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Xerox® 4595 
A3 
Zwart-wit 
Multifunctioneel systeem 

Xerox® 4595 
Multifunctioneel systeem
De ultieme presteerder op 
uw kantoor
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Topprestaties
De Xerox 4595 copier/printer is ontwikkeld 
voor ultrasnel kopiëren, printen en scannen en 
zal al snel uw hoge verwachtingen overtreffen. 

•  Met een printsnelheid tot 
95 ppm en de eerste pagina 
die binnen 3 seconden 
verschijnt, verhoogt de 
Xerox 4595 copier/printer 
de productiviteit van uw 
werkgroep.

•  De resolutie van 2400 x 2400 dpi staat 
garant voor kopieën en prints met scherpe 
teksten en afbeeldingen met veel grafi sche 
details. 

•  Een grote harde schijf van 40 GB biedt 
voldoende ruimte voor het direct opnieuw 
printen vanaf de machine zelf en dankzij 
512 MB intern geheugen kunt u zelfs de 
zwaarste werklasten verwerken. 

•  Tergelijkertijd meerdere opdrachten 
uitvoeren, betekent een verhoogde 
productiviteit. Perfect voor grote 
werkgroepen, drukke gebruikers kunnen 
tegelijkertijd aparte opdrachten kopiëren, 
printen en scannen.

Gemak en productiviteit 
Met tijdbesparende functies en een 
gebruiksvriendelijke bediening is de Xerox 
4595 copier/printer bij uitstek geschikt voor 
elke hectische omgeving met meer gebruikers.

•  Kopiëren en scannen zijn gemakkelijk 
te bedienen op het overzichtelijke 
kleurenaanraakscherm van 203 mm.

•  Een workfl ow gebaseerd op de stijl en het 
gevoel van Xerox CentreWare® zorgt dat 
elke gebruiker in korte tijd enthousiast is over 
de intuïtieve printerdrivers en web-interface. 
Deze verkorten hun leertijd en bieden 
meteen optimale productiviteit.

•  Ingebouwde kopieer- /printserver is 
ruimtebesparend. Er is geen aparte, losse 
hardware meer nodig.

•  Ontwikkeld voor maximale 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid, 
ondersteund door ongekende service, maakt 
dat de Xerox 4595 copier/printer ongestoord 
blijft draaien en uw werk verlicht.

Xerox 4595 multifunctioneel systeem
Een ongeëvenaarde combinatie van superieure prestatie, gebruiksgemak en 
exceptionele veelzijdigheid. De Xerox 4595 copier/printer is uitermate geschikt 
voor drukke kantoren en light production omgevingen. Robuust genoeg om uw 
complexe opdrachten te kunnen uitvoeren en fl exibel genoeg om een reeks aan 
afwerkingsopties te bieden, de Xerox 4595 levert de resultaten die u nodig hebt om 
aan de top te blijven.

Xerox® 4595 
Feiten op een rij

95 
ppm

Krachtige scanvoorzieningen
Scansnelheid en -kracht naar een nieuw 
niveau getild.

•  Minder tijd kwijt aan wachten, 
aangezien de scanner met een ultrasnelle 
100 beelden per minuut scant.

•  Uw workfl ow effi ciënter maken. 
Dankzij scannen naar e-mail met 
LDAP-ondersteuning en Mail Delivery 
Notifi cation kunt u direct naar uw 
adresboek van MS Outlook of Lotus 
Notes scannen. Daarnaast krijgt u het 
extra gemak van de scannen naar 
netwerk-mogelijkheid (FTP/SMB).

•  Automatische Job Flow Scanning 
maakt vaker voorkomende opdrachten 
veel gemakkelijker door het 
voorprogrammeren van veelgebruikte 
instructies.

•  Uw bedrijfskritieke documenten 
opslaan. Bewaar ze op het interne 
14,6 GB centrale archief met 500 
mailboxen/mappen. Niet nodig om 
uw tijdsgevoelige print-on-demand 
documenten opnieuw te scannen.

•  Optioneel kunt u in Full Colour 
documenten scannen, opslaan en 
versturen. Dat is pas echt effi ciënte 
communicatie die extra indruk maakt. 

•  Kopieergemak op de machine zelf. 
Dankzij de krachtige functie opdracht 
opbouwen kunt u via de interface op 
het frontpaneel maatwerkdocumenten 
opstellen door het combineren van 
opdrachtsegmenten tot één opdracht, 
bijvoorbeeld met enkelzijdige en 
dubbelzijdige delen.

95

Printen / kopiëren / 
scannen / e-mailen

SRA3

ppm
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Nog veelzijdiger
Optimale fl exibiliteit voor talrijke soorten 
documenten en afwerkingsopties. Daarmee 
levert de Xerox 4595 copier/printer 
documenten waarvan de kwaliteit op 
eenzame hoogte staat.

•  Robuuste in-line afwerkingsopties, 
waaronder sorteren, nieten van 100 vel, 
perforeren, boekjes maken, dubbel 
vouwen, C-vouwen, Z-vouwen en uniek 
Z-vouwen van A3-inlegvellen.

