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Xerox WorkCentre
5222 / 5225 / 5230
Multifunctioneel systeem
Productiviteit, flexibiliteit
en eenvoud
®

®

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 Multifunctioneel systeem
Snel kopiëren en printen, geavanceerd scannen en faxen en de kracht
om workflows precies op uw organisatie af te stemmen. Het modulaire en
makkelijk te bedienen WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 multifunctionele systeem
is voorzien van high-end functies waarmee de productiviteit die van een doorsnee
kantoorsysteem overstijgt.
Werkgroepproductiviteit opnieuw
bekijken
Bij het WorkCentre 5222/5225/5230
draait alles om productiviteit en allerlei
tijdbesparende functies. Daardoor werkt
uw team efficiënter en geavanceerde
workflowoplossingen stroomlijnen de taken
die u dagelijks verricht.

30
ppm

• Printen en kopiëren met
snelheden tot 30 ppm en
scannen tot 55 apm. Deze
snelheden kunnen uw tempo
bijhouden.

• Een robuuste copier. Kan de volumes
van uw werkgroep aan en biedt handige
functies, zoals het kopiëren van ID-kaarten.
Waarbij beide kanten van een ID-kaart
gescand worden en vervolgens op dezelfde
zijde van één vel papier geprint.
• Krachtige scantools. Hiermee kunt u een
back-up maken van cruciale documenten.
U converteert deze documenten naar
digitale bestanden die u gemakkelijk
kunt delen en archiveren. Zo vermindert
u meteen de benodigde fysieke
opslagruimte.
• Introduceer nieuwe workflows of
automatiseer zich herhalende processen.
Met één druk op de knop verstuurt
u documenten automatisch naar
voorgeprogrammeerde bestemmingen
binnen uw kantoor.
• Kleurscannen voor configuraties van de
5225A / 5230A*. De gebruiker kan alle
voordelen van scannen benutten zonder
afbreuk te doen aan de oorspronkelijke
impact van een kleurendocument.
* Voor WorkCentre 5225/5230-configuraties met zwart-wit scanner/copier en printer/
copier is geen upgrade mogelijk naar WorkCentre 5225A/5230A met kleurenscanner
** afhankelijk van beschikbaarheid

Eenvoudig ontwerp
Dankzij een snelle implementatie en
eenvoudige ondersteuning staat uw
5222/5225/5230 WorkCentre klaar om u op
elk moment de prestaties te leveren die u
nodig heeft. Met de handige tools houdt u
alles moeiteloos volledig onder controle en
kunt u de kosten tot een minimum beperken.

Krachtige scanoplossingen
• Scannen naar e-mail. Hiermee
kunt u bestanden direct vanaf
het voorpaneel doorsturen naar
emailadressen.

• Kostenbeheersingsfuncties. Hiertoe
behoort een interne Auditron, waarmee
beheerders per gebruiker limieten voor
print-, kopieer-, fax- en scanfuncties kunnen
instellen.

• Netwerkscannen Met handige
sjablonen kunt u scans naar vooraf
ingestelde locaties verzenden.
• Scannen naar mailbox. Hiermee
kunt u elektronische bestanden
naar de harde schijf van de
machine verzenden, zodat u deze
eenvoudig weer kunt ophalen.

• Vertrouwelijke gegevens blijven
privé. Functies als netwerkverificatie,
print- en scancodering voor veilige
gegevensoverdracht en het overschrijven
van images zorgen voor beveiliging van de
gegevens in het netwerk.

• Taakstroomformulieren.
Taakstroomformulieren
vereenvoudigen de dagelijkse
workflows door documenten
automatisch naar vooraf ingestelde
locaties door te sturen, zoals
emailadressen, faxbestemmingen en
FTP/SMB-sites.

• Xerox CentreWare Internet Services.
Internetservices vereenvoudigen de
installatie en het netwerkbeheer, zodat
de status van de machine snel kan
worden gecontroleerd. Met automatische
waarschuwingen via e-mail worden
beheerders of gebruikers op de hoogte
gesteld van gebeurtenissen die aandacht
vereisen, zoals een laag tonerniveau.

• Het betere scannen. Bij de
configuraties 5225A/5230A
wordt interne technologie voor
PDF’s met doorzoekbare tekst en
MRC-compressie geboden. PDF’s
met doorzoekbare tekst die gescand
en opgeslagen zijn kunt u sneller
ophalen. Met MRC-compressie zijn
uw gescande bestanden kleiner en
dat vermindert de belasting van het
netwerk.

