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Zmień metody pracy. Urządzenie WorkCentre 4265 usprawnia codzienną
komunikację biurową oraz zapewnia bezpieczne i niedrogie rozwiązania niezbędne
do efektywniejszej współpracy w ramach uproszczonego obiegu dokumentów
cyfrowych i papierowych.

Kompletne rozwiązanie

Niezrównana łatwość używania

• Urządzenie dostosowane do Twojej
firmy. Zarówno wersja biurkowa
urządzenia WorkCentre 4265, jak
i wolnostojąca umożliwia kopiowanie,
drukowanie, skanowanie z obsługą
poczty e-mail oraz faksowanie*. Obie
wersje oferują także szeroką gamę
opcji wykańczania i obsługi nośników,
dzięki czemu można je dostosować do
konkretnego środowiska biurowego.

• Xerox® Global Print Driver®.
Prawdziwie uniwersalny sterownik druku.
Administratorzy mogą instalować,
uaktualniać i zarządzać urządzeniami Xerox®
i innych producentów za pomocą jednego
sterownika. Najważniejsze funkcje są takie
same na wszystkich urządzeniach, co
upraszcza i przyspiesza obsługę. Zmniejsza
to liczbę kontaktów z pomocą techniczną, a
także upraszcza zarządzanie usługami druku.

• Koniec z czekaniem. Urządzenie
WorkCentre 4265 jest zaprojektowane do
intensywnej pracy: skanuje do 70 obrazów/
min, kopiuje i drukuje z prędkością do
53 str./min w formacie A4, a pierwszy
wydruk tworzy w zaledwie 8 sekund.

• Łatwe zarządzanie sieciowe. Łatwe
zarządzanie przez sieć dzięki zdalnemu
monitorowaniu urządzenia i rozwiązywaniu
związanych z nim problemów. Pozwala
na to wbudowany serwer WWW Xerox®
CentreWare® IS oraz program CentreWare
Web, a także zewnętrzne systemy
zarządzania. Powiadomienia przesyłane
pocztą e-mail automatycznie informują
administratorów lub użytkowników o
wystąpieniu zdarzeń wymagających uwagi,
takich jak wyczerpanie toneru.

• Definiuj i kontroluj. Stworzone przez firmę
Xerox® rozwiązania do obsługi obiegu
dokumentów są oparte na platformie Xerox
Extensible Interface Platform®, hostowanej
w chmurze lub lokalnie na serwerze.
Umożliwiają one precyzyjne dostosowanie
obsługi i dostępu do szeregu zastosowań
bezpośrednio na kolorowym ekranie
dotykowym. Gama użytecznych aplikacji
dostępnych bezpośrednio na kolorowym
ekranie dotykowym.
• Pełne bezpieczeństwo. Urządzenie
WorkCentre 4265 jest wyposażone w
najnowocześniejsze funkcje zabezpieczeń,
które zabezpieczają dane użytkowników.
Obsługa kart CAC (Common Access Card)
pozwala użytkownikom na szyfrowanie
i podpisywanie cyfrowe dokumentów
elektronicznych; urządzenie stosuje pewną
metodę 256-bitowego szyfrowania AES,
natomiast funkcje zabezpieczonego
drukowania, faksowania i wysyłania
wiadomości e-mail chronią komunikację.
• Poufność. Chroniona hasłem funkcja
zabezpieczonego drukowania oraz funkcja
szyfrowania dysku twardego gwarantują,
że dane i dokumenty należą wyłącznie do
uprawnionego użytkownika.

*Faks jest opcjonalnym wyposażeniem modelu WorkCentre 4265/S

• Sprawniejsze procesy. Urządzenie
umożliwia drukowanie bezpośrednio
z pamięci USB lub skanowanie i
przechowywanie dokumentów, by można je
było wygodnie wydrukować w późniejszym
terminie — bez konieczności użycia
komputera. Intuicyjny pojemnościowy
kolorowy ekran dotykowy z ikonami nie tylko
obsługuje przeciąganie palcem, ale także
przedstawia użytkownikom łatwe instrukcje
oraz ekrany pomocy, by obsługa urządzenia
była całkowicie bezproblemowa.
• Uniwersalna książka adresowa. Ta
funkcja oszczędza czas, gdyż umożliwia
importowanie i eksportowanie książek
adresowych z innych produktów firmy
Xerox®, co pozwala znacznie skrócić
początkową konfigurację oraz bieżącą
konserwację.

