
LxAxÎ  
(unitate de bază):
Model 5019/5021  
cu ecran: 
595 x 569 x 496 mm
Model 5021 cu DADF: 
595 x 569 x 581 mm

Imprimare / Copiere / 
Scanare

18
20 ppm

A3

Xerox® WorkCentre™ 5019/5021
Sistem multifuncţional
Productivitate la preţ avantajos.

Cu un singur echipament accesibil puteţi 
imprima, copia şi scana documente pentru 
birou cu dimensiune până la A3. 

Funcţii economice
•  Funcţionalitatea avantajoasă all-in-one include imprimare, copiere 

şi scanare, economiseşte spaţiul şi reduce costurile prin consolidarea 
echipamentelor separate într-unul singur.

•  Dispozitivul automat de alimentare faţă-verso opţional cu care poate 
fi echipat WorkCentre 5021 economiseşte timp şi reduce costurile cu 
hârtia.

•  Modul de economisire a tonerului contribuie la reducerea cheltuielilor 
cu consumabilele.

•  Pentru un control mai eficient al costurilor, funcţia de contorizare a 
copierii permite crearea a maximum 10 conturi de utilizator protejate 
prin parolă, cu limite de copiere individuale. 

Performanţă optimă
•  Produceţi mai mult şi mai repede datorită vitezelor de imprimare de 

până la 18 / 20 ppm.

•  Funcţia integrată de scanare elimină nevoia de documente tipărite 
şi permite o mai bună organizare digitală a biroului. 

•  Soluţiile software de scanare incluse măresc eficienţa fluxului 
de lucru, contribuie la îmbunătăţirea calităţii imaginii şi permit 
recunoaşterea optică a caracterelor pentru editarea ulterioară a 
documentelor.

•  Capacitatea disponibilă de 850 de coli înseamnă mai puţine opriri 
pentru reîncărcarea hârtiei, precum şi flexibilitate sporită în materie 
de dimensiuni de hârtie. 

•  Imprimaţi hârtie standard şi reciclată cu dimensiune până la A3, 
precum şi etichete.

Uşor de utilizat
•  Funcţiile simple se pot accesa printr-o singură atingere de buton.

•  Tava centrală de ieşire permite amplasarea echipamentului în spaţii 
înguste.

•  Funcţia de construire a lucrării elimină sortarea manuală, 
economisind timp preţios.

•  Instrumentele standard avantajoase, precum N-up şi copierea 
cardurilor de identitate, simplifică procesele de lucru.

•  Conceput pentru instalare şi configurare rapidă şi simplă.

Xerox® WorkCentre™ 5019/5021 
Broşură



Viteză
WorkCentre 5019 WorkCentre 5021 WorkCentre 5021D

Până la 18 ppm Până la 20 ppm

Volum lunar maxim Până la 24.500 pagini/lună Până la 31.700 pagini/lună

Volum lunar de 
imprimare recomandat Până la 2.000 pagini Până la 2.500 pagini

Hârtie 
Standard

Ecran Ecran Nu este disponibil

Nu este disponibil Nu este disponibil Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso:
110 coli; dimensiuni: A5-A3

Alimentare Standard
cu hârtie

Tavă manuală: 100 coli; dimensiuni: A5-A3

Tava 1: 250 coli; dimensiuni: B5-A3

Opţional Tava 2: 500 coli; dimensiuni: B5-A3

Ieşire hârtie Tava centrală de ieşire: 250 coli

Ieşire faţă-verso Manual Automat

Copiere 
Copierea primei pagini 7,5 secunde

Rezoluţie 600 x 600 dpi

Funcţii de copiere Micşorare/mărire, N-up, copiere carduri de identitate, mai deschis/mai închis, rotire automată

Imprimare 
Imprimarea primei pagini 14 secunde

Rezoluţie 600 x 600 dpi

Memorie 128 MB

Conectivitate USB 2.0

Limbaje de imprimare HBPL

Funcţii de imprimare Filigran, poster, N-up, broşură, documente mixte, economie toner, 256-bit alb-negru

Scanare 
Destinaţii Scanare către PC, scanare către aplicaţii TWAIN

Funcţii Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 licenţă), TIFF, PDF, BMP; software OCR: ABBYY FineReader™, suport pentru Linux Scan  
(disponibil după lansare), construirea lucrării

Rezoluţie Până la 600 x 600 dpi

Contorizare Contorizare copiere – controlează accesul şi ţine evidenţa utilizării

Sisteme de operare Windows® XP (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008 R2, 7 (32/64 bit) şi 8 (32/64 bit post-lansare), Linux

Alte opţiuni A doua tavă, stand mobil

Drivere de imprimare
Drivere de imprimare Windows® XP/2003 Server, 2008 Server, 
Vista, 7, 8 (disponibil după lansare) şi Linux®

Hârtie
Tava manuală: 60-110 g/m2; tăvile 1 şi 2: 60-90 g/m2;  
tipuri de suporturi: hârtie obişnuită, hârtie reciclată, etichete

Mediu de operare
Temperatură: depozitare: între -15° şi 50°C; funcţionare: între 
10º şi 32ºC; umiditate relativă: 15-85 %; nivel de putere acustică: 
în aşteptare: 6,5 B, funcţionare: 7,1 B; nivel de presiune sonoră: în 
aşteptare: 49 dB(A), funcţionare: 52 dB(A)

Alimentare cu electricitate
220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de putere: funcţionare (mediu): 478 W; 
mod economic: 42 W; mod pregătit: 56 W; mod veghe: 2,5 W; 
calificat ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
WorkCentre 5019/5021 cu ecran: 595 x 569 x 496 mm;  
greutate: 30 kg; WorkCentre 5021 cu DADF: 595 x 569 x 
581 mm; greutate: 36 kg

Certificări
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, ediţia a 2-a, marcaj CE 
aplicabil Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1999/5/CE

Consumabile
Cartuş cu toner  în medie 9.000 pagini 
cu capacitate standard: standard1 
(Livrat cu cartuş pentru 2.500 pagini1)
Cartuş cilindru: 80.000 pagini2

1  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în 
conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcţie 
de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.

2  Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat se bazează pe 
lucrări cu dimensiune LEF A4. Randamentul poate varia în funcţie de 
dimensiunea şi orientarea hârtiei.

WorkCentre™ 5019/5021
Sistem multifuncţional
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