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Multifunctioneel systeem
De modulaire multifunctionele systemen uit de WorkCentre 5300-serie zijn bedoeld
om u te helpen de dagelijkse processen binnen uw bedrijf te optimaliseren, zodat
u de kosten kunt verlagen en de totale productiviteit van uw werknemers kunt
verbeteren. Dagelijks terugkerende taken worden met behulp van eenvoudig te
implementeren werkstroomoplossingen geautomatiseerd.
Verlaag de kosten met
superieure werkgroepefﬁciëntie
Als u een manier zoekt om de printkosten
terug te dringen door minder afdrukken te
maken, biedt de WorkCentre 5300 u hiertoe
de mogelijkheid met de introductie van
eenvoudige doch effectieve werkstromen. In
combinatie met het energiezuinige ontwerp en
de gepatenteerde tonertechnologie kunt u zelfs
besparen op de verborgen kosten.
• Printerdrivers die per applicatie andere
standaardinstellingen heeft.
Hiermee kunt u voor elke applicatie de
gewenste printinstellingen opgeven, zodat
u op intuïtieve wijze de huidige printuitvoer
kunt verminderen en mogelijke verspilling als
gevolg van onjuiste instellingen voorkomen.
• Stop onnodige wandelingen naar
de machine. U kunt binnenkomende faxen
ophalen en lezen zonder ze te printen door
de machine zo te conﬁgureren dat faxen
worden doorgestuurd naar een e-mailadres
of netwerkmap.
• Vind uw elektronische documenten
gemakkelijk terug. Zet papierendocumenten
om in het doorzoekbare PDF-formaat, zodat
u met elke standaardzoekmachine naar
speciﬁeke inhoud in het document kunt
zoeken.
• Ad-hoc gebruikers zonder computers.
De WorkCentre 5300-serie beschikt over
handige functionaliteit voor scannen naar
USB en printen vanaf USB op de machine
zelf.
• Flexibiliteit die aan uw individuele
behoeften voldoet. Van alleen kopiëren tot
volledige multifunctionele mogelijkheden met
snelheden tot 35 ppm, de keus is helemaal
aan u.

Totale gemoedsrust

Milieuvriendelijk

We kennen allemaal de veiligheidsrisico's van
de moderne elektronische samenleving, maar
hoevelen van ons hebben de deskundigheid om
de risico's te voorkomen? De WorkCentre 5300serie biedt u alle bescherming die u nodig hebt,
zonder dat u hiervoor over specialistische kennis
hoeft te beschikken.

De WorkCentre 5300-serie houdt rekening
met alle aspecten van uw bezorgdheid voor
het milieu. Het lagere energieverbruik wordt
bereikt met toonaangevende technologieën,
zoals de gepatenteerde EA-toner, die de
fusertemperatuur verlaagt en het gebruik van
een LED-scantechniek die het energieverbruik
met 1/3 vermindert ten opzichte van
conventionele xenonlampen.

• Zorg dat uw gegevens en die van uw
klanten altijd veilig zijn. Kies met één druk
op een knop het gecodeerde en/of met een
wachtwoord beveiligde PDF-formaat wanneer
u gebruikmaakt van het onveilige internet.
Print met behulp van de Secure Print-functie,
zodat het document met een wachtwoord
wordt beveiligd totdat de gebruiker het bij de
machine komt ophalen.
• Beveiliging van de machine. 256-bits
hardeschijfcodering en Image Overwrite
worden als standaardfuncties geleverd. Dit
betekent dat zelfs documentgegevens die op
de machine worden verwerkt en opgeslagen,
zonder tussenkomst van anderen worden
beveiligd.