Kompaktowe urządzenie WorkCentre 4265
nie zajmuje wiele miejsca oraz zużywa
niewiele energii, a mimo to oferuje pełnię
możliwości, których można oczekiwać od
produktu firmy Xerox.
Minimalizacja kosztów
• Oszczędność papieru dzięki
dwustronnemu kopiowaniu
i drukowaniu w standardzie.
• Unikanie drukowania dzięki funkcji
przekazywania faksów na adres e-mail.
• Oddzielne kasety z tonerem i jednostka
obrazująca oznaczają, że można
maksymalnie wykorzystać każdy z tych
elementów, a przy tym zmniejszyć ogólne
koszty materiałów eksploatacyjnych.
• Niższy rachunek za energię za sprawą
trybu energooszczędnego.
Maksymalny czas działania
• Kompaktowy rozmiar umożliwia wygodne
umieszczenie urządzenia w pobliżu, w
przeciwieństwie do centralnych urządzeń
wielofunkcyjnych formatu A3.
• Użytkownik ma możliwość utworzenia
wydzielonego, łatwego do znalezienia
przycisku skanowania bezpośrednio na
kolorowym ekranie dotykowym oraz
przypisania do niego własnej procedury
skanowania, co ułatwia dystrybucję
i archiwizowanie dokumentów.
• Funkcja drukowania z pominięciem,
wstrzymuje pracę wymagającą
specyficznych zasobów (np. innego
rozmiaru papieru) i drukuje następną
pracę w kolejce. Dokumenty są
drukowane, a wiadomości e-mail
i faksy wysyłane bez opóźnienia.
• Istnieje możliwość dostępu do wielu
funkcji równocześnie; można przerwać
pracę drukowania w celu wykonania
kopii lub zeskanować dokument w trakcie
drukowania lub odbioru faksu.
• Skaner z dwoma głowicami
obsługuje dwustronne skanowanie
jednoprzebiegowe, natomiast czołowa w
klasie zaawansowana funkcja kompresji
zdecydowanie zmniejsza rozmiar plików.

Intuicyjny ekran prowadzi użytkownika za pomocą łatwych do zrozumienia ikon do obsługi drukowania, kopiowania, skanowania,
faksowania i poczty e-mail, a także usług dostępnych za jednym dotknięciem oraz rozwiązań niestandardowych.
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1  Automatyczny podajnik dokumentów do druku

dwustronnego o pojemności do 100 arkuszy
umożliwia skanowanie dwustronnych
dokumentów w rozmiarach do 8,5 x 14 cali /
216 x 356 mm.

9

2  Funkcja
bezpośredniego drukowania


i skanowania do pamięci USB umożliwia
bezpośrednie zapisywanie w pamięci USB
i drukowanie zawartych w niej plików.

3  Szyba dokumentów o rozmiarze 8,5 x 14 cali

/ 216 x 356 mm umożliwia skanowanie
dokumentów bez usuwania zszywek.

1

3
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4  Regulowana
taca wielofunkcyjna na


100 arkuszy.

5
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5  Taca 1 na 520 arkuszy / Opcjonalna taca na

520 arkuszy.

2

6  Podajnik
o dużej pojemności na 2100 arkuszy


zwiększa pojemność papieru urządzenia do
3240 arkuszy.

7

7  Wewnętrzny dysk twardy 320 GB umożliwia
4

5

Wydajne funkcje skanowania
• Funkcja skanowania do poczty
e-mail umożliwia wysyłanie plików do
odbiorców e-mail bezpośrednio z ekranu
dotykowego.
• Funkcja skanowania sieciowego
korzysta z szablonów do wysyłania
zeskanowanych obrazów do określonych
lokalizacji.
• Funkcja kopiowania na dysk twardy
umożliwia kopiowanie dokumentów na
dysk twardy urządzenia, co ułatwia ich
pobieranie i drukowanie w późniejszym
terminie.
• Funkcja skanowania do USB wysyła
zeskanowane obrazy bezpośrednio do
przenośnego urządzenia pamięci USB.

obsługę większej liczby zadań przy urządzeniu.
Użytkownicy mogą używać funkcji zapisywania
druku, aby zachować często używane
dokumenty w celu ich szybkiego wydrukowania.

8  Zaawansowane funkcje faksu to m.in. faks

wbudowany, faks w sieci LAN (faksowanie bez
użycia papieru bezpośrednio z komputera),
a także funkcja bezpiecznego odbierania faksu
i przekazywania faksu do poczty e-mail.

