטנציאל התפוקה. 
חיסכון במקום, סריקה והדפסה רב-תכליתיים במהירות גבוהה, 
ויכולות ההדפסה הניידת שעסקים בימינו דורשים – הכול הופך 

לפשוט יותר.

1 פקס אופציונלי זמין עבור Xerox® B1025 בלבד.



1 פקס אופציונלי זמין עבור Xerox® B1025 בלבד.
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בחר את האפשרות המתאימה ביותר לעסק שלך.

1  כיסוי המשטח כלול כסטנדרט ב-Xerox® B1022 MFP והוא 
.Xerox® B1025 MFP-מוצע כאפשרות תצורה ב

2  יציאת USB נגישה מאוד מאפשרת למשתמשים להדפיס 
מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או לבצע סריקה לכל התקן 

מסוג זה במהירות.

3  מגש פלט של 250 גיליונות.

4  מגש העקיפה ל-100 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה 
 125  x/'11.69 אינץ  x 17 4.92 אינץ' עד  x 4 בגדלים של

102 מ"מ עד x 432  297 מ"מ.

5  מגש 1 סטנדרטי ל-250 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה 
 148  x/'11.69 אינץ  x 17 5.83 אינץ' עד  x 7.17 בגדלים של

182 מ"מ עד x 432  297 מ"מ.

6  מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי )DADF( ל-100 גיליונות 
סורק מסמכי מקור דו-צדדיים בשחור-לבן או בצבע לביצוע 

עבודות העתקה, סריקה ופקסDADF .1 מגיע כסטדנרט 
בתצורת DADF של Xerox® B1025 והוא שדרוג אופציונלי 

.Xerox® B1022-ב

7  מגש נוסף אופציונלי של 250 גיליונות עבור חומרי הדפסה 
 148  x/'11.69 אינץ  x 17 5.83 אינץ' עד  x 7.17 בגדלים של

182 מ"מ עד x 432  297 מ"מ, המגדיל את קיבולת הנייר 
הכוללת ל-500 גיליונות.

Xerox® B1022  8 כולל לוח קדמי אינטואיטיבי להגדרת 
תצורת ההגדרות של ההתקן ולתכנות עבודות. 

Xerox® B1025  9 כולל ממשק מסך מגע צבעוני בגודל 4.3 
אינץ', לשימוש פשוט יותר.

5

1

3 2

4

Xerox® B1022 מדפסת רב-תכליתית
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Xerox® B1025 מדפסת רב-תכליתית
תצורת DADF מוצגת עם מגש אופציונלי.



Xerox® B1022/B1025 מדפסות רב תכליתיות

Xerox® B1022Xerox® B1025מפרטי התקן 

עד 25 דפים בדקהעד 22 דפים בדקהמהירות
עד 50,000 דפים/בחודשמחזור הדפסה1

MHz 600 1 GHzמעבד

MB 256 1.5 GBזיכרון

Wi-Fi® 802.11 b/g/n , High-speed USB 2.0 , Ethernet 10/100 Base-T )אופציונלי(,  ®Wi-Fi Direct עם ערכת Wi-Fi אופציונלית קישוריות

העתקה והדפסה 
העתקה: עד x 600 dpi  600; הדפסה: עד dpi  1200 )משופר(רזולוציה

תוך 7.6 שניותתוך 7.8 שניותזמן הפקת העתק ראשון

תוך 8.9 שניות תוך 9.1 שניותזמן הדפסת עמוד ראשון

Adobe® PostScript® 3™  , PCL®6 שפות תיאור עמוד

עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת, יצירת חוברות )B1025  בלבד(, מצב טיוטה, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, הדפסה מושהית, מאפייני הדפסה
Xerox® Earth Smart הדפסה מאובטחת, הודעת עבודה, סימן מים, הדפסה דו-צדדית, מזהה עבודה בכרזות, סיבוב תמונה, הגדרת מנהל התקן

Xerox® Print Service , Apple® AirPrint®2 ותוספים של Mopria® Print Service עבור  ™Androidהדפסה ניידת

סריקה בשחור לבן ובצבע עד ל-x 600  dpi  600; יעדי סריקה: סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת )FTP או Browse SMB(; תבניות קובץ: סרוק 
TIFF  ,JPG )עמוד אחד ועמודים מרובים(, PDF )עמוד אחד ועמודים מרובים(

