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ההתאמה המושלמת לכל סביבה

WorkCentre 5300 series החסכוני במקום מספק 
יתרונות למשרד ולסביבה הודות להנדסה החדשנית שמפחיתה 

בצריכת החשמל במידה רבה.

•  מימדים קטנים. לחסכון בשטח יקר ערך עם התקן שמתאים 
בדיוק לכל משרד.

•  הפעלה שקטה. WorkCentre 5300 מפיק פחות רעש 
ומאפשר לך לשמור את ההתקן קרוב לצורך נוחות נטולת 

הסחות דעת.

•  יתרונות טכנולוגיית Xerox. טונר EA שלנו עם 
טכנולוגיית המסה בטמפרטורה נמוכה משיג טמפרטורת 

היתוך מינימלית שנמוכה ב- 20 מעלות צלזיוס מזו של טונר 
רגיל. בנוסף, סורק ה-LED שלנו צורך שליש בלבד מכמות 

החשמל של נורות Xenon רגילות. אתה מקבל חיסכון 
ניכר באנרגיה ופלט נפלא ומבריק – אפילו עם נייר רגיל.

 WorkCentre 5300 .הדפסה דו-צדדית סטנדרטית  •
series מספק הדפסה דו-צדדית סטנדרטית שמסייעת לך 

לחסוך בנייר ובכסף.

 WorkCentre ENERGY STAR® מאושר  •
 ENERGY STAR 5300 עומד בדרישות series

מחמירות לשימוש באנרגיה.

שקט נפשי

WorkCentre 5300 series מציג טכנולוגיות 
מתקדמות עבור אבטחה ממוטבת בהתקן וברשת.

•  שמירה על בטיחות המסמכים בכל עת. הודות להדפסה 
מאובטחת, עבודות מאוחסנות בתור נפרד עד שהנמען 
המיועד מחליט אילו עבודות לשחרר להדפסה. בנוסף, 

משתמשים יכולים להמיר עותקים קשיחים לקבצים 
 PDF דיגיטליים מאובטחים בעזרת המאפיין 'סריקה לקובץ

מוגן באמצעות סיסמה'.

•  מניעת גישה לא מורשית. מאפיינים רבי עוצמה כגון אימות 
 Secure רשת סטנדרטי2, עם טכנולוגיות זמינות כגון
Access Unified ID System, מבטיחים שרק 

משתמשים מורשים יוכלו לגשת להתקן.

•  שמירה על שלמות מידע. הצפנה ומחיקה בדיסק הקשיח 
של 256 סיביות משתמשות בתקן FIPS 140-2 כדי 

לוודא שהנתונים שלך יישארו מאובטחים.

•  שמירה על אבטחה. נתונים רגישים נשארים פרטיים ברשת 
הודות לאימות רשת ודואר אלקטרוני מוצפן, ביחד עם 

 SNMPv3.0-802.1 וX , IPsec תמיכה מובנית עבור
– פרוטוקולי האבטחה החדשים ביותר.

הפחת עלויות בעזרת יעילות קבוצת עבודה 
מעולה

עם ביצועים יוצאים מן הכלל של מכונת צילום ואפשרות 
ההוספה של הדפסה, סריקה ושליחה/קבלה של פקס רבות 

עוצמה, התקן WorkCentre 5300 series מיועד 
לפעול ברמה גבוהה באופן עקבי. בנוסף, מספר רמות של 

יכולות בקרת עלויות המאפשרות לך לנהל בקלות את 
ההוצאות על-ידי הגבלת והקצאת עלויות ומעקב אחריהן.

•  תוצאות מהירות יותר. מהירויות הדפסה והעתקה של עד 
35 עמודים לדקה עומדות גם בקצב של סביבות העבודה 

העמוסות ביותר.

•  זרימות עבודה אוטומטיות. חסוך זמן ושפר את היעילות 
בעזרת מאפיינים נוחים לשימוש שהופכים משימות 

שגרתיות לאוטומטיות. לדוגמה, האפשרות ‘העברת פקס 
לדואר אלקטרוני’ שולחת באופן אוטומטי את הפקסים 
הנכנסים מההתקן ישירות אל תיבת הדואר הנכנס של 

הדואר האלקטרוני במחשב.

