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Znížte náklady a zvýšte rýchlosť
S výnimočným výkonom kopírky a možnosťou 
pridať výkonnú tlač, skenovanie a faxovanie, 
stroj WorkCentre rady 5300 je navrhnutý tak,  
aby neustále pracoval na najvyšší výkon. Navyše 
viacnásobná úroveň možnosti kontroly nákladov
vám ľahko umožní spravovať náklady vďaka ob-
medzeniu, sledovaniu a priraďovaniu nákladov.

•  Výsledky rýchlejšie. S rýchlosťou tlače a 
kopírovania až 35 str./min zvládnete všetky 
úlohy.

•  Automatizované pracovné postupy. 
Ušetrite čas a zvýšte efektivitu práce s poho-
dlnými funkciami, ktoré zautomatizujú rutinné 
úlohy. Napríklad, funkcia presmerovania faxu
na email vám automaticky prepošle prichádza- 
júce faxy do vašej emailovej schránky.

•  Výkonné skenovanie. Zefektívnite vaše 
pracovné postupy s funkciami skenovania,  
ako napríklad skenovanie do adresára1, sieťo- 
vé skenovanie1, skenovanie do prehľadávateľ- 
ného PDF1 a štandardným farebným skenova-
ním. Prevedie papierové dokumenty na digitál-
ne súbory pre automatické smerovanie a 
archiváciu. Zobrazenie náhľadov naskenova- 
ných a uložených dokumentov na stroji, a to 
priamo z dotykovej obrazovky. Rýchlejší prístup 
k súborom vďaka vylepšenej kompresii súborov, 
ktorá výrazne zredukuje veľkosť súboru.

• Jednoduchá obsluha pre každého. Funkcia 
skenovania na/tlač z USB zariadenia vám  
umožní tlačiť z a skenovať na zariadenie USB, 
pokiaľ nie ste pri svojom počítači.

•  Sledovanie limitov a používanie zariadenia. 
S funkciou štandardného účtovania Xerox môžu 
administrátori nastaviť limity pre jednotlivých 
užívateľov pre využívanie funkcií tlače, kopíro-
vania, skenovania a faxovania. Môžu tiež vy-
tvoriť účet pre sledovanie aktivity užívateľa,  
skupiny alebo celého oddelenia.

•  Zažite skutočný multitasking. Zariadenie 
WorkCentre rady 5300 umožňuje užívateľom 
vykonávať päť rôznych úloh zároveň: RIPovať, 
prijímať, programovať, spracovávať tlačovú 
frontu a odosielať. Táto rozšírená možnosť 
vám umožňuje kopírovať, tlačiť, skenovať 
a faxovať aj keď sú súčasne vykonávané iné 
úlohy.

Úplne v pohode
Funkcie zariadenia WorkCentre rady 5300 vy-
užívajú najmodernejšie technológie pre opti- 
malizované zabezpečenie zariadení a siete.

•  Majte vždy svoje dokumenty v bezpečí. 
S funkciou zabezpečenej tlače sú tlačové  
úlohy uložené v samostatnej tlačovej fronte,   
kým ju majiteľ úlohy neuvoľní pre tlač. Naviac  
môžu užívatelia premeniť papierové doku- 
menty na zabezpečené elektronické súbory,  
a to vďaka funkcii skenovania do heslom  
zabezpečeného PDF.

•  Zabráňte neautorizovanému prístupu. 
Výkonné funkcie, ako štandardná identifikácia 
v sieti2, a dostupné technológie ako systém
zabezpečeného prístupu s jedinečným ID
zabezpečuje, že k prístroju môžu pristupovať 
len autorizovaní užívatelia.

•  Udržujte integritu informácií. 256bitové 
šifrovanie informácií na pevnom disku a funkcia 
prepísania povrchu disku využíva štandard  
FIPS 140-2 a zaisťuje, že vaše dáta zostanú  
v bezpečí.