• Kleiner en stiller. Door de kleinere
afmetingen en geruisloze werking
staat de machine in uw kantoor zonder
uw medewerkers bij hun dagelijkse
werkzaamheden te storen.
• Standaard dubbelzijdig. Hiermee verlaagt u
het papierverbruik en bespaart u geld.
• Voldoet aan ENERGY STAR®. De
WorkCentre 5300-serie voldoet aan
de stringente ENERGY STAR-eisen voor
energieverbruik.
Controleer de conﬁguraties voor de beschikbare functies

• Verbeterde en volledige toonaangevende
beveiliging. Veilige standaardprotocollen
als IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL
enzovoort worden ondersteund met minimale
interventie. Daarnaast worden diverse veilige
veriﬁcatiemethoden ondersteund, waaronder
de nieuwste biometrische lezertechnologie, met
de zekerheid van onafhankelijke certiﬁcering
van het volledige systeem op niveau EAL3 van
de Common Criteria-norm (aangevraagd). U
hoeft u dus geen zorgen meer te maken over de
veiligheid van uw machine.

WorkCentre™ 5300 serie
feiten op een rij

Printen / kopiëren /
scannen / faxen

• Printen en kopiëren tot 35 ppm
A3
• Krachtige scan- en faxoplossingen
• Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
ppm
• Max. papiercapaciteit: 5.090 vel
• De allerbeste beveiliging – volledig
gecertiﬁceerd conform de ISO 15408-norm
(Common Criteria)*
• Xerox Workﬂow Solutions gebaseerd op Xerox
BxDxH:
Extensible Interface Platform® (EIP)
597 x 637,5 x 1.115 mm
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* Aangevraagd

WorkCentre 5335 met dubbele
hogecapaciteitslade
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Het innovatieve aanraakscherm op het voorpaneel
van de WorkCentre 5300-serie maakt bediening
op de machine zelf gemakkelijk. Het is voorzien
van een 178-mm full-colour display met heldere
pictogrammen en intuïtieve navigatie voor optimaal
bedieningsgemak.
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Via de USB-poort op het voorpaneel kan snel en
eenvoudig worden geprint vanaf en gescand naar
standaard USB-geheugen (alleen copier/printer/
scanner).
3

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
(DAOD) voor 110 vel verwerkt snel enkelzijdige of
dubbelzijdige originelen.
4

Handmatige invoer voor 50 vel voor speciale media
en afwijkende formaten.
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De standaardpapierinvoer bestaat naar keuze uit
twee laden voor elk 520 vel met een console of een
dubbele hogecapaciteitslade voor 2.000 vel.
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Ruimtebesparende interne Ofﬁce Finisher voor
gemakkelijk nieten op één positie.
8

Ofﬁce Finisher LX voegt stapelen van 2.000
vel, perforeren, nieten op meerdere posities en
optioneel boekjes maken toe.

5

De optionele hogecapaciteitslade* voor 2.000 vel
brengt de maximale papiercapaciteit op 5.090 vel.
* Dubbele hogecapaciteitslade vereist

Flexibiliteit met ruimte voor
groei
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 de WorkCentre 5300-serie
uitbreiden zodat deze weer helemaal aan uw
bedrijfsbehoeften voldoet.

Met Xerox Workﬂow oplossingen
zorgt uw WorkCentre 5300
multifunctioneel systeem voor een
optimale taakverwerking.

Transformeer de manier waarop uw organisatie
essentiële taken klaart met de kracht van Xerox
Workﬂow Solutions. Wanneer mensen efﬁciënt
werken, in minder tijd en minder stappen, stijgt
de productiviteit. Xerox weet dat alles draait
om het stroomlijnen van uw werkstroom – en
dat begint met het gebruik van Xerox Workﬂow
Solutions direct vanaf uw WorkCentre 5300
serie machine.
Xerox Mobile Print Solution*
Mobiel zijn was nog nooit zo eenvoudig,
dankzij Xerox. Xerox maakt mobiel printen
simpeler en handiger, zonder de beveiliging
uit het oog te verliezen. Daarom stellen we
de moderne mobiele werker in staat om
printopdrachten vrijelijk vanaf elk apparaat met
e-mailfunctionaliteit te versturen.

Xerox Mobile Print Solution is slechts één van de
vele gepersonaliseerde oplossingen die direct via
het aanraakscherm toegankelijk zijn.

* Alleen copier/printer/scanner.

