IMPRIMANTELE
MULTIFUNCȚIONALE XEROX ®
Treceți la o productivitate de nivel superior.
B1022/B1025

Imprimante multifuncționale
Xerox® B1022/B1025
Imprimanta multifuncțională (MFP) monocrom Xerox ®
B1022/B1025 are un impact mic asupra bugetului și,
în același timp, nu implică sacrificii de conectivitate
și de funcții necesare pentru a vă atinge potențialul
deplin de productivitate. Totul este mai ușor când
aveți la dispoziție o amprentă la sol care vă ajută să
economisiți spațiul, imprimare și scanare complete la
înaltă viteză și funcțiile de imprimare mobilă care se
impun pentru afacerile din prezent.

A M P R E N TĂ L A R O L R E D U S Ă .

M A I M U LTĂ P E R FO R M A N ȚĂ ,

ACCES RAPID LA FUNCȚIILE

C A PA C I TAT E E X T I N S Ă .

M A I M U LTĂ P R O D U C T I V I TAT E .

E C H I PA M E N T U L U I

Veți putea face incredibil de multe lucruri
cu un echipament mai mic. Xerox ®
B1022/1025 înlocuiește mai multe dispozitive
cu o imprimantă multifuncțională compactă
care dispune de mai multe funcții decât toate
celelalte la un loc, permițându-vă să utilizați
formate de hârtie de până la tabloid/A3.

Imprimanta Xerox B1022/B1025 de
dimensiuni reduse vă ajută să produceți
mai mult cu mai puține inconveniente.
Astfel conservați energie și reduceți costurile
prin combinarea funcțiilor unui copiator
duplex, unei imprimante, unui scanner color
și ale unui fax 1 într-un singur dispozitiv
monocrom rentabil.

Interfața interactivă cu ecran senzorial a
imprimantei multifuncționale Xerox ®
B1025 asigură utilizarea simplă și intuitivă a
fiecărei funcții, indiferent dacă este vorba de
imprimare, scanare, copiere sau trimiterea prin
fax 1. Reglați fin materialele imprimate pentru a
le adapta nevoilor dumneavoastra sau
bazați-vă pe setările simple și automate pentru
o calitate consecventă de fiecare dată când
imprimați.

®

F U N C Ț I I AVA N S AT E

Prin intermediul conectivității wireless
opționale veți beneficia de libertatea
mobilității nelimitate. Asistentul de instalare
Wi-Fi ® și Wi-Fi Print Setup (WPS) securizează și
simplifică procesul de conectare.


Performanță remarcabilă. Puterea de
procesare de până la 1,5 GHz și memoria
standard de 1,5 GB vă vor ajuta să realizați
rapid prima pagină și să imprimați la viteze de
până la 25 de pagini pe minut.


Mai multe documente imprimate, operare
îndelungată. Puteți pune încă 250 de coli în a
doua tavă de hârtie, opțională, pentru a
imprima mai mult fără întrerupere.


Diferență evidentă. Documentele vor
beneficia de o conturare de excepție, datorită
calității imaginii de până la 1.200 x 1.200 dpi.
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Fax opțional, disponibil exclusiv pentru Xerox® B1025.


Oriunde, oricând, oricum. Scanarea către
e-mail sau scanarea către și imprimarea de pe
o unitate de memorie USB se pot face de la
echipament. Urmând câțiva pași simpli, puteți
chiar imprima direct din cloud.


Administrare simplă. Datorită serverului web
inclus Xerox ®, administrarea de la distanță a
dispozitivului are loc simplu, direct din
browserul de pe computer.


În deplină siguranță. Protejați documentele
confidențiale de utilizatori neautorizați cu cele
mai recente funcții de siguranță care includ
criptarea AES pe 256 de biți, SNMPv3, filtrarea
adreselor IP și imprimarea securizată.

ALEGEȚI CEA MAI BUNĂ OPȚIUNE
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P E N T R U A FA C E R E A D U M N E AV O A S T R Ă .
1 Capacul ecran reprezintă o dotare standard pentru
imprimanta multifuncțională Xerox® B1022 și este
pus la dispoziție drept opțiune de configurare pentru
Xerox® B1025.
2 Portul USB cu acces facil permite imprimarea rapidă
de pe orice dispozitiv de memorie USB standard sau
scanarea către acesta.
3 Tavă de ieșire cu capacitate de 250 de coli.
4 Tava manuală cu capacitate de 100 de coli
acceptă formate de hârtie cuprinse între
125 x 102 mm și 297 x 432 mm.
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Imprimanta multifuncțională Xerox® B1022

5 Tava 1 standard cu capacitate de 250 de
coli acceptă formate de hârtie cuprinse între
148 x 182 mm și 297 x 432 mm.
6 Alimentatorul automat de documente față verso
(DADF) de 100 de coli scanează originalele
față-verso alb-negru sau color pentru lucrările de
copiere, scanare și fax1. DADF reprezintă o dotare
standard pentru configurația Xerox® B1025 DADF
și un upgrade opțional pentru Xerox® B1022.
7 Tava suplimentară opțională acceptă 250 de coli
de 148 x 182 mm până la 297 x 432 mm, sporind
capacitatea maximă de alimentare la 500 de coli.
8 Xerox® B1022 include un panou de comandă
intuitiv pentru configurarea setărilor echipamentului
și programarea lucrărilor.
9 Xerox® B1025 dispune de o interfață cu ecran
senzorial color de 4,3 inch pentru un plus
de simplitate.
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Fax opțional, disponibil exclusiv pentru Xerox® B1025.
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Imprimanta multifuncțională Xerox® B1025
Configurația DADF ilustrată cu tavă suplimentară
opțională.

