ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΊ
ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ XEROX ®
Αναβάθμιση σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
B1022/B1025

Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές
Xerox® B1022/B1025
Ο μονόχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox ®
B1022/B1025 (MFP) είναι προσιτός οικονομικά
χωρίς να θυσιάζετε τις λειτουργίες και τη
συνδεσιμότητα που χρειάζεστε για να φτάσετε τις
πλήρεις δυνατότητες παραγωγικότητάς σας. Με
διαστάσεις που σας εξοικονομούν χώρο,
ενσωματωμένες λειτουργίες εκτύπωσης και
σάρωσης υψηλής ταχύτητας -και τις δυνατότητες
εκτύπωσης από κινητές συσκευές που απαιτούν οι
σύγχρονες επιχειρήσεις- όλα είναι πιο εύκολα.

ΜΙΚΡΌΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ.

ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΑΠΛΌΤΗΤΑ ΜΕ ΑΥΤΌΝΟΜΕΣ

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ.

Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ί Ε Σ

Δεν θα πιστεύετε πόσες περισσότερες
εργασίες μπορείτε να κάνετε με μικρότερο
όγκο. Ο εκτυπωτής Xerox® B1022/1025
αντικαθιστά τις πολλές συσκευές με έναν
μοναδικό, πολυλειτουργικό εκτυπωτή μικρών
διαστάσεων που επιτυγχάνει περισσότερα
από όλες τις άλλες μαζί, ενώ παραδίδει έξοδο
σε μεγέθη χαρτιού έως και Tabloid/A3.

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® B1022/
B1025 που εξοικονομούν χώρο σάς βοηθούν να
κάνετε περισσότερες εργασίες με λιγότερη
φασαρία. Εξοικονομούν ενέργεια και μειώνουν
το κόστος καθώς συνδυάζουν λειτουργίες
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος διπλής όψης,
εκτυπωτή, έγχρωμου σαρωτή και φαξ1 σε μία
οικονομική μονοχρωματική συσκευή.

Ένα περιβάλλον οθόνης αφής με
αλληλεπίδραση στον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή Xerox® B1025 παρέχει απλό και
εύκολο χειρισμό κάθε λειτουργίας, είτε
εκτυπώνετε, σαρώνετε, δημιουργείτε
φωτοαντίγραφα ή χρησιμοποιείτε το φαξ1.
Ρυθμίστε με λεπτομέρεια την έξοδο για να
ικανοποιεί τις ανάγκες σας ή βασιστείτε στις
εύκολες, αυτόματες ρυθμίσεις για συνεπή
ποιότητα σε κάθε εκτύπωση.

Π Ρ Ο Η Γ Μ Έ Ν Ε Σ Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ί Ε Σ

Με προαιρετική ασύρματη συνδεσιμότητα,
θα έχετε την ελευθερία απεριόριστης
φορητότητας καθώς και την ευκολία και την
ευελιξία να τοποθετήσετε τον εκτυπωτή ή
την πολυλειτουργική συσκευή σας όπου
ακριβώς χρειάζεται. Ο οδηγός εγκατάστασης
Wi-Fi® και η λειτουργία Wi-Fi Print Setup
(WPS) που παρέχουμε καθιστούν τη σύνδεση
ασφαλή και απλή.


Εξαιρετικές επιδόσεις. Με έως και 1,5 GHz
ισχύ επεξεργασίας και τυπική μνήμη 1,5 GB, θα
έχετε την πρώτη σας εκτύπωση γρήγορα και θα
απολαμβάνετε ταχύτητες εκτύπωσης έως και
25 σελ./λεπτό.


Περισσότερες εκτυπώσεις για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Ένας προαιρετικός
δεύτερος δίσκος χαρτιού σάς επιτρέπει να
τοποθετήσετε επιπλέον 250 φύλλα για
εκτεταμένη εκτύπωση χωρίς διακοπές.


Δείτε τη διαφορά. Τα έγγραφά σας θα έχουν
εξαιρετική ευκρίνεια με ποιότητα ειδώλου έως
και 1.200 x 1.200 dpi.
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Το προαιρετικό φαξ διατίθεται μόνο στον εκτυπωτή Xerox® B1025.


Οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με
οποιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να κάνετε
σάρωση σε email ή σάρωση σε και εκτύπωση
από μονάδα μνήμης USB από τη συσκευή.
Μπορείτε ακόμα και να εκτυπώνετε από το
cloud με λίγα εύκολα βήματα.


