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Funkcja “oczekiwania na wydruk” 
zapewnia nieprzerwane wykonywanie 

zadań druku
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rzeczywista

Duża szybkość. 
Wyjątkowa wydajność. 
Zaawansowane możliwości. 

Oto podstawowe atuty tego wielofunkcyjnego motoru 
pracy biura, który z łatwością sprosta wymaganiom 
dużych, tworzących znaczne ilości dokumentów zespołów 
roboczych. Dzięki solidnemu kopiowaniu, skanowaniu 
i faksowaniu oraz niezliczonym innowacyjnym technologiom 
firmy Xerox, masz do dyspozycji kompletne narzędzie 
rozwiązujące problem obiegu dokumentów, znakomicie 
upraszczające zadania specyficzne dla Twojego zespołu.

Nadzwyczajna elastyczność 
i wydajność
Zaprojektowane, by przejść Twoje najśmielsze 
oczekiwania, urządzenia Xerox Workcentre 
maksymalizują wydajność biura, zapewniając moc 
i zaawansowaną funkcjonalność, niezbędne do tego, 
by Twój zespół osiągnął wyjątkowe wyniki – sprawniej, 
szybciej i łatwiej. 

Jedna solidna platforma
Wystarczy wybrać szybkość odpowiednią dla Twojego 
zespołu – do 65, 75 lub 87 stron na minutę; pozostałe 
funkcje i opcje użytkowe będą takie same. 

Naprawdę szybsze drukowanie
Zawansowana architektura kontrolera SMart 
zapewnia najszybszą w branży rzeczywistą prędkość 
drukowania sieciowego. Biznesmeni drukujący w swojej 
codziennej pracy dokumenty mogą to robić szybciej na 

urządzeniachXerox 
WorkCentre niż na 
urządzeniach o większej 
nominalnej szybkości 
druku konkurencyjnych 
firm.

Odczuj prawdziwą wielozadaniowość
Te wielofunkcyjne urządzenia posiadają wystarczającą 
moc, by wykonywać jednocześnie pięć czynności: 
RIP (przetwarzanie rastrowe obrazu), odbieranie, 
programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki 
zadań i transmitowanie. Ta zaawansowana funkcjonalność 
pozwala na kopiowanie, drukowanie, faksowanie lub 
skanowanie – nawet jeśli trwają inne zadania. 

Żadnych zastojów spowalniających 
drukowanie
Opracowana przez Xerox funkcja 
“oczekiwania na wydruk” zatrzymuje 
wykonywanie zadań, które wymagają 
określonych zasobów (takich jak 
inny rozmiar papieru) i drukuje 
kolejne zadanie z kolejki. Pozwala 
także użytkownikom na zarządzanie 
kolejką zadań, umożliwiając zmianę 
kolejności zadań lub ich usuwanie.

Mniejsze, bardziej przyjazne sieci pliki
Technologie kompresji skanowania JBIG 2 oraz MRC 
optymalizują proces skanowania i faksowania, zapewniając 
znacznie większą szybkość przesyłania i zmniejszając 
obciążenie sieci oraz obszar pamięci wykorzystywanej na 
serwerach sieciowych i pocztowych.



Z zapisu na papierze na zapis 
cyfrowy, a potem dokądkolwiek 
zechcesz
Urządzenia WorkCentre przetwarzają dokumenty 
papierowe w inteligentne pliki cyfrowe, otwierając przed 
Tobą nowe możliwości – więcej sposobów porządkowania, 
przechowywania i udostępniania informacji. 

Nowatorskie rozwiązania skanowania 
Zwiększ wydajność, stosując skanowanie do wiadomości 
e-mail, by szybko rozesłać dokumenty na wiele adresów 
e-mail, skanowanie do skrzynki pocztowej urządzenia, by tam 
przechowywać dokumenty, oraz skanowanie do macierzystego 
katalogu, by zapisać dokumenty w osobistym folderze.

Różnorodność formatów skanowania 
Skanuj bezpośrednio do elektronicznych 
formatów dokumentów: PDF, PDF/A lub XPS. 
Możesz również skanować do formatów 
PDF lub XPS z możliwością przeszukiwania. 
Zapewnia to uniwersalną zgodność, łatwość 
archiwizacji, organizacji, wyszukiwania oraz 
współdzielenia.

