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Redefinirea productivităţii echipelor
Indiferent dacă echipa dumneavoastră are
nevoie de performanţa excepţională a unui
copiator sau de valoarea adăugată a imprimării,
scanării şi faxului, WorkCentre 5222 este un
simbol al productivităţii. Funcţiile economice
măresc eficienţa echipei, iar fluxurile rapide de
lucru accelerează desfăşurarea activităţilor zilnice.

Viteza de copiere şi imprimare
de până la 22 ppm şi viteza de
scanare de până la 55 ipm se
adaptează perfect ritmului
dumneavoastră de lucru.

Un copiator performant, pe
măsura volumelor de lucru ale
echipei dumneavoastră, cu

funcţii avantajoase, inclusiv ID card copy, pentru
scanarea feţelor unei cărţi de identitate şi
imprimarea acestora pe o singură coală de hârtie.

Unelte avansate de scanare pentru siguranţa
documentelor dumneavoastră importante —
acestea sunt transformate în fişiere digitale
pentru partajare, arhivare şi reducerea spaţiului
fizic de depozitare.

Introduceţi noi fluxuri de lucruri sau procese
automate în mediul de birou prin direcţionarea
automată a documentelor în locaţii pre-definite,
prin simpla apăsare a unui buton.

Simplitatea designului
Datorită suportului şi vitezei excepţionale,
WorkCentre 5222 vă oferă performanţa
de care aveţi nevoie, oricând aveţi nevoie.

Funcţiile pentru controlul costurilor includ
aplicaţia internă Auditron, prin care
administratorii limitează funcţiile de scanare,
fax, copiere şi imprimare per utilizator.

Datele îşi păstrează caracterul confidenţial
în reţea, datorită unor funcţii precum
autentificarea la reţea, codificarea scanării şi
a imprimării pentru transferuri sigure şi
suprascrierea imaginilor.

Xerox CentreWare Internet Services simplifică
instalarea şi administrarea reţelei, oferind
acces rapid la starea echipamentului. Alertele
automat prin email notifică administratorii sau
utilizatorii în legătură cu diverse probleme,
precum nivelurile scăzute de toner.

PC, Mac sau Unix, WorkCentre 5222
excelează în orice mediu

MeterAssistantSM adună automat şi transmite
în siguranţă datele înregistrate de contoarele
echipamentului pentru o mai mare acurateţe a
contabilizării, în timp ce SuppliesAssistant™

administrează şi monitorizează consumabilele
pentru asigurarea disponibilităţii permanente a
acestora.

WorkCentreEchipamentul multifuncţional ® 5222   

Funcţii performante
de scanare

Scan to Email vă permite să
direcţionaţi fişiere, chiar de la panoul
de comandă.
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WorkCentre® 5222
Detalii

    Imprimare şi copiere la 22 ppm
   Soluţii avansate de scanare şi fax
  Imprimare până la A3
  Rezoluţie până la 1200 dpi
  Capacitate maximă: 2,100 coli
    Siguranţă avansată - în curs de
certificare pentru ISO 15408

)PIE( mroftalP ecafretnI elbisnetxE xoreX    WorkCentre 5222 cu modulul
adiţional cu două tăvi

Dimensiuni: 
640 x 652 x 1113 mm

Imprimare/Copiere/Scanare/Fax

A3

ppm22

Funcţii rapide şi avansate de copiere, imprimare, fax şi scanare, alături de fluxuri 
de lucru personalizate. Echipamentul multifuncţional WorkCentre 5222 este modular 
şi uşor de folosit şi include funcţii performante care asigură o productivitate mai mare  
decât echipamentele multifuncţionale tipice de birou.

Network Scanning foloseşte şabloane
accesibile pentru a trimite documente
scanate la destinaţii pre-definite.

Scan to mailbox vă permite să
trimiteţi fişiere electronice către
hard disk-ul echipamentului pentru o
recuperare mai uşoară.

Scan to Home trimite imaginile
scanate către o destinaţie pre-alocată,
spre exemplu desktop-ul utilizatorului,
pentru un transfer rapid.

Job Flow Sheets simplifică fluxurile de
lucru prin direcţionarea automată a
documentelor către locaţii pre-definite,
inclusiv adrese de email pre-setate,
destinaţii de fax, FTP/SMB.

Compatibilitate perfectă cu alte
soluţii Xerox pentru birou, inclusiv
aplicaţia software SMARTsend® 
pentru transferul avansat al
documentelor.



Alimentare hârtie

  Opţional dispozitivul automat de alimentare 
duplex de 75 de coli procezează rapid  
documente originale simple sau faţă-verso.
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  Tava manuală de 100 de coli pentru media
speciale şi dimensiuni personalizate
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  Două tăvi standard de 500 de coli, pentru
dimensiuni de până la A3

4

Alegeţi un modul cu două tăvi de 1000 de coli
(2x500 de coli) pentru o capacitate totală
de 2100 de coli 

Dispozitiv opţional de finisare

65 Dispozitivul integrat de finisare pentru
capsare simplă.

Siguranţă absolută

Uneltele de care aveţi nevoie pentru a restricţiona
accesul, a supraveghea utilizatorii şi a proteja
datele confidenţiale. Funcţiile de siguranţă includ
imprimare securizată, fax securizat, codificarea
scanării şi a imprimării, suprascrierea datelor, filtrare
IP, suport integrat pentru SNMPv3.0 şi transmitere
pentru certificarea Full System Common Criteria
(ISO 15408).
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Imaginaţi-vă că echipamentul dumneavoastră s-ar
putea adapta la modul dumneavoastră de lucru,
şi nu invers. Cu Xerox Extensible Interface Platform (EIP)
meniuri specifice organizaţiei dumneavoastră pot fi
afişate pe ecranul cu comandă prin atingere.
EIP activează aplicaţii ce vă permit să căutaţi, salvaţi,
imprimaţi şi partajaţi informaţii, în câţiva paşi simpli,
şi toate acestea atunci când vă aflaţi la echipament.

