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Získejte vše, co očekáváte 
od výkonného zařízení Xerox, 
ale s malými rozměry a nízkou 
cenou!

Ušetřete peníze

Ušetřete čas

Multifunkční zařízení WorkCentre
®

 4250 / 4260
Zvyšte produktivitu vaší kanceláře pomocí zařízení Xerox WorkCentre 4250/4260. 

Spojuje v sobě funkce kopírování, tisku, barevného skenování a faxování světové třídy 

s výjimečnou spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Je ideální pro rušné kanceláře, 

které potřebují širokou škálu funkcí v zařízení podporujícím formát A4 s vysokou 

hodnotou.

®

kopírování/tisk 

(vylepšená kvalita tisku až 1200 x 1200) 

a navíc 80GB pevný disk 

dokumentů s kapacitou 100 listů 

Š x h x v: (4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm

43
53

Tisk/kopírování/skenování/email

216 x 356 mm

str./min

Vysoká hodnota díky 
široké škále funkcí
Cenově dostupné multifunkční zařízení 

WorkCentre 4250 / 4260 je nabito funkcemi, 

které vám pomohou zachovat příznivé 

náklady bez kompromisů v oblasti výkonu.

Je přizpůsobeno vašim obchodním 
požadavkům. Konfigurace od stolních 

modelů po modely pro instalaci na podlaze, 

které nabízejí funkce kopírování, tisku, 

skenování, e-mailu a faxování. Bohaté 

možnosti dokončovacího zpracování zahrnují 

kompletování, sešívání a vstup médií 

s kapacitou až 3 100 listů.

Rychlost dostačující i ke splnění vysoké 
poptávky. Kopírování a tisk rychlostí 

až 43/53 str./min s výstupem první stránky 

již za 6 sekund.

Možnost barevného skenování. 
Můžete rychle komunikovat v barvách 

prostřednictvím e-mailu nebo distribuce 

digitálních souborů bez dodatečných 

nákladů.

Počítadla umožňují sledovat a analyzovat 

využití zařízení pro větší kontrolu nad 

náklady.

Snadná instalace, obsluha 
i údržba 
Nepřekonatelně jednoduchá obsluha a 

spolehlivost skutečně výkonného 

a integrovaného multifunkčního zařízení.

Připraveno k práci v síti. Snadná instalace 

v sítích se systémy Microsoft Windows, 

Apple Macintosh a Linux. Nové globální 

tiskové ovladače od společnosti Xerox 

výrazně zjednodušují správu ovladačů.

Usnadňuje správu síťových zařízení.
Vzdálené monitorování zařízení 

a odstraňování problémů, integrovaný 

webový server CentreWare IS a web 

CentreWare a také systémy pro správu jiných 

výrobců. 

Snadná obsluha přímo na zařízení.
Obsahuje intuitivní dotykovou obrazovku 

s ikonami, s jednoduchými pokyny 

a nápovědou pro úlohy kopírování, skenování 

a faxování. Můžete tisknout z paměťového 

zařízení s rozhraním USB nebo na ně 

skenovat a ukládat pro pozdější vytisknutí – 

bez použití počítače.

Uchování důvěrných dokumentů 
v bezpečí. Heslem chráněný zabezpečený 

tisk a šifrovaný pevný disk zaručují bezpečí.

Oceňovaný servis a podpora Xerox. 
Podporováno standardní dvouletou zárukou



1

3

4
5

6

2

7

8

9

10

Tak pokročilé, a přitom jednoduché. Barevná

tyková obrazovka výrazně usnadňuje ovládání na dot

stroji. Ať již tisknete, kopírujete, skenujete, faxujetepřís

bo posíláte e-mail, jasný a barevný displej vás neb

vádí celým postupem od začátku do konce pomocípro

adno srozumitelných ikon.sna

1
Automatický duplexní podavač dokumentů s kapacitou 

100 listů skenuje oboustranné dokumenty formátu až

216 × 356 mm.

2
Skenovací plocha s rozměry 216 × 356 mm vám 

umožňuje skenovat dokumenty formátu A4/Legal 

bez nutnosti odstraňovat svorky.

3
80GB pevný disk vám umožňuje provádět více úkonů 

přímo na zařízení. Pomocí funkce uložení úlohy na

disk zařízení (Save Print) můžete mít často používané

dokumenty připravené pro rychlé vytištění dle potřeby.