Imprimante multifuncționale Xerox® B1022/B1025
S P E C I F I C AȚ I I P E N T R U
DISPOZITIV

Xerox® B1022

Xerox® B1025

Viteză

Până la 22 ppm

Până la 25 ppm

Volum lunar1

Până la 50.000 de pagini pe lună

Procesor

600 MHz

1 GHz

Memorie Micro SD

NA

8 GB
Permite stocarea unor adrese suplimentare (2.000 de adrese/500 de
grupuri), colaţionare, broşurare şi procesarea unor lucrări mai mari

Memorie

256 MB

1,5 GB

Conectivitate

Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opțional), Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi

Copiere și imprimare
Rezoluție

Copiere: până la 600 x 600 dpi; imprimare: până la 1200 dpi (îmbunătățită)

Copierea primei pagini

În 7,8 secunde

Imprimarea primei pagini

În 9,1 secunde

Limbaje de descriere a paginilor

PCL 6, Adobe PostScript 3™

Funcții de imprimare

Status bidirecțional în timp real, creare broșuri (exclusiv B1025), mod schiță, imprimare personală, imprimare de la dispozitive USB, set de probă,
lucrare salvată, imprimare întârziată, imprimare securizată, notificare lucrare, filigran, imprimare pe 2 fețe, ID lucrare pe banner, rotire imagine, setare
driver Xerox® Earth Smart

Imprimare mobilă

Apple® AirPrint®2, pluginuri Xerox® Print Service și Mopria® Print Service pentru Android™

Scanare

Scanare alb-negru și color de până la 600 x 600 dpi; destinații: scanare către USB, scanare către e-mail, scanare către rețea (FTP sau parcurgere
SMB); formate de fișiere: JPG, TIFF (cu una sau mai multe pagini), PDF (cu una sau mai multe pagini)

Fax3Opțional

Nu este cazul

Securitate

Verificare firmware, administrare certificate de securitate, creare automată certificate cu autosemnare, validare cale certificate, criptare AES pe 256
de biți, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, filtrare adrese IP, jurnal de audit, imprimare securizată

Alimentare cu hârtieStandard

Platan

®

®

În 7,6 secunde
În 8,9 secunde
®

Fax Walk-Up, Direct Fax

Platan sau alimentator automat de documente față-verso:
100 de coli; dimensiuni personalizate: până la 297 x 432 mm

Tavă manuală: 100 de coli; dimensiuni personalizate: 125 x 102 mm până la 297 x 432 mm
Tava 1: 250 de coli; dimensiuni personalizate: 148 x 182 mm până la 297 x 432 mm
Opțional
Ieșirea hârtiei
1

Tavă suplimentară: 250 de coli; dimensiuni personalizate: 148 x 182 mm până la 297 x 432 mm
250 de coli

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite. 2 Vizitațiwww.apple.com pentru lista de certificare AirPrint. 3 Faxul necesită o linie telefonică analogică.

Administrarea dispozitivelor
Server web inclus Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alerte
e-mail, Apple Bonjour®
Drivere de imprimare
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003,
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS®
versiunile 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise;
Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris®
11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®
Manevrarea hârtiei
Dispozitiv automat de documente față-verso: hârtie
standard 16 lb până la 34 lb/60 până la 128 g/m²; tavă
manuală: copertă 16 lb până la 60 lb/60 până la 163 g/m²;
tavă 1 și tavă suplimentară opțională: hârtie standard 16 lb
până la text 100 lb/60 până la 140 g/m²
Tipuri de hârtie
Hârtie obișnuită, standard, perforată, preimprimată,
groasă, subțire, pentru arhivare, reciclată, carton subțire,
hârtie cu antet, tipuri personalizate 1-7
Certificări
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări,
accesați
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Ce conține pachetul livrat
• Imprimantă multifuncțională Xerox® B1022 sau
Xerox® B1025
• Cartuș de imprimare cu capacitate inițială – negru:
capacitate de imprimare 2.500 de pagini4
• Software and Documentation Disc (Disc pentru Software
și Documentație) (cu ghid de utilizare, ghid de instalare
rapidă, privind siguranța, de reglementare, reciclare,
drivere de imprimare și declarație de garanție)
• Ghid de instalare
• Ghiduri rapide de utilizare
• Cablu de alimentare
Consumabile
Cartuș cu toner, capacitate standard –
negru: 13.700 de pagini4 
Cartuș cilindru: 80.000 de pagini5 

006R01731
013R00679

Opțiuni
Alimentator pentru 250 de coli6097N02316
Kit fax pentru B1025 (1 linie)6497N05496
DADF6497N05497
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)
497N05495

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați
www.xerox.com/B1022-B1025Specs.
© 2018 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox cu elementul grafic®, CentreWare®, Global Print Driver® și „Set the
Page Free” sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură pot fi modificate
fără notificare. 7/18 BR24673
XB1BR-010B

 Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat
conform ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție
de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.
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 umăr aproximativ de pagini. Randamentul declarat variază în
N
funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și viteza
echipamentului. Pentru informații suplimentare, accesați
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
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Montat de CSE

Configurațiile diferă în funcție de regiune.