Automatyczne rozsyłanie plików 
Opracowana przez Xerox opcja Xerox SMARTsend™ pozwala 
na rozsyłanie skanów do wielu miejsc – wiadomości e-mail, 
folderów, systemów zarządzania dokumentami lub zdalnych 
urządzeń – po jednokrotnym zeskanowaniu, korzystając 
z wcześniej zdefiniowanego obiegu dokumentów. Wsparcie 
protokołu LDAP umożliwia nawet integrację z sieciową książką 
adresową. 

Konwersja dokumentów na pliki tekstowe 
Oprogramowanie Scan to PC Desktop® oferuje narzędzia 
do edycji i konwersji dokumentów, łącznie z pakietowym 
tworzeniem zabezpieczonych PDF-ów  
ze wszystkich komputerowych  
programów użytkowych.
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Skanowanie do sieci

Skanowanie do 
komputera

Skanowanie do 
macierzystego katalogu

Skanowanie do skrzynki 
pocztowej

Skanowanie do 
wiadomości e-mail

 PDF

XPS

Skanowanie do formatów 
PDF i XPS z możliwością 

przeszukiwania

Skanowanie w kolorze 
Dzięki opcjonalnemu skanowaniu w trybie kolorowym 
użytkownicy mogą dodatkowo czerpać korzyści z możliwości 
zachowania oryginalnego wyglądu kolorowych dokumentów.

Bezpieczne przechowywanie często drukowanych 
dokumentów  
Funkcja “utrwalenie/drukowanie, zapisanie i ponowne 
drukowanie” pozwala na przechowywanie zeskanowanych 
dokumentów bezpośrednio w pamięci urządzenia, aby 
można je było później ponownie wydrukować w takiej samej 
postaci, z jednoczesnym zachowaniem możliwości zmiany 
parametrów dokumentów przed ich ponownym wydrukiem.

Szerokie możliwości faksowania 
Sieciowy serwer faksu,możliwość faksowania przez internet 
(aby uniknąć opłat za połączenia zamiejscowe) oraz faks 
samoobsługowy z faksem w sieci LAN eliminują konieczność 
posiadania oddzielnego faksu.
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Drukowanie 
etykiet

Rozbudowane możliwości wykończeniowe pozwalają na samodzielne tworzenie dokumentów 
o profesjonalnym wyglądzie.

Sortowanie Dziurkowanie Zszywanie Składanie typu 
V-fold

Tworzenie broszur 
zszywanych 
grzbietowo

Moduł do 
składania typu 
Z-fold/C-fold

Moduł do końcowego 
dodawania wstawek

HVF z modułem 
do tworzenia 

broszur

Urządzenie 
wykańczające 

o dużej wydajności 
(HVF) 

Biurowe 
urządzenie 

wykańczające

Zasobnik 
przechwytywania 
offsetu

Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów (DADH) umożliwia 
skanowanie dokumentów z prędkością do 85 stron na minutę.

Oddzielny wygodny zszywacz umożliwia zszywanie 50 arkuszy.

100-arkuszowy zasobnik obejścia jest przystosowany 
do papieru o dużej gramaturze – do 220 g/m2.

Dwa 500-arkuszowe uniwersalne zasobniki mieszczą 
papier w rozmiarach do formatu A3.

Opcjonalny zestaw do kopert umożliwia bezproblemowe podawanie 50 kopert.

Podwójny podajnik o dużej wydajności mieści 
łącznie 3.600 arkuszy w rozmiarze A4.

Dla zespołów roboczych tworzących duże ilości dokumentów oferowane są 
dodatkowo: podajnik o dużej pojemności na 4.000 arkuszy w formacie A4 lub 
zestaw do podawania 2.000 arkuszy w formacie A3 albo A4 krótszą krawędzią.

Cztery opcjonalne urządzenia wykańczające. Możesz wybrać proste 
funkcje, takie jak zszywanie i dziurkowanie, lub zaawansowane, 
umożliwiające tworzenie broszur paginowanych, zszywanych grzbietowo 
i składanych na pół oraz broszur składanych metodą Z-fold lub C-
fold. Opcjonalny moduł do końcowego dodawania wstawek pozwala 
na dodawanie wcześniej wydrukowanych kolorowych okładek, etykiet 
i innych wstawek do wydrukowanych lub skopiowanych dokumentów.
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Nie zatrzymuj się
Innowacyjne funkcje zwiększające 
niezawodność umożliwiają wcześniejsze 
określenie, kiedy poszczególne 
części urządzenia będą wymagać 
wymiany. Możesz tego dokonać 
samodzielniedzięki zestawowi części 
wymienianych przez użytkownika 
SMart Kit™. Bez wzywania pracowników 

serwisu. Bez kosztownych 
przestojów.