Flexibilitate
Alegeţi un copiator A3 performant şi adăugaţi funcţii
de imprimare, scanare şi fax pentru optimizarea
productivităţii echipei dumneavoastră. Pe măsură
ce volumul de lucru va creşte, WorkCentre 5222
se va extinde pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
dumneavoastră de afaceri.

WorkCentreConfiguraţii ® 5222 Adăugaţi scanare

Scanare către email (cu 
autentificare LDAP şi scanare
către mailbox) 
  Scanare în reţea (include scanare 
către email şi mailbox)
  Scan to PC Desktop®

Adăugaţi fax

Fax la echipament (şi LAN Fax) 
xaf tenretnI  

Adăugaţi finsare

Dispozitiv integrat de finisare 
5222 Copiator

  Platan sau DADF

faţă-verso

40 GB

  Copiere automată

  
  

Opţional Hard Disk de 

5222 
Imprimantă / Copiator
În plus faţă de copiator:

Imprimare 1200 dpi

Hard Disk de 40 GB 
DADF 

Conectivitate Ethernet
 

Drivere bi-direcţionale
 

Administrare
 

1



Stand

Tavă de ieşire

Modul cu două
tăvi

Dispozitiv de
finisare integrat

Dispozitiv automat de

Platan

WorkCentre WorkCentre® 5222 Copier ® 5222 Printer / Copier 

Viteză până la 22 ppm

Volum lunar maxim până la 70.000 imagini pe lună

Memorie 256 MB std / 512 MB max 512 MB std / max

Hard disk Standard 40 GB

Hârtie
Alimentare hârtie Tava manuală: 100 coli; Dimensiuni personalizate:  89 x 99 mm - 297 x 432 mm

Tava 1: 500 coli; 140 x 216 mm - A3; Tava 2: 500 coli; 140 x 182 mm - A3

Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso (DADF): 

Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso (DADF) sau platan

75 coli; 140 x 210 mm - 297 x 432 mm

Alegeţi: 

Standard

Stand mobil
Modul cu două tăvi: 500 coli fiecare; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - 297 x 432 mm

Ieşire hârtie Standard

Opţional

Tavă centrală - 500 coli

Tavă laterală 100 coli

Finisare Opţional Dispozitiv de finisare integrat: tavă de ieşire 500 coli, capsare 50 coli, într-o singură poziţie

Copiere
Copierea primei pagini 4.3 secunde

Rezoluţie (max) până la 600 x 600 dpi

colaţionare, separatoare, copiere cărţi, broşurar **e, oc perţi, poster, adnotări, filigran, copiere carduri de identitate, NFuncţii -up, construire lucrare, lucrare de probă

Imprimare
Imprimarea primei pagini Opţional*** 12 secunde

Rezoluţie până la 1200 x 1200 dpi

Conectivitate 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0  

Procesor Power PC 333 MHz

Limbaje de imprimare PCL®6, PCL 5e, Adobe ® PostScript ® 3™(opţional)

Funcţii
imprimare securizată, imprimare întârziată, set de probă, broşurare, coperţi, 

Multi-up, filigran, suprascriere date

Fax
Fax la echipament (o linie), Internet FaxFax la echipament (o linie)**

LAN Fa *x, trimitere fax la destinaţii multiple, fax securizat, Cod F, prioritizare la distanţă, RapoarteFuncţii

Opţional

Opţional
Scanare

Necesită kit de imprimare 

Kit scanare către email (cu LDAP şi funcţii Mailbox), 
Kit scanare în reţea, Scan to PC Desktop®

Funcţii
Formate de fişiere: PDF, TIFF, TIFF multipagină, XPS; 

Scanare către mailbox, Scanare către PC, funcţie Job Flow Sheets

Viteză scanare până la 55 ipm la 200 dpi

Contorizare Auditron – Copiere, Imprimare, Scanare, Fax; Xerox Standard Accounting –Auditron-Copiere
Copiere, Imprimare, Fax

Siguranţă Standard NA

Necesită kit de imprimare

Imprimare securizată, HTTPS (SSL), SNMPv3, autentificare în reţea, filtrare IP

Sisteme de operare Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server /
Windows Server 2003; Mac OS 10.3 şi superior; UNIX/Solaris, Linux, Citrux

* Necesită opţional kit de imprimare
** Necesită opţional HDD de 40 GB

*** Necesită opţional HDD de 40 GB şi kit de imprimare

WorkCentre® 5222
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm
să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500
sau să vizitaţi www.xerox.ro

Opţional 40 GB

alimentare faţă-verso