•  סריקה רבת עוצמה. שפר את אופן העבודה בעזרת מגוון 
תכונות סריקה, כגון ‘סריקה לתיקייה’1, ‘סריקה לרשת’1, 
‘סריקה לקובצי PDF עם טקסט הניתן לחיפוש’1 וסריקה 

רגילה בצבע. המר עותקים קשיחים לקבצים דיגיטליים 
לצורך ניתוב ואחסון בארכיון אוטומטיים. הצג תצוגה 

מקדימה של סריקות ומסמכים המאוחסנים בהתקן על 
גבי מסך המגע הצבעוני, ותוכל לגשת למסמכים מהר 

יותר בעזרת דחיסת קבצים מתקדמת שמכווצת את גודלי 
הקבצים באופן משמעותי.

/USB פשטות מוגברת. פונקציונליות של ‘סריקה אל  •
הדפסה מ-USB’ מאפשרת לך להדפיס מהתקן זיכרון 

מסוג USB ולסרוק אליו, לצורך העברת מסמכים מהירה 
יותר כשאינך נמצא ליד המחשב.

•  הגבלת שימוש ומעקב אחריו. בעזרת ‘ניהול חשבונות 
סטנדרטי של Xerox’, מנהלי מערכת יכולים להגדיר 

מגבלות עבור משתמשים פרטיים במספר עבודות ההדפסה, 
ההעתקה, הסריקה והפקס, ולשייך את פעילות ההתקן 

לרמת המשתמש, הקבוצה או המחלקה.

 WorkCentre 5300 .חוויה של ריבוי משימות אמיתי  •
series מאפשר למשתמשים לבצע חמש משימות בבת-
אחת: מעבר, קבלה, תיכנות מראש, עיבוד התור ושידור. 

יכולת מתקדמת זו מאפשרת לך להעתיק, להדפיס, לסרוק 
או לשלוח/לקבל פקס, אפילו כאשר עבודות אחרות פועלות.

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335 מרכז הדפסה משולב

מרכז ההדפסה הרב-תכליתי המודולרי במיוחד, WorkCentre 5300 series, מעניק לסביבה המשרדית 
הסואנת של היום יתרון תפקודי קריטי. המטלות שאתה מבצע יום-יום הופכות ליעילות יותר, בעוד שתהליכי 

עבודה אינטנסיביים ממוטבים בעזרת פתרונות זרימת עבודה ניתנים להתאמה אישית ומתמודדים בקלות עם 
הצרכים העסקיים הייחודיים שלך. 

פתרונות Xerox Workflow משדרגים את 
 WorkCentre 5300 המדפסת המשולבת

series ומאפשרים אופטימיזציה מרבית של יכולות 
המשרד שלך.

שנה את האופן שבו הארגון שלך מבצע עבודה חיונית בעזרת 
העוצמה של פתרונות Xerox Workflow. כאשר אנשים 

עובדים ביעילות, בזמן קצר יותר ועם מספר קטן יותר של 
שלבים, הפרודוקטיביות עולה. הלחץ יורד וכמות השגיאות 

בתהליך העבודה קטנה גם כן. בין אם הצוות שלך מונה מספר 
אנשים ובין אם יש לך קבוצת עבודה גדולה, Xerox יודעת 

שהדבר החשוב ביותר הוא ייעול זרימת העבודה – וזה מתחיל 
בשימוש בפתרונות Xerox Workflow ישירות מהתקן 

.WorkCentre 5300 series

Xerox Mobile Print פתרון

עם Xerox, הניידות קלה מאי פעם. Xerox הופכת את 
ההדפסה מהתקן נייד לפשוטה ונוחה יותר, תוך שמירה על 

אבטחת העסק שלך. זאת הסיבה שבזכותה אנחנו מאפשרים 
לאנשי המקצוע הניידים של היום את החופש לשלוח משימות 

פתרון Xerox Mobile Print הוא רק אחד מבין פתרונות הדפסה מכל התקן הפתוח לדואר אלקטרוני.
רבים מותאמים אישית שתוכל להגיע אליהם ישירות מממשק 

מסך המגע.

1 עם ערכת סריקה לרשת 

2 מכונת צילום/מדפסת/סורק בלבד.
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7
אביזר גימור משרדי משולב חסכוני במקום להידוק יחיד נוח.

8
אביזר גימור משרדי LX מוסיף סידור בערימות של 2,000 גיליונות, 

מהדק במיקומים מרובים ויוצר חוברות אופציונלי.