System SMart 
eSolutions oferuje 

zautomatyzowaną, 
niekłopotliwą i bezpieczną administrację 
urządzeniami Xerox w zakresie 
automatycznych odczytów mierników.

Zaawansowane 
funkcje kopiowania 
i drukowania
Szerokie wsparcie dla 
wyspecjalizowanych aplikacji druku, 
takich jak adnotacje, oznaczenia 
Bates, kopiowanie dokumentów 
tożsamości,możliwość druku etykiet tożsamości,możliwość druku etykiet 
oraz programowanie 
na poziomie strony 
bezpośrednio przy 
pomocy sterownika 
druku. 

Bardziej przyjazne dla 
środowiska
Kup urządzenie wielofunkcyjne o dużych 
możliwościach, które jest przyjazne 
dla środowiska, wyposażone w funkcję 
oszczędzania energii i szybkiego 
uruchamiania oraz zgodne z NORMAMI 
ENERGY STAR® 2007.® 2007.®
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Dokument Urządzenie Dysk twardy Sieć

Łatwe, zoptymalizowane zarządzanie 
i rozliczanie
Dzięki szybkiej instalacji i łatwemu utrzymaniu, urządzenie 
WorkCentre zapewni Ci wydajność, jakiej potrzebujesz, 
zawsze wtedy, gdy tego chcesz.

Elastyczna oferta, znajoma obsługa 
Mając do wyboru urządzenia o różnych szybkościach pracy, 
możesz dobrać właściwe urządzenie do każdego zespołu 
roboczego Twojego biura, w zależności od ilości tworzonych 
dokumentów. Ponieważ wszystkie urządzenia opierają się na 
takiej samej platformie WorkCentre, wygląd i działanie interfejsu 
użytkownika, sterowników druku oraz interfejsu sieciowego będą 
znajome dla użytkowników.

Usprawnione zarządzanie jednym urządzeniem i całą flotą
Oparta na serwerze sieć CentreWare® Web ułatwia 
rozmieszczenie, konfigurację, rozwiązywanie problemów oraz 
generowanie raportów z użytkowania wszystkich urządzeń w sieci, 
niezależnie od producenta.

Łatwa konfiguracja, bezproblemowe zarządzanie
Oprogramowanie Xerox CentreWare Internet Services ułatwia 
instalację, klonowanie i zarządzanie siecią, oraz umożliwia 
szybki dostęp do urządzenia i statusu zadań, informacji 
o rozliczeniu i innych kalkulacjach. Ponadto powiadomienia 
wysyłane automatycznie na e-mail informują administratorów sieci 
o sytuacjach, które wymagają interwencji, takich jak niski poziom 
tonera.

Ścisła kontrola kosztów
Dzięki oprogramowaniu Xerox Standard Accounting można ustalić 

ograniczenia dostępu i użycia 
urządzenia przez użytkowników oraz 
generować raporty z użytkowania, co 
pozwala na lepszą kontrolę kosztów 
drukowania, kopiowania, skanowania 
i faksowania.

Całkowite bezpieczeństwo 
Solidne zabezpieczenia wszystkich miejsc wejścia 
i wyjścia gwarantują bezpieczeństwo ważnych 
informacji.

•  Autoryzacja sieciowa ogranicza dostęp do 
skanowania, usług e-mail i funkcji faksu sieciowego 
poprzez zastosowanie potwierdzanych haseł i nazw 
użytkownika. Dzięki funkcjom dziennika inspekcji 
wiesz kto wysłał dany dokument i kiedy to nastąpiło.

•  Zabezpieczenie drukowania zapobiega 
nieupoważnionemu dostępowi, zatrzymując 
dokumenty w kolejce i drukując je dopiero po wpisaniu 
kodu PIN. Funkcja zabezpieczenie drukowania 
wykorzystuje protokół IPsec.

•  Funkcja Image Overwrite usuwa dane, nadpisując 
powierzchnię dysku wzorami danych.

•  Wbudowany faks zapobiega nieautoryzowanemu 
dostępowi do urządzenia przez podsystem faksu. 
Linia telefoniczna jest całkowicie odseparowana od 
połączenia sieciowego.

