WorkCentre 5020
Echipament multifuncţional alb-negru
Funcţii esenţiale, economii importante
®

Imprimare. Copiere. Scanare. Toate funcţiile
necesare unui birou într-un singur echipament
accesibil.

Funcţii economice
• Funcţionalitatea 3-în-1 economiseşte spaţiu şi bani prin consolidarea
echipamentelor separate într-unul singur.
• Imprimaţi şi copiaţi faţă-verso cu configuraţiile DB şi DN pentru a
reduce volumul de hârtie folosit.
• Modurile Power Saver şi Toner Saver contribuie la reducerea
consumului de electricitate şi consumabile.
• Pentru un control mai eficient al costurilor, modul Multiple Account
permite crearea de maximum 10 conturi de utilizator protejate prin
parolă, cu acces limitat la funcţia de copiere.

Performanţă optimă
• Realizaţi un volum mai mare de lucrări datorită vitezei de până
la 20 ppm.
• Funcţia integrată de scanare elimină nevoia de documente tipărite
şi permite o mai bună organizare digitală a biroului.
• Capacitatea totală de 800 de coli implică mai puţine întreruperi
pentru reîncărcarea hârtiei, precum şi manevrarea unei game
diverse de media.
• Îmbunătăţiţi productivitatea echipei prin intermediul imprimării
partajate, integrată în configuraţia 5020DN.

Uşor de utilizat
• Funcţii accesibile printr-o singură atingere de buton.
• Tava centrală de ieşire permite amplasarea echipamentului în
spaţii înguste.
Imprimare / Copiere
Scanare
A3

20

ppm

LxAxÎ:
5020B:

• Funcţiile performante, precum N-up şi ID Card Copy simplifică
procesele de lucru.
595 x 532 x 528 mm

5020DB: 595 x 532 x 605 mm
5020DN: 595 x 532 x 605 mm

• Concepută pentru instalare şi configurare uşoară şi simplă.

WorkCentre® 5020
Echipament multifuncţional alb-negru

WorkCentre 5020B

WorkCentre 5020DB

Viteză

până la 20 ppm (Letter/A4)

Volum lunar maxim
Hârtie

Alimentare hârtie

WorkCentre 5020DN

până la 20,000 pagini / lună

până la 25,000 pagini / lună

Standard

Tava manuală: 50 coli; Dimensiuni variabile: 140 x 216 mm - 297 x 432 mm
Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5

Opţional

Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5

Ieşire hârtie

Tava centrală de ieşire: 250 coli

Imprimare faţă-verso

Manuală

Automată

Copiere

Copierea primei pagini

7.5 secunde

Rezoluţie (max)

600 x 600 dpi

Funcţii

Micşorare/Mărire, N-up, copiere carduri de identitate, dimensionare automată la formatul paginii

Imprimare

Imprimarea primei pagini

12 secunde

Rezoluţie (max)

600 x 600 dpi

Memorie

64 MB

128 MB

Conectivitate

USB 2.0

USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet

GDI

PCL

Limbaje de imprimare
Funcţii

Pagini cu dimensiuni variabile, filigran, imprimare tip poster, N-up, mod economic pentru toner

Scanare

Destinaţii de scanare

Scanare către PC, Scan către aplicaţii TWAIN

Funcţii
Rezoluţie

600 x 600 dpi

Contorizare
Alte opţiuni

Contorizare copiere – controlează accesul şi ţine evidenţa uzilizării
Tavă secundară, stand mobil, server extern de imprimare (poate varia în funcţie de ţară)

Drivere de imprimare
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Linux®
Hârtie
Tava manuală: 60 – 110 g/m²
Tava 1 şi 2: 60 – 90 g/m²
Tipuri de media: hârtie normală, hârtie reciclată, etichete,
transparente
Mediu de operare
Temperatură: Stocare: -5° - 65° C
Funcţionare: 10° - 32° C
Umiditate relativă: 15 – 85%
Nivel de zgomot:
În aşteptare: 4.2 B, Funcţionare: 6.7 B
Nivel de presiune a sunetului:
În aşteptare: 28 dB(A), Funcţionare: 58 dB(A)
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Scanare către căsuţă poştală

Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 licenţă), TIFF, PDF, BMP

Tavă secundară, stand mobil

Alimentare cu electricitate
110–127 V CA, 50/60 Hz şi 220–240 V CA, 50/60 Hz
Consum:
Funcţionare (medie): 525 W,
®
Mod economic: 20 W, compatibil Energy Star
Dimensiuni (LxAxÎ)
5020B: 595 x 532 x 528 mm;
Greutate: 33 kg
5020DB: 595 x 532 x 605 mm;
Greutate: 38 kg
5020DN: 595 x 532 x 605 mm;
Greutate: 39 kg
Certificări
UL – 60950 – 1 / CSA – 60950 – 1 – 03,
Însemnul CE pentru Directivele 2006 / 95 / EC, 2004 / 108 /
EC, 1999 / 5 / EC

WorkCentre 5020DN cu dispozitivul automat
de alimentare faţă-verso, tava 2 şi standul opţional

Consumabile
Cartuş toner capacitate standard:
În medie 2 x 6,300 pagini standard 1
Este livrat cu cartuş de 2,000 pagini
Cilindru: 22,000 pagini2

Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viaţă poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare
Număr aproximativ. Durată de viaţă exprimată pe baza unei lucrări cu medie de 3 pagini A4. Durata de viaţă poate varia în funcţie de durata lucrării, dimensiunea şi orientarea colilor de hârtie.
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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