2
 USB בלוח הקדמי, הדפסה מהתקן זיכרון USB-בזכות יציאת ה

סטנדרטי או סריקה ממנו מתבצעות בקלות ובמהירות.

3
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית )DADF( ל- 110 
גיליונות מעבד במהירות מסמכי מקור חד-צדדיים או דו-צדדיים.

4
מגש מעקף המכיל 50 גיליונות עבור סוגים וגדלים שונים של חומרי 

הדפסה.

5
המזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות נייר האופציונלי* מגדיל 

את קיבולת הנייר הכוללת ל- 5,090 גיליונות.

6
הזנת נייר סטנדרטי כוללת שני מגשים של 520 גיליונות עם מעמד, 

או מגש כפול בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות, לבחירתך.
* דורש מגש כפול בקיבולת גבוהה

1
 WorkCentre מסך המגע החדשני בלוח הקדמי של התקן

series 5300 הופך פעולות במכשיר לפשוטות ביותר. הוא כולל 
תצוגה בצבע מלא בגודל של 178 מ“מ עם סמלים ברורים וניווט 

אינטואיטיבי לשימוש קל אופטימלי.

WorkCentre™ 5300 Series על קצה המזלג
•   הדפסה והעתקה של עד 35 עמודים לדקה

•  פתרונות סריקה ופקס רבי עוצמה
A3 הדפסה של עד גודל  •

 1,200 x 1,200 dpi רזולוציית הדפסה של עד  •
•  קיבולת נייר מרבית: 5,090 גיליונות

Common Criteria האבטחה הטובה בתחומה – אישור   • 
*)ISO 15408( מלא של המערכת

 •   פתרונות Xerox Workflow Solutions מבוססים על
)EIP(  ®Xerox Extensible Interface Platform

* בהמתנה
מידות- )גxעxר(:

x 637.5 x 1,115 597  מ"מ 

 הדפסה / העתקה /
 סריקה / פקס

A3

עמודים לדקה 35

 WorkCentre 5335 עם 
מגש כפול בקיבולת גבוהה

גמישות עם אפשרות לתוספות

בחר מכונת צילום רבת עוצמה של A3 והוסף יכולות 
הדפסה, סריקה ושליחה/קבלה של פקסים כדי למטב את 

הפרודוקטיביות של קבוצת העבודה שלך. כאשר נפח העבודה 
שלך גדל, התקן WorkCentre 5300 series יכול 

להתרחב כדי לענות על צרכיך העסקיים.

3
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WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 מכונת צילום/מדפסת/סורק WorkCentre 5325 / 5330 / 5335  מכונת צילום

עד 35 / 30 / 25  עמודים לדקה מהירות

עמודים בחודש 150,000 / 125,000 / 100,000 מחזור הדפסה

GB  1 וכונן קשיח של GB /   160 GB 2  עם ערכת PostScript אופציונלית  160 GB 1  וכונן קשיח של GB זיכרון

מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: 110 גיליונות; גדלים סטנדרטיים: A5 עד A3; גדלים מותאמים אישית: x 125 85  מ"מ עד x 432  297 מ"מ  טיפול בנייר 
הזנת נייר סטנדרטי

מגש מעקף: 50 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 98 89  מ"מ עד x 432  297 מ"מ

מגשים 1 ו-2  עם מעמד:  520 גיליונות כל אחד; גדלים: גדלים מותאמים אישית: x 182 140  מ"מ עד x 432  297 מ"מ
B5 או A4 :מגשים 1 ו-2 עם מגש כפול בקיבולת גבוהה: 520 גיליונות כל אחד עם 2,000 גיליונות; גדלים סטנדרטיים

בחר אפשרות אחת

B5 או A4 :מזין בקיבולת גבוהה*: 2,000 גיליונות; גדלים סטנדרטיים אופציונלי

מגש מעטפות: עד 60 מעטפות: C5 , DL, גדלים מותאמים אישית: x 148 98  מ"מ עד x 241 162  מ"מ

מגש לכידה כפול: 250 גיליונות כל אחד; היסט של פלט תחתון סטנדרטי פלט נייר 

אביזר גימור משרדי משולב: מערים של 500 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק במיקום אחדאופציונלי

אביזר גימור משרדי LX: מערם ל-2,000  גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשלושה מיקומים, ניקוב חורים אופציונלי, יוצר חוברות אופציונלי )קווי קיפול, כריכת סיכות(