•  Zostaňte v bezpečí. Citlivé dáta zostanú
v bezpečí na vašej sieti, a to vďaka identifikácii 
siete a šifrovaným emailom, plus integrovanej 
podpore najnovších bezpečnostných protoko- 
lov IPsec, 802.1X a SNMPv3.0.

Perfektná voľba pre každé 
pracovné prostredie
Priestorovo úsporné zariadenie WorkCentre 
rady 5300 poskytuje výhody vašej kancelárii 
i vonkajšiemu svetu, a to vďaka modernému 
spracovaniu, ktoré prináša veľké úspory  
v spotrebe elektrickej energie.

•  Menší pôdorys. Ušetrite drahocenný priestor 
vďaka zariadeniu, ktoré sa vojde všade.

•  Tichý  chod. Zariadenie WorkCentre rady 5300 
produkuje menej hluku, čím umožňuje umiest-
niť stroj bližšie bez toho, aby ste boli rušení.

•  Výhody technológií Xerox. Náš EA toner 
s technológiou nízkeho bodu topenia umožňu- 
je používať nižšiu teplotu fixácie o 20º C oproti
bežnému toneru. Naviac, náš skener s LED 
osvetlením spotrebováva iba tretinu energie
na rozdiel od tradičných zdrojov svetla. Výsled- 
kom je úspora elektrickej energie a skvelá,
lesklá tlač - a to i na bežný papier.

• Štandardná obojstranná tlač. Zariadenie
WorkCentre rady 5300 je štandardne 
vybavené funkciou obojstrannej tlače, čím 
ušetríte papier i náklady.

• Spĺňa normu ENERGY STAR®. Zariadenie 
WorkCentre rady 5300 spĺňa najprísnejšie 
požiadavky normy ENERGY STAR.

Multifunkčná tlačiareň WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
Vysoko modulárne multifunkčné zariadenie WorkCentre rady 5300 poskytuje rušným 
kanceláriám vysokú produktivitu. Každodenné úlohy budú spracované efektívne, 
intenzívne procesy budú optimalizované vďaka prispôsobiteľným pracovným 
procesom, ktoré potrebujete vo vašom podnikaní. 

Riešenie Xerox Workflow Solutions  
posunie váš multifunkčný systém 
WorkCentre rady 5300 na vyššiu
úroveň optimalizácie.

Zmeňte spôsob, akým vaša spoločnosť pracuje, 
a to vďaka výkonným riešeniam Xerox Workflow 
Solutions. Keď ľudia pracujú efektívnejšie, rýchlej-
šie a v menej krokoch, produktivita stúpa. A stres  
sa znižuje. A tiež počet chýb. Či už je vo vašom 
tíme len niekoľko pracovníkov, alebo ide o veľkú 
pracovnú skupinu, Xerox vie, že tajomstvo je
v zjednodušení pracovných postupov - a to začína
vďaka používaniu Xerox Workflow Solutions, 
a to priamo na zariadení WorkCentre rady 5300.

Xerox Mobile Print Solution

S Xeroxom nebolo nikdy jednoduchšie byť 
mobilný. Xerox robí mobilnú tlač jednoduchšou a
pohodlnejšou, a napriek tomu je stále bezpečná. 
To je dôvod, prečo umožňujeme pracovníkom, 
ktorí musia stále cestovať, mať možnosť tlačiť 
z akéhokoľvek zariadenia s emailom.

Xerox Mobile Print Solution je len jedným z 
mnohých personalizovaných riešení, ku ktorým  
máte prístup priamo z dotykovej obrazovky.

1 So sadou pre sieťové skenovanie

2 Len kopírka/tlačiareň/skener.



1
Inovatívna dotyková obrazovka na zariadení
WorkCentre 5300 robí obsluhu tlačiarne tak ľahkou, 
ako len môže byť. Farebný dotykový panel s uhlo-
priečkou 178 mm, jasnými ikonami a intuitívnou 
navigáciou, ktorá zjednodušuje obsluhu zariadenia.