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 copier

Snelheid

WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 copier/printer/scanner
Tot 25 / 30 / 35 ppm

Duty cycle

100.000 / 125.000 / 150.000 pagina's per maand

Mediadoorvoer
Papierinvoer

Standaard

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 110 vel; standaardformaten: A5 tot A3; afwijkende formaten: 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm
Handmatige invoer: 50 vel; afwijkende formaten: 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm

Kies een van de opties
Optioneel

Lade 1 en 2 met console: 520 vel elk; formaten: afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm
Dubbele hogecapaciteitslade: 2.000 vel; standaardformaten: A4 of B5
Hogecapaciteitslade*: 2.000 vel; standaardformaten: A4 of B5
Enveloppenlade: tot 60 enveloppen: DL, C5, afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm

Papieruitvoer

Standaard

Dubbele opvangbak: 250 vel elk, onderste lade gestaffeld

Optioneel

Interne Ofﬁce Finisher: 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op één positie
Ofﬁce Finisher LX: 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel Booklet Maker (rillen, zadelsteek)

Automatisch dubbelzijdig

Standaard

Kopiëren
Eerste pagina verschijnt binnen

WorkCentre 5325/5330: 4,2 seconden; WorkCentre 5335: 4,0 seconden

Resolutie (max.)

600 x 600 dpi

Geheugen

1 GB plus harde schijf van 160 GB

Kopieerfuncties

1 GB plus harde schijf van 160 GB / 2 GB met optionele Postscript-kit

Automatisch dubbelzijdig, elektronisch voorsorteren, automatische ladenselectie, opdracht opbouwen, afbeeldingen in negatief/spiegelbeeld, automatisch
boekjes creëren, multi-up, automatisch verkleinen/vergroten, originelen in verschillende formaten, invoegen van omslagen, voorbeeldset, boek kopiëren,
annotaties, postermodus, watermerken, kopiëren van identiteitsbewijzen

Printen
Eerste pagina verschijnt binnen

11,0 seconden

Resolutie (max.)

1200 x 1200 dpi

Aansluitingen

10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, draadloos
Ethernet 802.11b (via adapters van andere leveranciers)
Optioneel

Printertalen
Printfuncties

Scannen

Automatisch dubbelzijdig, beveiligd printen, uitgesteld printen, voorbeeldset,
boekjes maken, omslagselectie, papierselectie op eigenschappen, N-up,
watermerken, bannervellen, aanpassen aan nieuw papierformaat,
uitvoerladeselectie
Kleurenscannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar USB

Standaard
Optioneel

Optioneel

Fax kit

Accounting
Beveiliging

PDF, XPS®, PCL® 6-emulatie, HP-GL2 (directe verzending), optioneel Adobe®
PostScript® 3™

Netwerkscannen, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, MRC-compressie,
miniatuurvoorbeeld, Scan to PC Desktop®,
diverse Xerox Alliance Partner Solutions

Optioneel

Walk-up PSTN-fax (één lijn of drie lijnen) met internetfax, Fax-over-IP-kit
(T.38), netwerkserverfax-kit, LAN-fax via driver, fax doorsturen, dubbelzijdig
verzenden en ontvangen, tot A3 printen op fax, faxopdracht opbouwen

Standaard

Auditron

Auditron, Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, faxen, scannen)

Optioneel

N.v.t.

Network Accounting-kit (diverse Xerox Alliance Partner Solutions)

Standaard

256-bits hardeschijfcodering, Image Overwrite

Beveiligd printen, veriﬁcatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC (alleen copier/
printer/scanner), met wachtwoord beveiligde PDF, met S/MIME gecodeerde
e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail via SSL, LDAP via SSL, Image
Overwrite, 256-bits hardeschijfcodering, auditlog

Optioneel

N.v.t.

Secure Access Uniﬁed ID System

Overige opties

Foreign Device Interface, werkblad, losse nieteenheid (nieten van 50 vel), Unicode-kit

* Dubbele hogecapaciteitslade vereist

Multifunctioneel apparaat
CCD – 035
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