9 Układanie do 500 arkuszy/zszywanie do

50 arkuszy (w jednym miejscu).

10 Pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy

obsługuje przeciąganie palcem, a jego obsługa
jest intuicyjna dla użytkowników, którzy używali
smartfonu lub tabletu.

Xerox® WorkCentre™ 4265
Dane techniczne
urządzenia

WorkCentre 4265/X

WorkCentre 4265/XF

Prędkość

Do 53 str./min A4

Wydajność miesięczna1

Do 250 000 stron

Dysk twardy / Procesor / Pamięć

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Łączność

10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, opcjonalnie łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n

Kopiowanie i druk

Rozdzielczość kopiowania i druku

Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do ulepszonej jakości obrazu 1200 x 1200 dpi

Czas wydrukowania pierwszej
strony (minimum)

Kopiowanie: Minimum 5 sekund; Drukowanie: Minimum 8 sekund

Języki opisu strony

Zgodność z Adobe® PostScript® 3, emulacje PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funkcje drukowania

Drukowanie broszury, wydruk próbny, pomijanie pustych stron, drukowanie kilku stron obok siebie, układanie, skalowanie, zmniejszanie/powiększanie,
dopasowywanie do strony, okładki, strony o niestandardowym rozmiarze, drukowanie z opóźnieniem, arkusz wstęgi, drukowanie z USB

Drukowanie z urządzeń mobilnych

Apple® AirPrint™, usługa druku z sieci Web, druk mobilny Xerox® (opcjonalnie), druk mobilny w chmurze Xerox® (opcjonalnie), Xerox® PrintBack

Skanowanie

Skanowanie na ekran główny, skanowanie do komputera przez sieć SMB, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do folderu,
skanowanie do sieci SMB, FTP, SFTP, klienta, skanowanie do sieci, skanowanie do HTTP, skanowanie do HTTPS, XPS, PDF/A, plik PDF zawierający tylko obraz, JPEG,
jedno- i wielostronicowy plik TIFF, skanowanie do urządzenia pamięci USB, obsługa standardu TWAIN

Standardowo
Opcjonalnie

Faks
Zabezpieczenia

Standardowo

Zliczanie

Standardowo
Opcjonalnie

Wejście
papieru

Standardowo
Opcjonalnie

Łączna pojemność
(standardowo / maks.)

Druk na papierze

1

WorkCentre 4265/S

Oprogramowanie Xerox® Scan to PC Desktop® (wersja SE i Professional), wiele innych rozwiązań
Opcjonalnie

Wbudowany faks2, faks LAN, faks serwerowy

802.1X, wygodne uwierzytelnianie, uwierzytelnianie Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), uwierzytelnianie LDAP (zabezpieczony protokół LDAP), lokalne
logowanie gości na podstawie kodu PIN, proste uwierzytelnianie (jedno konto z nazwą użytkownika i hasłem), uwierzytelnianie SMB (ADS), uwierzytelnianie
użytkownika SMTP za pośrednictwem protokołu Kerberos, uwierzytelnienia użytkownika SMTP za pośrednictwem sieci SMB (NTLM), skanowanie do poczty e-mail
z uwierzytelnianiem, kontrola dostępu, uprawnienia użytkownika, drukowanie zabezpieczone, zabezpieczony odbiór faksów, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP przez
SSL, zestaw do obsługi kart inteligentnych (CAC/PIV), wyłączanie portu USB, dziennik kontroli, szyfrowanie FIPS 140-2, 256-bitowe szyfrowanie dysku twardego,
nadpisywanie obrazu, test weryfikacji oprogramowania, filtrowanie adresów IP, HTTPS, SFTP, certyfikat Common Criteria (ISO 15408)
Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail)
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego, dostępne inne rozwiązania do zliczania
sieciowego
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 5,7 x 5,7 cala do 8,5 x 14 cali / 145 x 145 mm do 216 x 356 mm
Taca boczna: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali / 98 x 148 mm do 216 x 356 mm
Taca 1: 520 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali / 99 x 147 mm do 216 x 356 mm
Opcjonalnie

Taca 2: 520 arkuszy; Rozmiary niestandardowe:
99 x 147 mm do 216 x 356 mm
Podajnik o dużej pojemności: 2100 arkuszy;
Rozmiary niestandardowe: 5,8 x 8,3 cala do
8,5 x 14 cali / 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