•  Ochrona dostępu do urządzenia hasłem 
nie pozwala na dostęp do ekranu ustawień 
administracyjnych i ustawień sieciowych bez 
autoryzacji.

•  Protokół sieciowy IPV6 oraz Protokół 
bezpieczeństwa 802.1x dają Ci poczucie pewności, 
że Twoje urządzenie WorkCentre jest zgodne 
z obecnymi i przyszłymi zasadami podłączeń.

•  Funkcja ograniczenia adresów IP 
(Filtrowanie IP) kontroluje połączenia z określonymi 
klientami sieciowymi.

•  Bezpieczne skanowanie pozwala na transmisję 
plików poprzez protokół HTTPS (SSL).

•  Funkcja Secure Device Administration z protokołem 
HTTPS jest uaktywniana przez CentreWare.

•  Funkcja Secure Access Unified ID System 
umożliwia użytkownikom logowanie się na urządzeniu 
z użyciem kart zbliżeniowych. Korzystanie z trybu 
Follow You pozwala na przesyłanie zadań do 
kolejki bezpiecznego wydruku i drukowania ich kiedy 
chcesz, po uwierzytelnieniu Twojego identyfikatora na 
urządzeniu.



Wyobraź sobie możliwości...
  jakie dałoby Ci urządzenie wielofunkcyjne,
      gdyby pracowało tak, jak Ty

Świat się zmienia. Coraz większy nacisk 
kładzie się na to, by osiągnąć więcej 
za pomocą mniejszej ilości środków. 
Znasz swoją firmę lepiej niż ktokolwiek 
inny. Teraz urządzenie WorkCentre 
może dostosować się do Twojego 
sposobu pracy, a nie odwrotnie. 

Urządzenie WorkCentre Xerox jest teraz jeszcze bardziej 
wydajne, a procesy pracy uproszczone. Na ekranie 
dotykowym Twojego urządzenia mogą pojawić się menu 
i wyrażenia specyficzne dla Twojej firmy lub zespołu, jak 
np. “faks do wierzycieli” lub “wyślij do działu reklamacji”. 
Jest to możliwe dzięki rozszerzalnej platformie interfejsu 
(EIP). Pozwala ona na zastosowanie wielu aplikacji, które 
rozszerzają możliwości WorkCentre – możesz bezpiecznie 
znaleźć, zapisać, wydrukować i podzielić się ważnymi 
informacjami, wykonując kilka prostych ruchów na ekranie 
dotykowym swojego urządzenia.

Możliwości są nieograniczone.



Dostęp do informacji i ich 
drukowanie bez konieczności 
korzystania z komputera.

Potrzebujesz listy najnowszych cen 
swojej firmy lub broszury dotyczącej 
najlepiej sprzedających się produktów? 
Skorzystaj z ekranu dotykowego Twojego 
urządzenia, aby znaleźć w internecie 
repozytorium – np. Xerox DocuShare®, 
Microsoft SharePoint® lub foldery 
Windows, wybierz odpowiedni dokument 
i wydrukuj go. Nie musisz używać 
komputera. Nie musisz utrzymywać 
archiwów przepełnionych dokumentami, 
które szybko tracą aktualność. 

Skanowanie dokumentu 
i zapisywanie go dokładnie tam, 
gdzie chcesz.

Przetwórz dokumenty papierowe 
w zarchiwizowaną informację cyfrową, 
wykonując kilka prostych kroków. Nowy 
pacjent wypełnia formularz historii 
choroby, recepcjonistka bezpiecznie 
skanuje formularz, przegląda miniaturę 
na ekranie dotykowym urządzenia, a 
następnie wysyła formularz do folderu 
o nazwie “Rejestr pacjentów”. Jest to 
możliwe dzięki aplikacjom wspomaganym 
przez EIP. 

Kontrola kosztów przy pomocy 
przyjaznych dla użytkownika 
funkcji rozliczania

Przy pomocy rozwiązań Xerox możesz 
ustalić limity według użytkownika 
i według funkcji. Możesz monitorować 
wykorzystanie urządzenia, drukując 
raporty dotyczące wykorzystywanych 
funkcji, pobierając pliki lub korzystając 
z partnerskich rozwiązań dla rozliczania.

