MULTIFUNKČNÍ
TISKÁRNY XEROX ®
Přejděte na vyšší produktivitu.
B1022/B1025

Multifunkční tiskárny
Xerox® B1022/B1025
Černobílé multifunkční tiskárny Xerox ® B1022/B1025
jsou cenově dostupné, aniž byste museli obětovat
množství funkcí a konektivitu, kterou potřebujete
k dosažení plné produktivity. Prostorově úsporné,
rychlé skenování a tisk – vše v jednom. Možnosti
mobilního tisku, které v současné době firmy
vyžadují – to všechno je nyní jednodušší.

M E N Š Í R O Z M Ě RY

V Y L E P Š E T E V Ý KO N

S N A D N É OV L Á DÁ N Í P Ř Í M O Z E

VĚTŠÍ SCHOPNOSTI

A PRODUKTIVITU

ZAŘÍZENÍ

Neuvěříte, o kolik víc práce můžete udělat
s tímto jedním zařízením. Xerox® B1022/1025
nahrazuje více zařízení v této jedné,
kompaktní multifunkční tiskárně, která toho
dokáže víc, než všechna původní zařízení
dohromady – a tiskne na média až do
formátu A3.

Prostorově úsporná multifunkční tiskárna
Xerox® B1022/B1025 šetří energii a snižuje
náklady na spotřební materiál tím, že
kombinuje oboustrannou kopírku, tiskárnu,
barevný skener a fax1 do jednoho, cenově
dostupného černobílého zařízení.

Interaktivní dotyková obrazovka na
multifunkční tiskárně Xerox® B1025 vás
provede jednoduchým, intuitivním
nastavením každé funkce – ať už jde o tisk,
snímání, kopírování či faxování1. Vylaďte
výstupy podle vašich potřeb nebo se
spolehněte na automatické nastavení pro
konzistentní kvalitu každého výtisku.

P O K R O Č I L É F U N KC E


Vynikající výkon. Díky výkonnému procesoru
1,5 GHz a 1,5 GB standardní paměti je první
výtisk vytištěn rychleji. Rychlost tisku přitom
dosahuje až 25 str./min.

S volitelným bezdrátovým připojením získáte
svobodu neomezeného pohybu, pohodlí
a flexibilitu při umísťování tiskárny nebo
multifunkčního zařízení přesně tam, kam
potřebujete. Náš průvodce instalací Wi-Fi®
a funkce Wi-Fi Print Setup (WPS) zajistí
snadné a bezpečné připojení.


Tiskněte více po delší dobu. Volitelný druhý
zásobník papíru, který pojme až 250 listů, se
postará o delší nepřerušovaný tisk.


Poznejte rozdíl. Vaše dokumenty budou
výjimečně ostré s kvalitou obrazu až
1 200 × 1 200 dpi.


Kdekoli, kdykoli a jakkoli. Přímo ze zařízení
můžete snímat do e-mailu nebo na paměťové
médium USB, ze kterého můžete i tisknout.
Díky několika snadným krokům můžete
tisknout přímo z cloudu.


Snadná správa. Díky integrovanému rozhraní
Xerox® Embedded Web Server je vzdálená
správa velmi snadná – a to přímo z prohlížeče
ve vašem počítači.


Mějte data v bezpečí. Chraňte své důvěrné
dokumenty před nevyžádanými příjemci
s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi, jako
jsou technologie 256bitového šifrování AES,
protokol SNMPv3, filtrování adres IP
a zabezpečený tisk.
Volitelný fax je k dispozici pouze pro Xerox® B1025.
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Z V O LT E S I M O Ž N O S T , K T E R Á VA Š Í
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F I R M Ě V Y H OV U J E N E J L É P E
1 Kryt dokumentového skla je standardní součástí
multifunkční tiskárny Xerox® B1022, a jako volitelné
příslušenství je nabízeno pro multifunkční tiskárnu
Xerox® B1025.
2 Díky snadno přístupnému portu USB mohou
uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového
zařízení USB nebo do něj skenovat.
3 Výstupní zásobník na 250 listů.
4 Ruční podavač na 100 listů umožňuje použití médií
o velikosti 125 × 102 mm až 297 × 432 mm.
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Multifunkční tiskárna Xerox® B1022

5 Standardní zásobník 1 na 250 listů umožňuje
použití médií o velikosti 148 × 182 mm až
297 × 432 mm.
6 Automatický oboustranný podavač dokumentů
(DADF) na 100 listů umožňuje skenování, kopírování
i faxování1 oboustranných černobílých i barevných
předloh. DADF je standardně u modelu Xerox® B1025
a volitelně u modelu Xerox® B1022.
7 Volitelný přídavný zásobník papíru pojme 250 listů
formátu 148 x 182 mm až 297 x 432 mm, a zvýší
celkovou kapacitu zásobníků až na 500 listů.
8 Xerox® B1022 obsahuje intuitivně ovládatelný čelní
panel, na kterém můžete nakonfigurovat nastavení
zařízení a programování úloh.
9 Tiskárna Xerox® B1025 je vybavena větším,
4,3palcovým barevným dotykovým displejem pro
ještě snazší obsluhu.