•  Vervaardig documenten waarmee u de 
resultaten boekt die u nastreeft, door in 
het oog springende Full Colour omslagen 
en inlegvellen toe te voegen aan zwart-wit 
printopdrachten met de unieke post-process 
inserter.

•  Met de Xerox 4595 copier/printer haalt 
u alles uit uw zakelijke documenten, 
met fl exibele functies voor media van 
vele gewichten en afmetingen – inclusief 
afwijkende afmetingen tot SRA3 en 
eenvoudig printen op de tabs van de 
tabbladen die u in het document invoegt.

•  Met acht papierladen kunt u velerlei 
media gebruiken en kunt u complexe print- 
of kopieeropdrachten gemakkelijk verwerken 
omdat handmatige sortering niet meer 
nodig is.

•  Grote scanopdrachten gaan veel sneller en 
eenvoudiger met de mediadoorvoer voor 
250 vel.

•  Emulsion Aggregate toner waarborgt 
benchmark-kwaliteit, ook op topsnelheid en 
bij grote volumes.

Minder stappen

Het kleurendisplay van 
203 mm biedt snel 
toegang tot de krachtige 
kopieer- en scanfuncties, 
met het gemak van een 
intuïtief aanraakscherm.
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Hoge invoercapaciteit met maximaal 8 laden 
voor 8.225 vel

1
Lade van A4-formaat voor 1.100 vel

2
Lade van A4-formaat voor 1.600 vel

3  4
Twee lades van 550 vel, afwijkende formaten 
tot SRA3 

5
Lade voor handinvoer van 250 vel

6  7
Hogecapaciteitslade (optioneel) met twee  
A4-laden voor 2.000 vel

8
Post-process inserter voor 175 vel 

9
U kunt uit meerdere afwerkingsopties de 
mogelijkheden kiezen die het beste passen bij 
afzonderlijke werkgroepen.

Met de unieke post-process inserter 
kunt u voorbedrukte kleurenomslagen, 
tabbladen en andere inlegvellen 
achteraf invoegen bij zwart-wit 
kopieer- en printopdrachten.
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Snelheid

Xerox 4595 copier/printer

Tot 95 ppm

Systeemgeheugen 512 MB RAM, 40 GB harde schijf met 14,6 GB ruimte voor documentenopslag

Mediadoorvoer 
Papierinvoer Standaard Lade 1: 1.100 vel; Formaat: A4; 52–216 g/m2

Lade 2: 1.600 vel; Formaat: A4; 52–216 g/m2

Lades 3–4: elk 550 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 to 330 x 488 mm; 52–216 g/m2

Lade 5 handmatige lade: 250 vel; afwijkende formaten: 102 x 152 to 330 x 488 mm; 52–253 g/m2 

Optioneel Lades 6–7 hogecapaciteitslade: 2 lades – elk 2.000 vel; formaat: A4; 52–216 g/m2

Lade 6 brede hogecapaciteitslade: 1 lade – 2.000 vel; afwijkende formaten: B5 tot SRA3; 52–253 g/m2

Originelendoorvoer Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:  250 vel

Afwerking (één kiezen) Finisher: uitvoer van 3.000 vel, enkel of dubbel nieten van 100 vel op 3 posities, 2- en 4-gaatsperforatie
Inserter: 175 vel; Formaat: A4 tot A3; 52–220 g/m2

Booklet Maker Finisher: uitvoer van 2.000 vel, enkel of dubbel nieten van 100 vel op 3 posities, 2- en 4-gaatsperforatie, zadelsteekboekjes maken
Inserter: 175 vel; Formaat: A4 tot A3; 52–220 g/m2

Optioneel Vouweenheid:  C-vouwen en Z-vouwen van A4, Z-vouwen van A3 voor inlegpagina’s

Kopiëren 
Eerste pagina binnen 3 seconden

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi 

Kopieerfuncties Automatisch dubbelzijdige uitvoer, transparanten scheidingsbladen, boekjes maken, originelen van verschillende afmetingen,  Multi-up, omslagbladen 
invoegen, annotatie, automatisch aanpassen aan paginagrootte, randen verwijderen, beeld herhalen, opdracht opbouwen, tabbladen kopiëren 

Printen 
Systeem 750 MHz, 40 GB harde schijf, 512 MB geheugen

Netwerkaansluitingen 10/100BaseTX Ethernet

Printertalen PCL® 6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™, HPGL, HPGL2, Direct print TIFF, PDF

Printresolutie Tot 2400 x 2400 dpi

Printvoorzieningen Watermerken, N-up, boekjes opmaken, formulieren/beelden overlay, e-mailmeldingen over printopdrachten,  voorbeeld printen, uitgesteld printen

Scannen 
Scanbestemmingen Scannen naar e-mail met LDAP-ondersteuning, netwerkbestandsserver, mailbox, job template

Scansnelheid 100 beelden/minuut enkelzijdig, 60 beelden/minuut dubbelzijdig

Beveiliging Beveiligd printen

Administratie Interne Auditron

Opties Beveiligingskit (inclusief image overwrite en datacodering), Foreign Device Interface, Colour Scanning Enablement kit

Oversize 
hogecapaciteitslade

Hogecapaciteitslade
Booklet Maker 
met inserter

Bel vandaag nog voor meer informatie of bezoek ons op www.xerox.com/offi ce 
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