Wygodny i bezpieczny dostęp 
do urządzenia WorkCentre 
dzięki prostemu przeciągnięciu 
identyfikatora nad czytnikiem. 

Dzięki rozwiązaniom 
Xerox możesz mieć 
pewność, że dostęp 
do Twoich urządzeń 
wielofunkcyjnych mają 
tylko upoważnione osoby, które posługują 
się hasłami lub kartami dostępu. Po 
uwierzytelnieniu użytkownik ma dostęp 
do aplikacji wspomaganych przez EIP, 
dostosowanych do jego potrzeb.

Uproszczony proces dystrybucji 
faksów

Możesz wysyłać i odbierać faksy nawet 
wtedy, gdy urządzenie nie zostało 
wyposażone w klawiaturę faksu. 
Faksy można skanować w urządzeniu 
lub przesyłać z pulpitu użytkownika, 
korzystając ze sterownika drukowania 
faksu. Faksy można śledzić i kontrolować, 
aby zapewnić zgodność z przepisami. 

Możliwość łączenia z różnymi 
partnerskimi rozwiązaniami 
stworzonymi z myślą o Twojej firmie

Xerox EIP umożliwia zastosowanie 
szerokiej gamy rozwiązań Alliance 
Partner, które zwiększają wartość 
urządzenia WorkCentre dzięki 
zaawansowanym funkcjom rozliczania, 
faksowania i skanowania.
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Potencjalne 
zastosowanie EIP.

To jest to ułatwienie.

Połącz się z aplikacjami,
    które dzięki EIP ułatwią Ci pracę

Drukowanie

Skanowanie
do pliku

Skanowanie do
repozytorium Skanowanie do

wiadomości e-mail



 Podręczny 
zszywacz
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Kopiarka Kopiarko-drukarka Kopiarko-drukarka ze skanerem
5665 / 5675 / 5687 5665 / 5675 / 5687 5665 / 5675 / 5687

Szybkość Do 65/75/87 stron na minutę Do 65/75/87 stron na minutę Do 65/75/87 stron na minutę

Pamięć urządzenia Standardowo 256 MB/maks. 768 MB Standardowo 256 MB/maks. 1024 MB Standardowo 768 MB/maks. 1024 MB

Obsługa papieru Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów (DADF): 100 arkuszy
Pojemność 
wejściowa

W 
standardzie

Zasobnik obejścia: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: A6 do A3; 60 – 216 g/m2

Zasobniki 1-2: 500 arkuszy każdy; rozmiary: A6 do A3; 60 – 200 g/m2

Podwójny zasobnik o dużej pojemności (HCTT): łącznie 3.600-arkuszowy (1.600 i 2.000 arkuszy); rozmiar: A4
Opcjonalnie Podajnik o dużej pojemności (HCF): 4.000 arkuszy; Rozmiar: A4 podawany dłuższą krawędzią

Zestawy do podajnika HCF (wymagany podajnik HCF): Zestaw do podawania 2.000 arkuszy A3 krótszą krawędzią lub zestaw do podawania 2.000 arkuszy A4 krótszą 
krawędzią; inne zestawy: Zestaw do kopert

Opcje wykończeniowe Zasobnik przechwytywania offsetu (dostępny dla modelu 5665): 300 arkuszy
Biurowe urządzenie wykańczające(dostępne dla modeli 5665/5675): zasobniki na 2.000 i 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie
Urządzenie wykańczające o dużej wydajności (HVF) (dostępne dla modeli 5665/5675/5687): zasobniki na 3.000 i 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, 
opcjonalnie dziurkowanie
Urządzenie wykańczające o dużej wydajności z modułem do tworzenia broszur(dostępne dla modeli 5665/5675/5687): umożliwia dodatkowotworzenie broszur zszywanych 
grzbietowo
Moduł do składania typu Z-fold/C-fold z HVF z modułem do tworzenia broszur: umożliwia dodatkowo składanie typu Z- i C-fold arkuszy w rozmiarze A4
Moduł do końcowego dodawania wstawek dla HVF i HVF z modułem do tworzenia broszur: umożliwia dodatkowo wstawianie wcześniej wydrukowanych wstawek; 
Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy

Kopiowanie
Czas drukowania pierwszej 
strony Do 2,7 sekundy
Rozdzielczość 
(maksymalna)

Wejście 600 x 600 x 8 dpi/wyjście 4800 x 1200 dpi (interpolowane)