2
USB port na prednom paneli umožňuje rýchlo 
vytlačiť dokument alebo naskenovať dokument na 
akékoľvek štandardné USB pamäťové zariadenie.

3
Automatický duplexný dokumentový podávač na 110 
listov (DADF) rýchlo spracuje jednostranné ako aj 
obojstranné originálne dokumenty.

4
Manuálny podávač pre špeciálne médiá a užívateľ- 
ské formáty, s kapacitou 50 listov.

5
Voliteľný vysokokapacitný podávač* na 2 000 listov 
zvyšuje celkovú kapacitu zásobníkov na 5 090 listov.

6
Štandardne si môžete vybrať z dvoch zásobníkov 
na 520 listov s podstavcom alebo tandemový 
vysokokapacitný zásobník na 2 000 listov.
* Vyžaduje vysokokapacitný tandemový zásobník

7
Priestorovo úsporný integrovaný kancelársky finišer 
s pohodlným zošívaním v jednom mieste.

8
S kancelárskym finišerom LX získate výstupný zásobník 
na 2 000 listov, zošívanie vo viacerých miestach 
a voliteľne aj zariadenie pre tvorbu brožúr.

Stručné fakty o WorkCentre™ rady 5300 
•   Rýchlosť tlače a kopírovania až 35 str./min.
•  Výkonné skenovanie a faxovanie
•  Tlač až do formátu A3
•  Rozlíšenie tlače až 1200 x 1200 dpi
•  Maximálna kapacita zásobníkov: 5 090 listov
•   Najlepšie zabezpečenie vo svojej triede –  

certifikácia ISO 15408*
•   Xerox Workflow Solutions integrované na  

platforme Xerox Extensible Interface  
Platform® (EIP)

* Čaká na schválenie

Š × H × V:
597 x 637,5 x 1 115 mm 

Tlač / kopírovanie /
skenovanie / fax

A3

str./min35

WorkCentre 5335 s vysokokapacit-
ným tandemovým zásobníkom

Flexibilita s priestorom  
pre ďalší rast
Zvoľte si výkonnú kopírku formátu A3, 
pridajte možnosť tlače, skenovania a faxu pre 
zvýšenie produktivity vašej pracovnej skupiny. 
Ak bude objem vašich dokumentov rásť, 
zariadenie WorkCentre rady 5300 je pripravené 
rozvíjať sa podľa vašich potrieb.
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Rýchlosť
Kopírka WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335 Kopírka/tlačiareň/skener WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Až 25/30/35 str./min 

Pracovný cyklus                       100 000/125 000/150 000 strán mesačne

Pamäť 1 GB plus 160GB pevný disk 1 GB plus 160GB pevný disk/2 GB s voliteľnou sadou PostScript

Podpora médií  
Vstup                                      Štandardne

 
Automatický duplexný dokumentový podávač: 110 listov, štandardné formáty: A5 až A3; užívateľské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm

Manuálny podávač: 50 listov, užívateľské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm

Vyberte jednu možnosť Zásobník 1 a 2 s podstavcom: 520 listov každý; užívateľské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm
Zásobník 1 a 2 s vysokokapacitným tandemovým zásobníkom: 520 listov každý plus ďalších 2000 listov; štandardné formáty: A4 alebo B5

Voliteľne     Vysokokapacitný zásobník*: 2000 listov; štandardné formáty: A4 alebo B5

Podávač na obálky: až 60 obálok: DL, C5, voliteľné formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup médií 
Štandardne

Voliteľne

Duálny výstupný zásobník: 250 listov každý, odsadenie pre nízky výstup

Integrovaný kancelársky finišer: výstupný zásobník na 500 listov, zošívanie 50 listov v jednom mieste

Kancelársky finišer LX: výstupný zásobník s kapacitou 2 000 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v 3 miestach, voliteľne dierovanie, voliteľne zariadenie 
na tvorbu brožúr (zloženie, väzba V1)