SM

• MeterAssistant . De tellerstanden van het
apparaat worden automatisch verzameld
en veilig verzonden voor een accurate
facturering, terwijl SuppliesAssistant™ op
proactieve wijze tonermaterialen beheert
en het verbruik bewaakt om te waarborgen
dat u op het juiste moment over de juiste
verbruiksartikelen beschikt.**

Printen / kopiëren /
scannen / faxen

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230
Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•

Printen en kopiëren tot 22/25/30 ppm
Krachtige scan- en faxoplossingen
Printen tot A3
Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
Max. papiercapaciteit: 5.100 vel
De allerbeste beveiliging, aangeboden
voor certificering van het volledige
systeem conform ISO 15408 (Common
Criteria)
• Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

A3

30

ppm

640 x 652 x 1.113 mm

WorkCentre 5230 met
twee laden module

Flexibiliteit
Kies een krachtige A3-copier en voeg hieraan print-, scan- en
faxmogelijkheden toe om de productiviteit van uw werkgroep
te optimaliseren. Naarmate uw werkvolume toeneemt, kunt
u het WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 uitbreiden, zodat deze
weer helemaal aan uw bedrijfsbehoeften beantwoordt.
1

Stelt u zich eens voor dat uw WorkCentre zich
zou kunnen aanpassen aan de manier waarop u
werkt en niet andersom. Met Xerox-technologie
Extensible Interface Platform (EIP) kunnen
menu’s met het taalgebruik specifiek voor uw
vakgebied op het aanraakscherm verschijnen. EIP
maakt toepassingen mogelijk waarmee u geheel
vanaf uw multifunctionele systeem eenvoudig
en op een veilige manier informatie kunt vinden,
bewaren, printen en met anderen delen.
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Papierinvoer
1 Dubbelzijdige automatische

originelendoorvoer (DAOD) voor
75 vel verwerkt snel enkelzijdige of
dubbelzijdige originelen
2 Handmatige invoer voor 100 vel voor

afwijkende formaten en speciale media
Uitgebreide beveiliging

3 Twee standaard laden van 500 vel zijn

Optionele afwerking

instelbaar tot A3
4 Kies een module met twee laden voor

1.000 vel (instelbaar tot A3) of een
dubbele lade voor 2.000 vel A4
5 Met een externe hogecapaciteitsinvoer

voor 2.000 vel kunt u de totale capaciteit
verhogen tot 5.100 vel

6 Ruimtebesparende interne Finisher

voor gemakkelijk nieten op één positie
(hieronder afgebeeld)
7 Office Finisher LX voegt nieten op

meerdere posities toe en optioneel
boekjes maken en perforeren.

De tools die u nodig hebt om de toegang te
beperken, gebruik bij te houden en vertrouwelijke
gegevens te beschermen. Beveiligingsfuncties
zijn onder meer beveiligd printen, beveiligd faxen,
print- en scancodering, image overschrijven,
IP-filteren, ingebouwde ondersteuning voor
SNMPv3.0, en aangeboden voor certificering
van het volledige systeem conform ISO 15408
(Common Criteria).
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WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230
5222 / 5225 / 5230 copier
• Geavanceerde kopieerfuncties
(alleen 5225/5230)
• Automatisch dubbelzijdig
• Harde schijf van 40 GB
(alleen 5225/5230)
• ID-kaart kopiëren
• Glasplaat of DAOD
(alleen 5222)

5222 / 5225 / 5230
printer/copier
Kopieerfuncties plus:
• 1200 dpi printen
• Ethernet
• Bidirectionele drivers
• Beheer van apparatuur
• (5222 copier/printer inclusief
DAOD en harde schijf)

5225A / 5230A copier/printer/scanner
Print- en kopieerfuncties plus:
• Kleurennetwerkscannen

Voeg scannen toe
• Zwart-wit scannen naar email
(met LDAP verificatie en
scannen naar mailbox)
• Zwart-wit netwerkscannen
(met scannen naar email en
mailbox)
• Scan to PC Desktop® software

• Scan Performance-kit
(PDF met doorzoekbare tekst
en 256 MB geheugen maakt
MRC-compressie mogelijk)

Voeg faxen toe
• Walk-up faxen
(inclusief LANfaxen)
• Internetfaxen
• Serverfaxen
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Voeg afwerking en laden toe
• Nieten
• Perforeren
• Boekjes maken
• Lade-opties, waaronder
hogecapaciteitstoevoer voor
2.000 vel en een uitvoerlade
opzij

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
Glasplaatdeksel
alleen voor
WorkCentre 5222
copier

Booklet maker
Hogecapaciteitslade

Dubbele hogecapaciteitslade

Onderkast

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230
printer/copier

WorkCentre® 5225A / 5230A
printer/copier/kleurenscanner

Tot 22/25/30 ppm

Tot 22/25/30 ppm

Tot 25/30 ppm

WorkCentre 5222: Tot 70.000 afbeeldingen/maand; WorkCentre 5225: Tot 75.000 afbeeldingen/maand;
WorkCentre 5230: Tot 100.000 afbeeldingen/maand

