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Simplificaţi modul în care partajaţi informaţiile.
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Echipament multifuncţional



Designul compact al echipamentului 
WorkCentre 4265 economiseşte spaţiul 
şi reduce consumul de energie fără a 
limita câtuşi de puţin puterea pe care 
o aşteptaţi de la un produs Xerox.

Cât mai puţine costuri

• Economisiţi hârtie cu imprimarea 
şi copierea faţă-verso automată.

• Evitaţi imprimarea inutilă cu funcţia de 
redirecţionare a faxurilor către e-mail.

• Cartuşul cu toner şi unitatea de 
imagine sunt separate, aşadar veţi 
putea maximiza durata de viaţă a 
acestora, reducând în acelaşi timp 
costurile totale pentru consumabile.

• Reduceţi facturile de utilităţi cu 
modul de economisire a energiei.

Cât mai mult timp

• Dimensiunea compactă permite 
ca echipamentul să fie amplasat 
la îndemână, spre deosebire de 
un echipament multifuncţional 
pentru formate mari (A3).

• Creaţi un buton de scanare dedicat, 
uşor de localizat, direct pe interfaţa 
cu ecran tactil color şi alocaţi acestuia 
propriul flux de lucru pentru distribuirea 
şi arhivarea rapidă a documentelor.

• Funcţia Print Around reţine automat 
lucrările care necesită resurse (cum ar 
fi un format de hârtie diferit) în timp ce 
procesează ca de obicei toate celelalte 
lucrări din coadă. Documentele se 
vor imprima, iar faxurile şi e-mailurile 
se vor trimite fără întârziere.

• Accesaţi concomitent mai multe 
funcţii: întrerupeţi imprimarea pentru 
a face o copie, scanaţi în timp ce 
imprimaţi sau primiţi un fax.

• Scanerul cu două capete facilitează 
scanarea faţă-verso printr-o singură 
trecere, iar cele mai avansate funcţii 
de comprimare a fişierelor reduc 
semnificativ dimensiunile acestora. 

Echipamentul multifuncţional  
Xerox® WorkCentre™ 4265
Transformaţi modul în care lucraţi. WorkCentre 4265 eficientizează comunicaţiile 
de zi cu zi, oferindu-vă soluţiile de care aveţi nevoie pentru o colaborare optimă şi 
simplificând fluxurile de lucru digitale şi pe hârtie - toate acestea cu costuri reduse 
şi în siguranţă. 

O soluţie completă
• Adaptat la afacerea dumneavoastră. 

Fie că alegeţi modelul compact de birou 
sau modelul cu stand, aveţi la dispoziţie 
funcţii de copiere, imprimare, scanare, 
e-mail şi fax*, precum şi o gamă de opţiuni 
de finisare şi alimentare care vă permit să 
personalizaţi echipamentul WorkCentre 
4265 în funcţie de mediului dvs. de lucru.

• Fără întârzieri. Destinat birourilor cu 
volum mare de lucru, WorkCentre 4265 
scanează până la 70 ipm, copiază şi 
imprimă cu viteze de până la 55 ppm 
letter / 53 ppm A4 şi livrează prima 
pagină imprimată în numai 8 secunde.

• Definire şi control. Soluţiile Xerox® pentru 
fluxuri de lucru, dezvoltate pe platforma 
Xerox Extensible Interface Platform® 
şi găzduite în cloud sau pe un server 
local, oferă utilizatorilor o experienţă 
personalizată şi acces la numeroase aplicaţii 
utile, direct de pe ecranul tactil color.

• Securitate totală. Funcţiile de securizare 
de cea mai înaltă clasă ale echipamentului 
WorkCentre 4265 asigură protecţia 
datelor dumneavoastră. Suportul pentru 
carduri de acces obişnuite (CAC) permite 
utilizatorilor să cripteze şi să semneze 
digital documente electronice, criptarea 
AES pe 256 biţi este imbatabilă, iar 
securizarea funcţiilor de imprimare, fax 
şi e-mail înseamnă protecţie şi siguranţă 
pentru comunicaţiile dumneavoastră.