620 / 3240 arkuszy

3240 / 3240 arkuszy

Standardowo

500 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne

Wykańczanie
Gwarancja

Opcjonalnie

Finisher: Taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy

Dwuletnia gwarancja w miejscu użytkowania

Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę; 2 Wymagana analogowa linia telefoniczna

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web,
alerty e-mail o niskim poziomie materiałów eksploatacyjnych
Sterowniki druku
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej, Oracle® Solaris 9,
10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX®
11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubantu®, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Obsługa nośników
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 12,5 do
28 funtów papieru dokumentowego / 50 do 105 g/m2; Taca
boczna i taca 1: 16 funtów papieru dokumentowego do
43 funtów papieru dokumentowego / 60 do 163 g/m2; Taca 2
(opcjonalna): 16 funtów papieru dokumentowego do 43 funtów
papieru dokumentowego / 60 do 163 g/m2; Podajnik o dużej
pojemności: 16 funtów papieru dokumentowego do 32 funtów
papieru dokumentowego / 60 do 120 g/m2
Typy nośników
Papier zwykły, papier cienki, dziurkowany, firmowy, karton,
makulaturowy, dokumentowy, etykiety, z nadrukiem, koperty,
folie przezroczyste
W celu zapoznania się z kompletną listą należy odwiedzić
stronę www.xerox.com.
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Waga: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, Waga: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1143 mm, Waga: 92,34 kg

Atesty
FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE zgodny z
dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE 2011/65/WE i
1999/5/WE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EAC,
ENERGY STAR®, znak GS i certyfikat Blue Angel zgodny z normą
Ral UZ-171 dotyczący Niemiec, NOM, Ukrainy, EPEAT, kanadyjski
znak EcoLogo, indyjski atest BIS, atest Chile Energy and Safety
Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne do modelu WorkCentre 4265 są
objęte programem recyklingu materiałów eksploatacyjnych
Xerox Green World Alliance. Aby uzyskać więcej informacji,
należy odwiedzić witrynę internetową Green World Alliance
pod adresem www.xerox.com/gwa.
Zawartość opakowania
• Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 4265
• Początkowa kaseta z tonerem (10 000 stron*)
• Kaseta bębna (100 000 stron**)
• I nstrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, dysk CD z
dokumentacją i sterownikiem (sterowniki, instrukcja obsługi,
podręcznik administratora systemu)
• Kabel zasilający
• Kabel faksu (WorkCentre 4265/X i XF)
Materiały eksploatacyjne
Standardowa kaseta z tonerem (ok. 10 000 stron)* 106R03105
Kaseta z tonerem o dużej pojemności
(ok. 25 000 stron)* 
106R02735
Kaseta z tonerem o wysokiej pojemności:
(około 50 000 stron)*
106R03103
Bęben (około 100 000 stron)** 
113R00776
Wkład ze zszywkami (3 pudełka po 5000 szt.)
008R12941

Bardziej szczegółowe parametry znajdują się na stronie www.xerox.com/office/WC4265Specs.
©2014 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, znak Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile
Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub
innych krajach. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące
energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. Informacje
dotyczące produktu oraz dane techniczne zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 10/14 BR10775 
W4XBR-02JA

Elementy do rutynowej konserwacji
Zestaw do konserwacji nagrzewnicy 110 V
(250 000 stron)**
Zestaw do konserwacji nagrzewnicy 220 V
(250 000 stron)**
Zestaw do konserwacji wałka transferu
polaryzacji wstępnej (125 000 stron)**
Zestaw do konserwacji wałka podawania
(250 000 stron)**
Wyposażenie opcjonalne
Zestaw do zliczania sieciowego
Zestaw sieciowego faksu serwerowego
Zestaw faksu (uniwersalny)
Taca na 520 arkuszy papieru
Stojak z 4 tacami (IOT + 3 dodatkowe tace)
Stojak z 2 tacami (IOT + 1 dodatkowa taca)
Podajnik o dużej pojemności na 2100 arkuszy 
Finisher 
Interfejs urządzenia zewnętrznego (FDI)
Zestaw do obsługi kart Common Access
Zestaw bezprzewodowy

115R00086
115R00087
108R01266
108R01267
098S04928
098S04931
097N02154
097N01524
097S03678
097S03677
097N01684
097N02155
097N01676
497K09950
097N02156

* Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC19752. Wydajność różni się w zależności od
obrazu, pokrycia i trybu drukowania
** Przeciętna liczba standardowych stron. Wydajność zależy od długości
pracy, formatu nośników i orientacji.