מהדק שימושי: מהדק 50 גיליונות

סטנדרטי דו-צדדי אוטומטי

WorkCentre 5325 / 5330: במהירות של 4.2 שניות; WorkCentre 5335: במהירות של 4.0 שניות זמן להוצאת עמוד ראשון העתקה  

 600 x 600 dpi רזולוציה )מקסימום(

 הדפסה דו-צדדית אוטומטית, איסוף מוקדם אלקטרוני, בחירת מגשים אוטומטית, בניית עבודות, תמונת תשליל/מראה, יצירת חוברות אוטומטית, מספר עמודים בגיליון, RE אוטומטי, 
מסמכי מקור בגדלים מעורבים, הוספת כריכות, ערכה לדוגמה, העתקה מספר, הערות, מחיקת חוץ/מחיקת פנים, מצב פוסטר, סימני מים, העתקת תעודות זהות, פריסת עמוד, שכבת טופס, טשטוש רקע

מאפייני העתקה

במהירות של 11.0 שניות

לא זמין

הדפסה  זמן להוצאת עמוד ראשון

 1200 x 1200 dpi רזולוציה )מקסימום(

High-Speed USB 2.0 10/100/1000, הדפסה ישירה עםBase-TX Ethernet קישוריות

Adobe® PostScript® 3 ; ®XPS , TIFF/PDF , HP-GL/HP-GL2 , PCL 6 , PCL® 5e™ אופציונלי שפות תיאור עמוד

הדפסה דו-צדדית אוטומטית, הדפסה מאובטחת, הדפסה מעוכבת, ערכה לדוגמה, יצירת חוברות, בחירת 
כריכות, בחירת נייר לפי תכונה, N-up, סימני מים, גיליונות כרזה, התאמה לגודל נייר חדש, בחירת מגש 

 USB-פלט, הדפסה מ

מאפייני הדפסה 

XPS , JPEG , JFIF , TIFF , PDF/A , Linearised PDF , PDF, סריקה בצבע, סריקה לדואר 
אלקטרוני, סריקה לתיקייה

לא זמין סטנדרטי סריקה                            

ערכת סריקה לרשת )קובצי PDF המאפשרים חיפוש, דחיסת MRC, תצוגה מקדימה של תמונות 
 Xerox פתרונות שותפי חדשנות שונים של ,® Scan to PC Desktop ממוזערות, המאפיין

)Business

לא זמין אופציונלי

אופציונלי )אפשרות לקו אחד ולשלושה קווים( )PSTN( באמצעות רשת טלפון ציבורית ממותגת )Walkup( פקס מהמכשיר ערכת פקס  

 LAN ערכת הפעלה של פקס בשרת רשת, פקס ,)T.38(  IP פקס באינטרנט, העברת פקס באמצעות
דרך מנהל התקן, העברת פקס, שליחה וקבלה דו-צדדיות, הדפסה על פקס עד A3, בניית עבודת פקס

לא זמין אופציונלי

Xerox Standard Accounting , Auditron )העתקה, הדפסה, פקס, סריקה( Auditron סטנדרטי ניהול חשבונות  

 Xerox ערכת להפעלת ניהול חשבונות ברשת )פתרונות שותפי חדשנות שונים של
)Business

לא זמין אופציונלי

הדפסה מאובטחת, מחיקת תמונות, הצפנה בדיסק קשיח של 256 סיביות, אימות באמצעות 
PDF , SMB /Kerberos /LDAP מוגן באמצעות סיסמה, הצפנת FIPS 140-2, דואר 

אלקטרוני מוצפן באמצעות SNMP v3.0 , 802.1x , IPSec , S/MIME, דואר אלקטרוני 
דרך LDAP , SSL דרך SSL, יומן ביקורת

הצפנה בדיסק קשיח של 256 סיביות, מחיקת תמונות סטנדרטי אבטחה 

®Secure Access Unified ID System לא זמין אופציונלי

Unicode ממשק התקן זר, משטח עבודה, ערכת אפשרויות אחרות

לא זמין שדרוג למכונת צילום/מדפסת/סורק

* דורש מגש כפול בקיבולת גבוהה

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

מעמד

מגש כפול 
בקיבולת 

גבוהה

LX אביזר גימור משרדי

אביזר גימור 
משרדי משולב 

אביזר גימור

מזין מסמכים אוטומטי 
להדפסה דו-צדדית

יוצר חוברות
מזין 

בקיבולת 
גבוהה

www.xerox.com