4
funkce integrovaného 

papíru přímo 

faxu a přesměrování

5
Přímý tisk/skenování ze zařízení s rozhraním USB

umožňuje ukládat přímo na jakékoli paměťové

zařízení s rozhraním USB nebo z něj tisknout. 

6
Manuální podavač s kapacitou 100 listů.

7
Standardní zásobník s kapacitou 500 listů.

8
Přídavný zásobník s kapacitou 500 listů

(standardně v konfiguraci XF).

9
Velkokapacitní podavač s kapacitou 2 000 listů 

(standardně v konfiguraci 4260XF) zvyšuje celkovou

kapacitu na 3 100 listů.

10
Finišer kompletuje a sešívá sady až s 50 stránkami. K dispo-

zici pro stolní modely i pro samostatně stojící modely.

® Volitelné příslušenství

s kapacitou 2 000 listů 

500 listů 

WorkCentre 4250 
kopírka

oboustranné kopírování

600 listů

WorkCentre 4250S / 
4260S

kopírování/tisk/skenování

e-mailu, skenování do

sítě, skenování na USB

paměťové zařízení 

WorkCentre 4250X / 
4260X

4250S / 4260S plus:

a LAN fax

WorkCentre 4250XF / 
4260XF

4250X / 4260X plus:

kapacita 2 100 listů

4260XF: vstupní 

kapacita 3 100 listů

50 listů

Výkonná řešení skenování

 Umožňuje

směrovat soubory příjemcům e-mailu 

přímo z dotykové obrazovky.

 Používá pohodlné 

šablony pro odesílání naskenovaných 

dokumentů do předem definovaných

umístění.

Umožňuje 

kopírovat soubory na pevný disk

zařízení pro jejich snadné vyvolání.

USB. Odesílá naskenované obrázky 

přímo do přenosného paměťového

zařízení s rozhraním USB.



WorkCentre® 4250 / 4260

Rychlost

4250 pouze kopírka 4250S / 4260S 4250X / 4260X 4250XF 4260XF

4250: až 43 str./min (A4); 4260: až 53 str./min (A4)

Pracovní cyklus 4250: až 200 000 stran/měsíc; 4260: až 250 000 stran/měsíc

Paměť zařízení (stand./max.) 256 MB / 512 MB plus standardní 80GB pevný disk

Manipulace s médii
Vstupní kapacita

Duplexní automatický dokumentový podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 70 x 152 mm až 216 x 356 mm

Manuální podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 1: 500 listů; uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm

Volitelně Zásobník 2: 500 listů

Volitelně
Zásobník 3: 500 listů

Zásobník 4: 500 listů

Velkokapacitní zásobník:
2 000 listů

Výstupní kapacita 500 listů, automaticky oboustranně

Dokončující zpracování Volitelně Finišer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů

Tisk Vytištění první stránky

Ne

4250: 8 sekund; 4260: 6 sekund

Rozlišení tisku 600 x 600 dpi (1200 x 1200 v režimu enhanced)

Procesor / PDL 500 MHz procesor, emulace PCL® 6/5e, Adobe® PostScript® 3™ kompatibilní

Připojení Přímé připojení přes USB USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet 

Funkce tisku Tisk z USB paměťového 

zařízení*

Uživatelské formáty médií, vodoznak, zabezpečený tisk, vzorová sada, odložený tisk, volba úvodních stran, volba média podle 

atributu, režim úspory toneru, tisk více stran na jeden list, otočení obrazu, uložení nastavení, tvorba brožur, přizpůsobení novému 

formátu, kompletace, tisk na/z pevného disku, tisk z USB paměťového zařízení

Kopírování Vytištění první strany 4250: 7 sekund; 4260: 5 sekund

Rozlišení 600 x 600 dpi

Funkce kopírování Kompletace, zmenšení/zvětšení 25 až 400 %, kopírování knih, originály různých formátů, vymazání okrajů, posunutí obrazu, tvorba brožur, úvodní strany, 

zesvětlení/ztmavení, průhledné oddělovací fólie, tisk více stran na jeden list, funkce kopírování ID dokladů, kopírování na pevný disk, potlačení pozadí, plakát