• Confidenţialitate asigurată. Prin 
imprimarea securizată cu acces pe bază 
de parolă şi criptarea hard discului, 
datele şi documentele rămân exclusiv 
în proprietatea dumneavoastră. 

Uşurinţă maximă a utilizării
• Xerox® Global Print Driver®. Acest driver 

de imprimare este cu adevărat universal. 
Un singur driver oferă administratorilor 
IT posibilitatea de a instala, actualiza şi 
administra dispozitivele Xerox® şi non-
Xerox. Funcţionalitatea şi caracteristicile 
de bază, comune tuturor dispozitivelor, 
simplifică operarea pentru utilizatorii finali. 
Utilizarea mai eficientă şi mai rapidă, cu 
mai puţine erori, reduce numărul apelurilor 
telefonice de asistenţă şi simplifică 
managementul serviciilor de imprimare.

• Management în reţea simplificat. 
Monitorizaţi şi depanaţi de la distanţă 
echipamentul folosind serverul web 
încorporat Xerox® CentreWare® IS şi 
CentreWare Web, precum şi sistemele 
dezvoltate de alţi furnizori. În plus, 
alertele automate prin e-mail avertizează 
administratorii sau utilizatorii dacă există 
evenimente care necesită intervenţie, 
precum nivelul redus de toner.

• Procese eficientizate. Imprimaţi direct 
de la o memorie USB sau scanaţi şi stocaţi 
fişierele pentru imprimare ulterioară – fără 
să aveţi nevoie de computer. Ecranul tactil 
color intuitiv, cu pictograme, acceptă 
comanda prin swipe şi afişează instrucţiuni 
uşoare şi ecrane ajutătoare pentru 
utilizatori, simplificând întregul proces.

• Agendă cu adrese universală. Economisiţi 
timp cu această funcţie ce permite 
importul/exportul agendelor cu adrese 
la/de la alte produse Xerox®, reducând 
considerabil atât durata configurării 
iniţiale, cât şi timpul alocat mentenanţei.

*Faxul este opţional la WorkCentre 4265/S 



Ecranul intuitiv vă ghidează prin pictogramele distincte pentru imprimare, copiere, scanare, fax sau e-mail, 
precum şi pentru servicii accesibile printr-o singură atingere, respectiv soluţii personalizate instalate.

1       Dispozitivul automat de alimentare faţă-
verso cu o singură trecere, cu capacitate de 
100 de coli, scanează faţă-verso documente 
cu dimensiuni de până la 216 x 356 mm.

2       Imprimarea/scanarea directă prin USB vă 
permite să salvaţi sau să imprimaţi direct de 
la orice unitate de memorie USB.

3       Ecranul pentru documente de 216 x 356 mm 
vă permite să scanaţi documente fără să 
îndepărtaţi capsele.

4       Tavă multifuncţională reglabilă cu capacitate 
de 100 de coli.

5       Tava 1 cu capacitate de 520 de coli / tavă 
opţională cu capacitate de 520 de coli.

6       Dispozitivul de alimentare de mare capacitate 
pentru 2.100 de coli măreşte capacitatea 
totală la 3.240 de coli.

7       Hard discul intern de 320 GB permite 
realizarea de sarcini multiple. Utilizaţi funcţia 
Salvare imprimare pentru a imprima oricând 
documentele folosite frecvent.

8       Funcţiile fax avansate includ Fax încorporat şi 
Fax LAN (pentru transmiterea faxurilor digitale 
direct de la computer), precum şi recepţionarea 
securizată şi redirecţionarea faxurilor către 
e-mail.

9    Stivuitor pentru 500 coli / capsator pentru 
50 de coli (o singură poziţie).

10    Interfaţa color tactilă acceptă comanda prin 
swipe şi este intuitivă pentru orice utilizator 
familiarizat cu telefoanele inteligente sau 
tabletele.
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Soluţii performante de scanare

• Scanarea către e-mail vă permite să 
trimiteţi fişiere prin e-mail direct de la 
ecranul tactil.

• Scanarea în reţea foloseşte şabloane 
pentru a trimite imaginile scanate către 
locaţii predefinite.