אופציונלי שליחת פקס מההתקן, פקס ישירלא זמיןפקס3 

אימות קושחה, ניהול אישורי אבטחה, הפקה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית, אימות נתיב אישור, הצפנת AES של 256 סיביות, FIPS 140-2,  אבטחה 
SNMPv3 , TLS/SSL, סינון כתובת IP, יומן ביקורת, הדפסה מאובטחת

סטנדרטי משטח או מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: 100 גיליונות; גדלים מותאמים: משטחהזנת נייר 
עד x 17  11.69 אינץ' / x 432  297 מ"מ 

מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 4  4.92 אינץ' עד x 17  11.69 אינץ'/x 102  125 מ"מ עד x 432  297 מ"מ
מגש 1: 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 7.17  5.83 אינץ' עד x 17  11.69 אינץ'/x 182  148 מ"מ עד x 432  297 מ"מ

מגש נוסף: 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 7.17  5.83 אינץ' עד x 17  11.69 אינץ'/x 182  148 מ"מ עד x 432  297 מ"מאופציונלי

250 גיליונותפלט נייר

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא צפוי להישאר קבוע בכל עת.; 2 בקר באתר www.apple.com לרשימת אישורים של AirPrint .; 3 פקס דורש קו טלפון אנלוגי.

 .www.xerox.com/B1022-B1025Specs לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל
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ניהול המדפסת
 Xerox® CentreWare®  ,Xerox®  שרת האינטרנט המוטבע של

 Apple Bonjour®   ,התראות בדואר אלקטרוני  ,Web

מנהלי התקן הדפסה 
 , Windows Server® 2000  ,Windows® 7, 8, 10

 Server  ,Server 2008 R2  ,Server 2008 , Server 2003
  ,Citrix®  ;10.12 ,10.11 ,10.10 גרסאות Mac OS®   ;2012

 HP-UX®  ;IBM® AIX® 7.2  ;Linux®   ;Red Hat® Enterprise
 Xerox®  ;SUSE® 13.2  ;Oracle® Solaris®  11.3  ;11iv3

Global Print Driver® 

טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: נייר דחוס במשקל 16 עד 
34 ליברות / 60 עד 128 ג'/מ"ר; מגש עקיפה: עמוד שער 

במשקל 16 עד 60 ליברות/60 עד 163 ג'/מ"ר; מגש 1 ומגש 
נוסף אופציונלי: נייר דחוס במשקל 16 ליברות עד ספר לימוד 

במשקל 80 ליברות / 60 עד 140 ג' /מ"ר 

סוגי חומרי הדפסה
נייר רגיל, נייר דחוס, מחורר, מודפס מראש, כבד, קל, ארכיון, 

ממוחזר, כרטיסים דקים, נייר חברה, מותאם אישית 1–7

אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל

.www.xerox.com/OfficeCertifications

תכולת האריזה
Xerox® B1025 או Xerox® B1022 המדפסת הרב-תכליתית  •
•  קיבולת מחסנית הדפסה התחלתית – שחור: קיבולת הדפסה 

של 42,500
•  תקליטור תוכנה ותיעוד )עם מדריך למשתמש, מדריך 

להתקנה מהירה, מנהלי התקנים לבטיחות, תקינה, מחזור 
והדפסה והצהרת אחריות(

•  מדריך התקנה
•  מדריך מהיר לשימוש

•  כבל חשמל

חומרים מתכלים
מחסנית טונר בקיבולת סטנדרטית – 

106R01731 שחור: 13,700 עמודים4  
113R00679 מחסנית תוף: 80,000 עמודים5  

אפשרויות
097N02316 מזין של 250 גיליונות6 

 497N05496 ערכת פקס עבור B1025 )קו אחד(6 
 497N05497  6 DADF
497N05495   )Wi-Fi מתאם רשת אלחוטית )ערכת

 .ISO/IEC 19752-4  ממוצע דפים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל

התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.

5  הערכת דפים. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה, 

לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן. למידע נוסף, בקר בכתובת 
.http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

CSE 6 מותקן על-ידי

התצורות עשויות להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי.