Duty cycle
Systeemgeheugen

Std. 256 MB / max. 512 MB

Harde schijf
Standaard

Kies één van deze opties

Afwerking

Std. / max. 512 MB

Std. 512 MB / max. 768 MB

Standaard 40 GB (optioneel voor WorkCentre 5222 copier)

Mediadoorvoer

Papieruitvoer

Office Finisher LX

Module met
twee laden

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230
copier

Snelheid

Papierinvoer

Booklet maker
Interne
Office Finisher

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 75 vel; 140 x 210 mm tot 297 x 432 mm(optioneel op 5222 Copier)
Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende papierformaten: 89 x 99 mm tot A3
Lade 1: 500 vel; 140 x 216 mm tot A3
Lade 2: 500 vel; 140 x 182 mm tot A3
Verplaatsbare onderkast
Module met twee laden: elk 500 vel; afmetingen: 140 x 182 mm tot A3
Dubbele hogecapaciteitslade: een lade voor 800 vel, een lade voor 1.200 vel; formaat A4 (invoer lange zijde)

Optioneel

Hogecapaciteitslade: 2.000 vel; formaat: A4 (invoer lange zijde)
Enveloppenlade: tot 65 enveloppen: Monarch, DL, C5, A6

Standaard

Automatisch dubbelzijdig, middenlade voor 500 vel

Optioneel

Uitvoerlade opzij voor 100 vel

Optioneel

Interne Office Finisher: stapeleenheid 500 vel, 50 vel nieten op 1 positie
Office Finisher LX: stapeleenheid 2.000 vel, 50 vel nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, zadelsteek)

Kopiëren
Eerste pagina verschijnt binnen

4,3 seconden
Tot 600 x 600 dpi

Kopieerresolutie (max.)

Sorteren, scheidingsbladen, boeken kopiëren, boekjes maken*, omslagen, posters, annotatie, Bates-stamping†, watermerk, ID-kaart kopiëren, N-op-1,
opdracht samenstellen*, voorbeeldopdracht, afbeeldingsoverlay

Kopieerfuncties

Printen
Eerste pagina verschijnt binnen

Optioneel

12 seconden

Printresolutie

Tot 1200 x 1200 dpi

Aansluitingen

10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0

Processor

Power PC 333 MHz
®

PCL 6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(optioneel)

Taalondersteuning

Beveiligd printen, uitgesteld printen, voorbeeldset, boekjes maken, omslag selecteren, meer-op-1,
watermerk, image overschrijven

Printfuncties

Faxen

Walk-up faxen (1 lijn)*

Optioneel

LAN-faxen , beveiligd faxen, faxen doorsturen, mailboxen op afstand, F-Code, polling op afstand, ontvangstbevestiging

Faxfuncties

Scannen

(optioneel)

Printer-kit upgrade vereist
Scanfuncties

Scansnelheid

Kit voor zwart-wit scannen naar e-mail (met
LDAP en mailbox functionaliteit), kit voor zwartwit netwerkscannen, Scan to PC Desktop®

Scannen naar PC Desktop, Scan Performancekit (PDF met doorzoekbare tekst en 256 MB
geheugen maakt MRC-compressie mogelijk)

Bestandsindelingen: PDF, TIFF, Multipage TIFF,
XPS; scannen naar mailbox, scannen naar PC,
scannen naar Home, taakstroom formulieren

Kleurennetwerkscanner, scannen naar home,
bestandsindelingen: JPEG, PDF, TIFF, Multipage
TIFF, XPS; optioneel PDF met doorzoekbare tekst:
scannen naar e-mail, scannen naar mailbox, scannen naar PC, taakstroom formulieren

Tot 55 ppm bij 200 dpi (45 apm kleur @ 200 dpi voor 5225A/5230A)

Accounting
Beveiliging

Walk-up faxen (1 lijn), internet faxen, server faxen

†

Standaard

Interne Auditron – kopiëren; printen, scannen, faxen; Xerox Standard Accounting – kopiëren,
printen, faxen, mogelijkheid voor Network Accounting (optioneel via externe leverancier)

n.v.t.

Beveiligd printen, HTTPS (SSL), SNMPv3, netwerkauthenticatie, IP-filtering
Beveiligingskit* (disk-image overschrijven, gegevenscodering en auditlog), beveiligde toegang

Optioneel

Voorsorteergeheugen 256 MB, Foreign Device
Interface-kit (FDI)

Overige opties

Printer-kit upgrade vereist

Besturingssystemen
* Optionele harde schijf van 40 GB nodig

Interne Auditron – kopiëren*

†

FDI

Scan Performance-kit; FDI

Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7;
Mac OSX 10.3 en hoger; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

Optionele Printer-kit nodig
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