• Copierea pe hard disc vă permite să 
copiaţi fişiere pe unitatea hard disc a 
echipamentului pentru o recuperare 
ulterioară cât mai simplă.

• Scanarea către USB trimite imaginile 
scanate direct la un dispozitiv de 
memorie USB portabil.



Specificaţii pentru dispozitiv WorkCentre 4265/S WorkCentre 4265/X WorkCentre 4265/XF

Viteză Până la 55 ppm letter/până la 53 ppm A4

Volum lunar1 Până la 250.000 pagini/lună

Unitate hard disc/Procesor/Memorie 320 GB/1 GHz/2 GB

Conectivitate 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de mare viteză, wireless opţional 802.11b/g/n

Copiere şi imprimare
Rezoluţie de copiere şi imprimare Copiere: până la 600 x 600 dpi; imprimare: până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii

Imprimarea primei pagini (viteză) Copiere: 5 secunde; imprimare: 8 secunde

Limbaje de imprimare Compatibilitate cu Adobe® PostScript® 3, emulări PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funcţii de imprimare Imprimare broşuri, imprimare de probă, ignorare pagini goale, N pe pagină, colaţionare, scalare, micşorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, coperţi, 
pagini cu dimensiuni personalizate, imprimare întârziată, coli banner, imprimare de la USB

Imprimare mobilă Apple® AirPrint™, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print (opţional), Xerox® Mobile Print Cloud (opţional), Xerox® PrintBack

Scanare Standard Scanare către destinaţie pre-alocată, scanare către computer via SMB, scanare către căsuţă poştală, scanare către e-mail, scanare către folder, scanare către 
SMB, FTP, SFTP, Client, scanare către reţea, scanare către HTTP, scanare către HTTPS, XPS, PDF/A, PDF (doar imagini), JPEG, TIFF cu una şi mai multe pagini, 
scanare către dispozitiv de memorie USB, suport TWAIN

 Opţional Xerox® Scan to PC Desktop® SE şi Professional, numeroase alte soluţii disponibile

Fax Opţional Fax încorporat2, fax LAN, fax server

Securitate  Standard 802.1X, autentificare prin card de identificare, autentificare Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), autentificare LDAP (LDAP securizat), conectare 
locală oaspete pe bază de PIN, autentificare simplă (un cont cu nume de utilizator şi parolă), autentificare SMB (ADS), acreditări de utilizator SMTP prin 
Kerberos, acreditări de utilizator SMTP prin SMB (NTLM), scanare către e-mail cu autentificare, control acces, permisiuni de utilizator, imprimare securizată, 
recepţionare securizată a faxurilor, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP prin SSL, kit card de acces (CAC/PIV), dezactivare port USB, jurnal de audit, criptare FIPS 140-2, 
criptare hard disc pe 256 biţi, suprascriere imagini, test de verificare software, filtrare adrese IP, HTTPS, SFTP, certificare Common Criteria (ISO 15408)

Contorizare Standard Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail)

 Opţional Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, activare contorizare în rețea, alte soluţii de contorizare în reţea disponibile

Alimentare cu hârtie Standard Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: 100 coli; dimensiuni personalizate: 145 x 145 mm - 216 x 356 mm
Tava manuală: 100 coli; dimensiuni personalizate: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm
Tava 1: 520 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm

 Opţional Opţional Tava 2: 520 coli; dimensiuni personalizate:  
99 x 147 mm - 216 x 356 mm
Dispozitiv de alimentare de mare 
capacitate: 2.100 coli;
dimensiuni personalizate:  
148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Capacitate totală (std. / max.) 620/3.240 coli 3.240/3.240 coli

Ieşire hârtie  Standard 500 coli, imprimare faţă-verso automată

Finisare Opţional Modul de finisare: tavă cu capacitate de 
500 de coli; capsare 50 de coli

1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; 2 Este necesară linie telefonică analogică