Volitelný fax je k dispozici pouze pro Xerox® B1025.
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Multifunkční tiskárna Xerox® B1025
Vyobrazena je DADF konfigurace s volitelným
přídavným zásobníkem.

Multifunkční tiskárny Xerox® B1022/B1025
TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ

Xerox® B1022

Xerox® B1025

Rychlost

Až 22 str./min

Až 25 str./min

Pracovní zátěž1

Až 50 000 stran/měsíc

Procesor

600 MHz

1 GHz

Paměťová karta Micro SD

–

8 GB
Slouží k uložení dalších adres (2 000 adres / 500 skupin),
kolaci, vytváření brožur a práci s většími úlohami

Paměť

256 MB

1,5 GB

Připojení

Ethernet 10/100Base-T, vysokorychlostní USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (volitelně), Wi-Fi Direct® s volitelnou sadou pro Wi-Fi

Kopírování a tisk
Rozlišení

Kopírování: Až 600 × 600 dpi; tisk: až 1 200 dpi (vylepšená kvalita)

Vytištění první kopie

Již za 7,8 sekundy

Již za 7,6 sekundy

Rychlost vytištění první strany

Již za 9,1 sekundy

Již za 8,9 sekundy

Jazyky popisu stránky (PDL)

PCL®6, Adobe® PostScript® 3™

Funkce tisku

Obousměrná komunikace v reálném čase, tvorba brožur (pouze B1025), režim Draft, osobní tisk, tisk z USB, vzorová sada, uložená úloha, odložený
tisk, zabezpečený tisk, oznámení o úloze, vodoznak, oboustranný tisk, ID úlohy, otočení obrazu, nastavení ovladače Xerox® Earth Smart Driver

Mobilní tisk

Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins pro Android™

Skenování

Černobílé a barevné snímání v rozlišení až 600 x 600 dpi; úložiště: skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě
(FTP nebo procházení složek SMB); formáty souborů: JPG, TIFF (jedno- a vícestránkový), PDF (jedno- a vícestránkové)

Fax3volitelně

Nedostupné

Zabezpečení

Ověření firmware, správa bezpečnostních certifikátů, automatická tvorba podepsaných certifikátů, validace cesty certifikátu, 256bitové šifrování AES,
FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, filtrování IP adres, Audit Log, zabezpečený tisk

Vstup papíruStandardně

Sklo pro předlohy

Walkup Fax, Direct Fax

Dokumentové sklo nebo automatický duplexní podavač předloh:
100 listů; uživatelské formáty: až do 297 x 432 mm

Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 125 × 102 mm až 297 × 432 mm
Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 148 × 182 mm až 297 × 432 mm
Volitelně
Výstup papíru
1

Dodatečný zásobník: 250 listů; uživatelské formáty: 148 × 182 mm až 297 × 432 mm
250 listů

Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Neočekává se pravidelné takové zatížení. 3 Fax vyžaduje analogovou telefonní linku

Správa zařízení
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web,
emailová upozornění, Apple Bonjour®
Tiskové ovladače
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003,
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® verze
10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®;
IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE®
13.2; Xerox® Global Print Driver®
Zpracování médií
Automatický duplexní podavač předloh: 16 až 32 liber/60
až 128 g/m² (běžný kancelářský); ruční zásobník: 16 lb to
60 lb Cover/ 60 až 163 g/m²; zásobník 1 a volitelný
přídavný zásobník: 16 lb Bond až 100 lb Text/60 až
140 g/m²
Typy médií
Kancelářský papír, děrovaný papír, předtištěný, papír
vysoké gramáže, nízké gramáže, archivační papír,
recyklovaný, hlavičkový, uživatelský formát 1–7

Obsah balení
• Multifunkční tiskárna Xerox® B1022 nebo Xerox® B1025
• Startovací tonerová kazeta – černá:
kapacita 2 500 výtisků4
• CD disk se softwarem a dokumentací (uživatelská
příručka, stručná instalační příručka, právní předpisy,
pokyny k recyklaci, tiskové ovladače, záruční podmínky)
• Instalační příručka
• Stručný návod k použití
• Napájecí kabel
Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta –
Černá: 13 700 stran4 
Tisková jednotka: 80 000 stran5 

006R01731
013R00679

Volitelně
Podavač na 250 listů
097N02316
Sada pro fax pro B1025 (1 linka)6497N05496
DADF6497N05497
Adaptér bezdrátové sítě (Sada pro Wi-Fi)
497N05495

Certifikáty
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.cz/OfficeCertifications

Podrobnější technické údaje najdete na www.xerox.cz/B1022-B1025Specs.
© 2018 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a Design®, CentreWare®, Global Print Driver® a „Set the Page Free“
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit
bez předchozího upozornění. 7/18 BR24673
XB1BR-01MC
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 růměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost
p
podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se bude lišit v závislosti
na obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.
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 růměrné strany. Výtěžnost se liší v závislosti na délce tiskové
P
úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací
najdete na http://www.office.xerox.cz/latest/SUPGL-01.PDF.
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Instalaci provádí CSE

Konfigurace se mohou v různých zemích lišit.