Fax Volitelně Integrovaný fax, LAN fax, příprava pro síťový faxový server (volitelně)

Funkce faxu Volitelně Odeslání barevného faxu, adresář, faxování na vyžádání, mailboxy, 

přesměrování faxu na fax/email, zabezpečené faxování

Skenování Cíle skenování Skenování do USB zařízení* Skenování do emailu, síťové skenování, síťové skenování přes TWAIN/WIA, skenování do USB paměťového zařízení

Funkce skenování Ne Formáty médií: PDF, JPEG, TIFF, vícestránkový TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition 

(včetně 1 licence programu PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), barevné skenování

Účtování Ne Xerox Standard Accounting (sleduje kopírování, tisk, skenování, fax), příprava pro síťové účtování (volitelně), 

podporuje volitelná řešení partnerů společnosti Xerox

Zabezpečení Přepsání obrazu na disku, 

zabezpečený tisk přes USB, 

zabezpečené faxování**

Přepsání obrazu na disku, identifikace v síti, 802.1x, SNMPv3, Audit Log, 

HTTPS (SSL), zabezpečený tisk, zabezpečené faxování, IPSec, zabezpečené LDAP, IPv6, Xerox Secure Access***

Záruka Jeden rok v místě instalace

Správa zařízení

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet 

Admin, Tivoli, Rendezvous 

Ovladače tisku
Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, 

Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, 

HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, 

Xerox Mobile Express Driver

Manipulace s médii
50 – 200 g/m2; druhy médií: kancelářský papír, obálky, 

průhledné fólie, štítky, kartón, pohlednice 

Požadavky na napájení 
Napětí: 220–240 VAC, 50/60 Hz. Spotřeba: pohotovostní režim: 

111 W, tisk: 794 W, úsporný režim: 20 W splňuje požadavky 

programu ENERGY STAR®

Certifikace 
FCC část 15, třída A, FCC část 68, uvedeno dle UL 60950-1/CSA 

609501-03, označení CE dle směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES 

a 1999/5/ES, část 508 ADA

Provozní prostředí
Za provozu: 10 ° až 32 °C; při uskladnění: 20 ° až 40 °C; 

relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladiny akustického tlaku: při tisku: 

54 dB(A), v pohotovostním režimu: 39 dB(A); zahřívání 

(z úsporného režimu): první výtisk: Již za 32 sekund; připravený 

a programovatelný ovládací panel: 2 sekundy; zahřívání (po 

zapnutí): první výtisk: max. 73 sekund; připravený 

a programovatelný ovládací panel: max. 54 sekund 

Rozměry (š × h × v) 
4250 kopírka/4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; hmotnost: 

44 kg; 4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; hmotnost: 44,5 kg; 

4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; hmotnost: 93 kg

Co je součástí dodávky

1

2

stručnou instalační příručkou a záručními podmínkami) 

Spotřební materiál a volitelné příslušenství 
Tonerová kazeta (přibližně 25 000)1 106R01410

Zobrazovací válec (přibližně 80 000 stran)2 113R00755

Sada pro údržbu (200 000 stran)2 115R00064

Sada pro síťové účtování 098S04928

Sada síťového faxového serveru 098S04931

Sada pro faxování (1 linka) 097N01686

256 MB paměti 098N02200

Zásobník médií s kapacitou 500 listů 097N01524

Podstavec (s úložným prostorem)3 097S03677

Podstavec (bez úložného prostoru)4 097S03678

Velkokapacitní podavač s kapacitou 2000 listů 097N01684

Integrovaný finišer (50 listů, sešívání 50 listů) 097N01715

Kazeta se svorkami 008R12941

Rozhraní pro připojení zařízení jiných výrobců 097N01676

1 Průměrné standardní strany. Nominální výtěžnost dle normy ISO/IEC 19752. 

Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí a použitém médiu.
2 Průměrné standardní strany. Výtěžnost se liší podle délky tiskové úlohy, formátu 

a orientace média.
3   Vyžaduje tři dodatečné zásobníky médií s kapacitou 500 listů.
4 Vyžaduje jeden dodatečný zásobník médií s kapacitou 500 listů.
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*umožňuje standardní funkce tisku a skenování; **po přidání sady pro faxování; ***bez funkcí EIP