Xerox® WorkCentre™ 4265

Pentru mai multe detalii despre specificaţii, accesaţi www.xerox.com/office/WC4265Specs. 
©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, 
Scan to PC Desktop®, WorkCentre şi Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau 
în alte ţări. Ca partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicaţiile ENERGY STAR pentru eficientizarea 
consumului de energie. ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Informaţiile şi/sau specificaţiile 
produsului pot fi modificate fără notificare. 10.2014   BR10775  W4XBR-02ØA

Managementul echipamentului
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, 
alerte e-mail pentru nivel scăzut de consumabile
Drivere de imprimare
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, 
Mac OS® 10.5 şi versiuni ulterioare, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® 
Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® 
AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubantu®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: 50 - 105 g/m2; tava 
manuală şi tava 1: 60 - 163 g/m2; tava 2 (opţională): 60 - 163 g/m2; 
dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 60 - 120 g/m2

Tipuri de suporturi
Hârtie obişnuită, subţiere, perforată, cu antet, carton, hârtie 
reciclată, hârtie standard, etichete, hârtie preimprimată, plicuri, 
folii transparente
Pentru lista completă, accesaţi www.xerox.com.
Dimensiuni (L x A x Î)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, greutate: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, greutate: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1.143 mm, greutate: 92,34 kg

Certificări
FCC Partea a 15-a, Clasa A, FCC Partea a 68-a, marcaj CE aplicabil 
Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE şi 1999/5/CE, 
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a, EAC, calificat ENERGY 
STAR®, marcaj GS şi certificare Blue Angel conf. Ral UZ-171 pentru 
Germania, NOM, Ucraina, EPEAT, certificat canadian EcoLogo, 
certificare BIS India, certificare privind eficienţa energetică şi 
siguranţa – Chile
Programul de reciclare a consumabilelor
Consumabilele pentru WorkCentre 4265 fac parte din programul 
de reciclare a consumabilelor Xerox Green World Alliance. Pentru 
informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul web Green World Alliance 
la www.xerox.com/gwa.
Ce conţine pachetul livrat
• Echipament multifuncţional WorkCentre 4265
• Cartuş cu toner iniţial (capacitate de imprimare 10.000 pagini*)
• Cartuş cilindru (capacitate 100.000 pagini**)
•  Ghid de instalare, ghid rapid de utilizare, CD cu drivere şi 

documentaţie (drivere, manual de utilizare, ghidul administratorului 
de sistem)

• Cablu de alimentare
• Cablu fax (WorkCentre 4265/X şi XF)
Consumabile
Cartuş cu toner standard (aprox. 10.000)* 106R03105
Cartuş cu toner, capacitate extinsă (aprox. 25.000)*  106R02735
Cartuş cu toner, capacitate ultra-extinsă (aprox. 50.000)* 106R03103 
Cartuş cilindru (aprox. 100.000 pagini)**  113R00776
Cartuş cu capse (3 cutii cu câte 5.000 capse) 008R12941

Articole de întreţinere curentă 
Kit de întreţinere cuptor 110 V (250.000 pagini)** 115R00086
Kit de întreţinere cuptor 220 V (250.000 pagini)** 115R00087
Kit de întreţinere rolă de transfer polarizată  
(125.000 pagini)** 108R01266
Kit de întreţinere rolă de alimentare (250.000 pagini)** 108R01267
Opţiuni 
Activare contorizare în reţea 098S04928
Activare fax server pentru reţea 098S04931
Kit fax (universal) 097N02154
Tavă de hârtie pentru 520 coli 097N01524
Stand cu 4 tăvi (IOT + 3 tăvi suplimentare) 097S03678
Stand cu 2 tăvi (IOT + 1 tavă suplimentară) 097S03677
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate  
pentru 2.100 coli 097N01684
Modul de finisare  097N02155
Interfaţă externă (FDI) 097N01676
Kit de activare carduri de acces obişnuite 497K09950
Kit wireless 097N02156

*  Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform 
ISO/IEC 19752. Randamentul variază în funcţie de imagine, 
acoperire şi modul de imprimare

**  Număr mediu de pagini standard. Randamentul poate varia în 
funcţie de lungimea lucrării, dimensiunea şi orientarea hârtiei.