Funkcje kopiowania Automatyczne kopiowanie dwustronne, sortowanie, automatyczne zmniejszanie i powiększanie, automatyczne przełączanie zasobników, polepszanie 
jakości obrazu, przezrocza, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, kopiowanie dokumentów tożsamości, 

adnotacje i oznaczenia Bates, budowanie zadań, wstawki i kopiowanie etykiet, ustawienie próbne, przechowywanie zadań i ponowny wydruk*

Drukowanie
Procesor Brak dedykowany 1,4 GHz AMD Athlon/współużytkowany dysk twardy 80 GB
Możliwość podłączenia Brak 10/100 Base T Ethernet , IEEE802.5 (Token ring) (poprzez adapter), bezprzewodowy Ethernet  

(IEEE802.11a/b/g) (poprzez adapter innej firmy)
Obsługa języka PDL Brak PCL®6, PCL 5e, emulacja Postscript® 3™, LCDS, SCS, XES, oraz IPDS przy użyciu transformacji innych firm, 

bezpośredni wydruk plików TIFF i PDF, obsługa AS/400 poprzez Workstation Customisation Objects
Rozdzielczość Brak do 1200 x 1200 dpi
Funkcje drukowania Brak druk opóźniony, próbny, bezpieczny i z zapisu, współbieżność RIP, odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, 

przetwarzanie kolejki oraz wysyłanie, dwukierunkowe sterowniki druku; programowanie wyjątków stron; drukowanie 
etykiet; wbudowany serwer internetowy umożliwiający zdalne sterowanie/monitorowanie/konfigurowanie; monitorowanie 

zadań z urządzenia i z komputera

Faksowanie Opcjonalnie: faks samoobsługowy  
(33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] 
i z dwoma liniami [256 MB]) z kompresją JBIG

Opcjonalnie: faks samoobsługowy  
(33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] 
i z dwoma liniami [256 MB]) z faksem w sieci LAN

faks internetowy, sieciowy serwer faksu, Opcjonalnie: faks 
samoobsługowy (33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią 
[32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z faksem w sieci LAN

Skanowanie Brak Brak Skanowanie sieciowe do wiadomości e-mail 
(uwierzytelnianie i LDAP), skanowanie do skrzynki 
pocztowej, skanowanie do macierzystego katalogu, 
Skanowanie do PDF z możliwością przeszukiwania, 

PDF/A oraz XPS®,Opcjonalnie: oprogramowanie 
Scan to PC Desktop, FreeFlow SMARTsend

Bezpieczeństwo Zabezpieczenia faksu zabezpieczenie faksu, zabezpieczenia drukowania, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP v3, IPv6, IPsec, uwierzytelnienie 
sieciowe ochrona dostępu do urządzenia hasłem, filtrowanie IP, dziennik inspekcji, szyfrowanie dysku twardego dla 

funkcji druku z zapisu oraz skanowania do skrzynki pocztowej, nadpisywanie obrazu na dysku

Rozliczanie Wewnętrzny Auditron – kopiowanie; Wewnętrzny Auditron – kopiowanie; Xerox Standard 
Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie, 

Opcjonalnie: możliwość rozliczania sieciowego 
(oferowanego przez inne firmy)

Wewnętrzny Auditron – kopiowanie; Xerox Standard 
Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie, 

skanowanie; Opcjonalnie: możliwość rozliczania 
sieciowego (oferowanego przez inne firmy)

Inne opcje Zestaw uaktualnień do kopiarko-drukarki, Zestaw 
uaktualnień do kopiarko-drukarki ze skanerem

Zestaw uaktualnień do kopiarko-drukarki ze skanerem Brak

256 MB pamięć do sortowania wstępnego, interfejs 
urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant

interfejs urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant, zestaw połączeniowy USB 2.0 (IEEE 1284)/ 
port równoległy, partnerskie rozwiązania do obsługi faksowania/skanowania/rozliczania, Xerox Unicode 
International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™, z drukowaniem w trybie Follow You™

*niedostępne dla modeli tylko z funkcją kopiowania
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Moduł do składania 
typu Z-fold/C-fold

Moduł do końcowego 
dodawania wstawek

HVF z modułem do 
tworzenia broszur

Urządzenie wykańczające 
o dużej wydajności (HVF)

Biurowe urządzenie 
wykańczające

Zasobnik 
przechwytywania 
offsetu

Podajnik o dużej 
pojemności




