
Szélesség x mélység x 
magasság:
5019/5021  
Dokuüvegtetős 
modell: 
595 x 569 x 496 mm
5021 DADF modell: 
595 x 569 x 581 mm

Nyomtatás/másolás/
szkennelés

18
20 oldal/perc

A3

Xerox® WorkCentre™ 5019/5021
Többfunkciós nyomtató
Megfizethető irodai termelékenység.

Egy megfizethető berendezés, mellyel 
kinyomtathatja, másolhatja és beszkennelheti 
leggyakrabban használt irodai dokumentumait, 
egészen A3-as méretig. 

Költségtakarékos funkciók
•  Alacsony költségű, nyomtatási, másolási és szkennelési funkciókat 

egyesítő, helytakarékos irodai eszköz, amely csökkenti a kiadásokat 
azáltal, hogy különálló eszközöket kombinál.

•  A WorkCentre 5021 opcionális kétoldalas automatikus lapadagolójával 
papírt és időt takaríthat meg, ezáltal csökkentheti a költségeket.

•  A festéktakarékos mód segítségével spórolhat a kellékanyagokkal.

•  Hatékonyabb költséggazdálkodás érhető el a Másolásszámláló 
(Copy Accounting) funkció használatával, amely akár 10, jelszóval 
védett, nyomtatásifeladat-korlátozással ellátott egyéni felhasználói 
fiók használatát is lehetővé teszi.

Korszerű teljesítmény
•  Nyomtasson többet kevesebb idő alatt, akár 18/20 lap/perc 

sebességgel.

•  A beépített szkennelés csökkenti a papírhegyeket, és irodáját 
digitálisan szervezetté teszi. 

•  A szkennelőprogramhoz mellékelt hatékonyságnövelő megoldások 
jobb képminőséget, valamint optikai karakterfelismerési lehetőséget 
biztosítanak a későbbi szerkesztéshez.

•  A betölthető papírkapacitás 850 lap, ami kevesebb megállást, 
újratöltést és nagyobb papírméret-változatosságot tesz lehetővé. 

•  Nyomtathat sima vagy újrahasznosított papírra, címkére, vagy 
akár A3 méretű papírra is.

Egyszerű használat
•  Az egyszerű önkiszolgáló funkciók és szolgáltatások egyetlen 

gombnyomással elérhetők.

•  A középső kiadótálcának köszönhetően a készülék szűk helyeken is 
könnyen elfér.

•  A feladatszerkesztő (Job Build) funkció kiküszöböli a kézi válogatást, 
és ezzel értékes időt takarít meg.

•  Olyan kényelmes funkciókkal egyszerűsítheti a mindennapi 
folyamatokat, mint a több oldal nyomtatása egy lapra (N-up) 
és az igazolványmásolás. 

•  Telepítése és beállítása gyors és egyszerű.

Xerox® WorkCentre™ 5019/5021 
Termékismertető



Sebesség
WorkCentre 5019 WorkCentre 5021 WorkCentre 5021D

Max. 18 oldal/perc Max. 20 oldal/perc

Terhelhetőség Max. havi 24 500 oldal Max. havi 31 700 oldal

Javasolt havi 
nyomtatási mennyiség Max. 2 000 oldal Max. 2 500 oldal

Papírkezelés 
Alapkiépítésben

Dokuüvegtető Dokuüvegtető Kétoldalas automatikus dokuadagoló:
110 lap; méretek: A5-től A3-ig

Papírbemenet Alapkiépítésben Kézitálca: 100 lap; méretek: A5-től A3-ig

1. tálca: 250 lap; méretek: B5-től A3-ig

Opcionális 2. tálca: 500 lap; méretek: B5-től A3-ig

Papírkimenet Középső kiadótálca: 250 lap

Kétoldalas kimenet Kézi Automatikus

Másolás 
Az első nyomat 
elkészítésének ideje Mindössze 7,5 másodperc

Felbontás 600 x 600 dpi

Másolási funkciók Kicsinyítés/Nagyítás, N-Up (több oldal nyomtatása egy lapra), Igazolványmásolás, Világosítás/Sötétítés, Automatikus elforgatás

Nyomtatás 
Az első nyomat 
elkészítésének ideje Mindössze 14 másodperc

Felbontás 600 x 600 dpi

Memória 128 MB

Csatlakoztathatóság USB 2.0

Oldalleíró nyelvek HBPL

Nyomtatási funkciók Vízjel, poszter, N-up (több oldal egy lapra), füzet, vegyes dokumentum, festéktakarékos mód, 256 bites szürkeárnyalatos

Szkennelés 
Célhelyek Szkennelés számítógépre vagy TWAIN alkalmazásba

Jellemzők Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 munkaállomás), TIFF, PDF, BMP; OCR szoftver: ABBYY FineReader™, Linux Scan támogatás  
(indítás után elérhető), Job Build (feladatszerkesztő)

Felbontás Akár 600 x 600 dpi

Számlázás Copy Accounting funkció – vezérli, eléri és követi a használatot

Operációs rendszer Windows® XP (32/64 bites), Server 2003 (32/64 bites), Vista (32/64 bites), Server 2008 (32/64 bites), Server 2008 R2, 7 (32/64 bites) és  
8 (32/64 bites a megjelenés után), Linux

Egyéb opciók Második tálca, mobil állvány

Nyomtatóillesztő programok
Windows® XP/2003 Server, 2008 Server, Vista, 7, 8 (megjelenés 
után elérhető) és Linux® nyomtatóillesztő programok

Másolóanyag-kezelés
Kézitálca: 60-110 g/m2; 1. és 2. tálca: 60-90 g/m2;  
Hordozótípusok: Sima papír, újrahasznosított papír, címkék

Működési környezet
Hőmérséklet: Tárolás: -15 °C-tól 50 °C-ig; üzemeltetés: 10 °C-tól 
32 °C-ig; relatív páratartalom: 15-85%; zajteljesítmény-szint: 
Készenlét: 6,5 B, üzemi: 7,1 B; Zajszintek: Készenlét: 49 dB(A), 
üzemi: 52 dB(A)

Elektromossági adatok
220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Üzemi (átlag): 478 W; energiatakarékos 
üzemmód: 42 W; üzemkész üzemmód: 56 W; alvó üzemmód: 
2,5 W; ENERGY STAR® tanúsítvány

Méretek (szélesség x mélység x magasság)
WorkCentre 5019/5021 másolóüveg: 595 x 569 x 496 mm;  
Súly: 30 kg; WorkCentre 5021 DADF: 595 x 569 x 581 mm; 
Súly: 36 kg

Tanúsítványok
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, 2. kiadás, CE-jelölés 
alkalmazható a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 1999/5/EK 
irányelvekre

Kellékek
Standard kapacitású festék kazetta: átlagosan 9 000 
(Szállítás 2 500 lapra elegendő1 kazettával) szabványos oldal1 
Dobkazetta: 80 000 oldal2

1  Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19752 
szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület 
fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változik.

2  Becsült lapszám. A kihozatal megállapítása a LEF A4-es méretű 
munka alapján történt. A kihozatal a hordozóanyag méretétől és 
elhelyezkedésétől is függ.

WorkCentre™ 5019/5021
Többfunkciós berendezés
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