Εύκολη διαχείριση. Με τον Ενσωματωμένο
διακομιστή Web Xerox®, η απομακρυσμένη
διαχείριση της συσκευής είναι εύκολη,
απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης
του υπολογιστή σας.


Παραμείνετε ασφαλείς. Διατηρήστε τα
ευαίσθητα έγγραφά σας μακριά από μη
σκόπιμους παραλήπτες με τις πιο πρόσφατες
λειτουργίες ασφάλειας, στις οποίες
περιλαμβάνονται κρυπτογράφηση AES 256-bit,
SNMPv3, Φιλτράρισμα IP και Ασφαλής εκτύπωση.
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Ε Π Ι Λ Έ Ξ Τ Ε Τ Ο Ν Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ό Π ΟΥ Ε Ί Ν Α Ι
ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉ ΣΑΣ.
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1 Το Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης παρέχεται με το
βασικό εξοπλισμό στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή
Xerox® B1022 και ως επιλογή διαμόρφωσης στον
πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® B1025.
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2 Μια Θύρα USB με εύκολη πρόσβαση επιτρέπει
στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή
να σαρώνουν σε οποιαδήποτε τυπική συσκευή
μνήμης USB.
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3 Ένας δίσκος εξόδου 250 φύλλων.
4 Ο Δίσκος Bypass 100 φύλλων υποστηρίζει μεγέθη
χαρτιού από 125 x 102 mm έως 297 x 432 mm.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B1022

5 Ο τυπικός Δίσκος 1 250 φύλλων υποστηρίζει
μεγέθη χαρτιού από 148 x 182 mm έως
297 x 432 mm.
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6 Ο Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής
όψης (DADF) 100 φύλλων σαρώνει ασπρόμαυρα
ή έγχρωμα πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες
αντιγραφής, σάρωσης και φαξ1. Ο τροφοδότης DADF
παρέχεται με το βασικό εξοπλισμό στο μοντέλο
Xerox® B1025 DADF και είναι προαιρετική
αναβάθμιση στον εκτυπωτή Xerox® B1022.

9
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7 Ο προαιρετικός πρόσθετος Δίσκος χωρά
250 φύλλα διαστάσεων 148 x 182 mm έως
297 x 432 mm, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα
χαρτιού σε 500 φύλλα.
8 Ο εκτυπωτής Xerox® B1022 περιλαμβάνει έναν
εύχρηστο μπροστινό πίνακα για τη διαμόρφωση
των ρυθμίσεων της συσκευής και τον
προγραμματισμό εργασιών.
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Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B1025
Η διαμόρφωση DADF απεικονίζεται με προαιρετικό
πρόσθετο δίσκο.

9 Ο εκτυπωτής Xerox® B1025 διαθέτει μεγαλύτερη
έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών για πρόσθετη
απλότητα.

1

2

Το προαιρετικό φαξ διατίθεται μόνο στον εκτυπωτή Xerox® B1025.

Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® B1022/B1025
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Σ Υ Σ Κ Ε ΥΉ Σ

Xerox® B1022

Xerox® B1025

Ταχύτητα

Μέχρι και 22 σελ./λεπτό

Μέχρι και 25 σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας1

Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα

Επεξεργαστής

600 MHz

1 GHz

Μνήμη

256 MB

1,5 GB

Συνδεσιμότητα

Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (προαιρετικό), Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Κιτ Wi-Fi

Aντιγραφή και εκτύπωση
Ανάλυση

Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi, Εκτύπωση: Μέχρι 1200 dpi (βελτιωμένη)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Μόλις 7,8 δευτερόλεπτα

Μόλις 7,6 δευτερόλεπτα

Χρόνος εμφάνισης πρώτης
εκτύπωσης

Μόλις 9,1 δευτερόλεπτα

Μόλις 8,9 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας
(PDL)

PCL®6, Adobe® PostScript® 3™

Λειτουργίες εκτύπωσης

Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίου (Μόνο στον B1025), Πρόχειρη λειτουργία, Προσωπική εκτύπωση, Εκτύπωση
από USB, Δείγμα σετ, Αποθηκευμένη εργασία, Εκτύπωση με καθυστέρηση, Ασφαλής εκτύπωση, Ειδοποίηση εργασιών, Υδατογράφημα, Εκτύπωση
διπλής όψης, Αναγνωριστικό εργασίας στο banner, Περιστροφή ειδώλου, Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart

Εκτύπωση σε κινητές συσκευές

Apple® AirPrint®2, Πρόσθετα Xerox® Print Service και Mopria® Print Service για Android™