Externá zošívačka: zošíva 50 listov

Automatický duplex                                       Štandardne

Kopírovanie  Vytlačenie 1. strany     WorkCentre 5325/5330: 4,2 sekundy; WorkCentre 5335: 4,0 sekundy

Rozlíšenie (max.)                                       600 × 600 dpi

Funkcie kopírovania                                            Automaticky obojstranne, elektronické kompletovanie, automatická voľba zásobníka, funkcia vytvorenia úlohy, negatívny/zrkadlový obraz, automatická tvorba 
brožúr, tlač viac strán na jeden list, funkcia Auto RE, zmiešané formáty originálov, vkladanie dosiek, vzorová sada, kopírovanie kníh, poznámky, vymazať zvonku/
zvnútra, režim plagátu, vodoznaky, kopírovanie ID preukazov, rozvrhnutie stránky, pretlač formulárov, potlačenie pozadia

Tlač     Vytlačenie 1. strany

Nie je k dispozícii

11 sekúnd

Rozlíšenie (max.)                                                                                                                                                                                               1200 × 1200 dpi

Pripojenie              10/100/1000Base-TX Ethernet, priama tlač z vysokorýchlostného portu USB 2.0

Jazyky popisu stránky PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; voliteľne Adobe® PostScript® 3™

Funkcie tlače             Automaticky obojstranne, zabezpečená tlač, odložená tlač, vzorová sada, tvorba 
brožúr, voľba úvodných strán, voľba média podľa atribútu, tlač viac strán na jeden 
list, vodoznaky,  titulka, prispôsobenie novému formátu, voľba výstupného zásob- 
níka, tlač z USB

Skenovanie            Štandardne     Nie je k dispozícii                                                                                                                    PDF, optimalizované PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, farebné skenovanie, 
skenovanie do emailu, skenovanie do adresára

Voliteľne Nie je k dispozícii                 Sada pre sieťové skenovanie (textovo prehľadávateľné PDF, kompresia MRC, 
zobrazenie náhľadov, Scan to PC Desktop®, riešenia rôznych obchodných partne- 
rov Xerox)

Sada pre faxovanie Voliteľne     Klasický PSTN fax (možnosť jednej alebo troch liniek) 

 Voliteľne     Nie je k dispozícii                 Internetový fax, sada pre faxovanie cez IP (T.38), sada pre konektivitu faxového 
serveru, LAN Fax, presmerovanie faxu, obojstranné prijatie a odosielanie faxu, tlač/
faxovanie až na formát A3, funkcia vytvorenia úlohy

Účtovanie              Štandardne Auditron                                                                                                                                    Auditron, štandardné účtovanie Xerox – kopírovanie, tlač, fax, skenovanie

Voliteľne     Nie je dispozícii                               Sada pre umožnenie sieťového účtovania (riešenia rôznych obchodných 
partnerov Xerox)

Zabezpečenie          Štandardne             256bitové šifrovanie dát na pevnom disku, prepísanie obrazu na disku                Zabezpečená tlač, prepísanie obrazu, 256bitové šifrovanie dát na pevnom  
disku, identifikácia s LDAP/Kerberos/SMB, heslom chránené PDF, šifrovanie 
FIPS 140-2, šifrovaný email S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email cez 
SSL, LDAP cez SSL, Audit Log

Voliteľne Nie je k dispozícii                    Secure Access Unified ID System®

Ostatné voliteľné funkcie     Rozhranie pre pripojenie zariadenia iného výrobcu, pracovná plocha, sada Unicode

Rozšírenie na model kopírka/tlačiareň/skener                                                                   Nie je k dispozícii

* Vyžaduje vysokokapacitný tandemový zásobník

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Podstavec

Vysoko- 
kapacitný 
tandemový 
zásobník

Kancelársky finišer LX

Integrovaný 
kancelársky  
finišer

Duplexný automatický 
podávač predlôh

Viazač brožúr
Vysoko- 
kapacitný 
podávač
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