Σάρωση

Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση έως και 600 x 600 dpi, Προορισμοί: Σάρωση σε USB, Σάρωση σε Email, Σάρωση στο Δίκτυο (FTP ή Browse
SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: JPG, TIFF (μονοσέλιδο και πολυσέλιδο), PDF (μονοσέλιδο και πολυσέλιδο)

Φαξ3Προαιρετικό

Μ/Δ

Ασφάλεια

Επαλήθευση υλικολογισμικού, Διαχείριση πιστοποιητικών ασφάλειας, Αυτόματη δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού, Επικύρωση
διαδρομής πιστοποιητικών, Κρυπτογράφηση AES 256-bit, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP, Αρχείο καταγραφής ελέγχου,
Ασφαλής εκτύπωση

Είσοδος χαρτιούΤυπική

Επιφάνεια σάρωσης

Αυτόνομο φαξ, Άμεσο φαξ

Επιφάνεια σάρωσης ή Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής
όψης: 100 φύλλα, Προσαρμοσμένα μεγέθη: έως και 297 x 432 mm

Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Προσαρμοσμένα μεγέθη: 125 x 102 mm έως 297 x 432 mm
Δίσκος 1: 250 φύλλα, Προσαρμοσμένα μεγέθη: 148 x 182 mm έως 297 x 432 mm
Προαιρετικά
Έξοδος χαρτιού

Πρόσθετος δίσκος: 250 φύλλα, Προσαρμοσμένα μεγέθη: 5,83 x 7,17 ίντσες έως 11,69 x 17 ίντσες/148 x 182 mm έως 297 x 432 mm
250 φύλλα

Μέγιστοι όγκοι που αναμένονται σε οποιονδήποτε μήνα. Δεν αναμένεται να τηρούνται σε τακτική βάση, 2 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com για μια λίστα πιστοποιήσεων AirPrint, 3 Το φαξ απαιτεί
αναλογική τηλεφωνική γραμμή.
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Διαχείριση συσκευής
Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®, Xerox®
CentreWare® Web, Ειδοποιήσεις Email, Apple Bonjour®
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003,
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS®
έκδοση 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®
Χειρισμός μέσων εκτύπωσης
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: 16 lb έως
34 lb Bond/60 έως 128 gsm, Δίσκος Bypass: 16 lb έως
60 lb Κάλυμμα/60 έως 163 gsm, Δίσκος 1 και
Προαιρετικός πρόσθετος δίσκος: 16 lb Bond έως 100 lb
Κείμενο/60 έως 140 gsm
Τύποι μέσων εκτύπωσης
Κοινό χαρτί, Bond, Διάτρητο, Προ-εκτυπωμένο, Βαρύ,
Ελαφρύ, Archival, Ανακυκλωμένο, Λεπτό χαρτόνι,
Επιστολόχαρτο, Ειδικό 1–7
Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B1022 ή
Xerox® B1025
• Κασέτα εκτύπωσης αρχικής χωρητικότητας – Μαύρη:
Χωρητικότητα για 2.500 εκτυπώσεις4
• CD με λογισμικό και τεκμηρίωση (με Εγχειρίδιο χρήστη,
Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, Ασφάλεια,
Κανονισμούς, Ανακύκλωση και Προγράμματα οδήγησης
εκτύπωσης και Δήλωση εγγύησης)
• Οδηγός εγκατάστασης
• Οδηγοί γρήγορης χρήσης
• Καλώδιο τροφοδοσίας
Αναλώσιμα
Κασέτα γραφίτη τυπικής χωρητικότητας –
Μαύρο: 13.700 σελίδες4 
Φύσιγγα τυμπάνου: 80.000 σελίδες5 

106R01731
113R00679

Βοηθητικός εξοπλισμός
Τροφοδότης 250 φύλλων6097N02316
Κιτ φαξ για τον εκτυπωτή B1025
(1 γραμμή)6497N05496
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
διπλής όψης (DADF)6497N05497
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου
(Κιτ Wi-Fi)
497N05495

Για πιο λεπτομερή χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/B1022-B1025Specs.
© 2018 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox με το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, Global
Print Driver® και "Set the Page Free" είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι
πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 6/18 BR24673
XB1BR-01XA

 Μέσες τυπικές σελίδες. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με
ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο,
την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
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 Σελίδες κατά προσέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με
το τιράζ της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των
υλικών και την ταχύτητα του μηχανήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
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Εγκατάσταση από CSE

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

