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Nově definovaná produktivita 
pracovní skupiny
Ať již vaše pracovní skupina vyžaduje 
výjimečný výkon kopírování nebo zvýšení 
rychlosti tisku, skenování a faxování, zařízení 
WorkCentre 5222 je synonymem produktivity. 
Řada užitečných vlastností šetří čas a zvýší 
efektivitu vašeho týmu a pokročilá řešení 
workflow zjednoduší každodenní činnosti. 

•  Tisk a kopírování rychlostí 
až 22 str./min a skenování 
rychlostí až 55 str./min. 
Drží krok s vaším náročným 
pracovním tempem.

•  Výkonná kopírka.  
Zvládne tiskové objemy vaší 
pracovní skupiny. Nabízí 
vlastnosti zvyšující komfort, 
včetně funkce kopírování 
identifikačních průkazů, 
která naskenuje obě strany 
identifikačního průkazu  
a vytiskne je lícem na jediný 
list papíru. 

•  Výkonné nástroje pro skenování. 
Nástroje, které vám umožňují zálohovat 
důležité dokumenty – převedou je  
na digitální soubory, které je snadné sdílet 
a archivovat a sníží se požadavky  
na skladovací prostory.

•  Vytvoření nových workflow a automa-
tizace opakujících se postupů. 
Automatické směrování dokumentů do 
předem definovaných umístění pouhým 
stisknutím tlačítka.

Jednoduchý design 
Díky rychlému nasazení a jednoduché 
podpoře je vaše tiskárna WorkCentre 5222 
připravena poskytovat vám výkon, který 
potřebujete, vždy, když je to nutné. Užitečné 
nástroje usnadňují ovládání – a umožňují tak 
minimalizovat náklady. 

•  Funkce pro kontrolu nákladů. Zahrnují 
funkci interního Auditronu, která umožňuje 
správci nastavit limity pro tisk, kopírování, 
faxování a skenování pro jednotlivé 
uživatele.

•  Zachování soukromí důvěrných dat. 
Funkce jako ověřování v síti zaručují 
zabezpečení dat ve vaší síti. 

•  Internetové služby Xerox CentreWare.
Zjednodušují instalaci a správu v síti 
prostřednictvím rychlého přístupu ke 
stavu zařízení. Automatické e-mailová 
upozornění informují správce nebo uživatele 
o událostech vyžadujících pozornost, jako je 
nízká úroveň toneru. 

•  PC, Macintosh nebo Unix. Tiskárna 
WorkCentre 5222 vynikne v každém 
prostředí.

•  MeterAssistantSM. Automaticky 
shromažďuje a bezpečně odesílá stavy 
počítadel zařízení pro zvýšení přesnosti 
účtování.

Výkonná řešení  
pro skenování
•  Skenování do e-mailu. Umožňuje 

směrovat soubory příjemcům 
e-mailu přímo z ovládacího panelu 
na zařízení.

•  Síťové skenování. Využívá 
komfortní šablony k odesílání 
naskenovaných dokumentů  
do předem určených umístění.

•  Skenování do mailboxu. 
Umožňuje uživateli odesílat 
elektronické dokumenty na pevný 
disk zařízení pro snadné opětovné 
využití.

•  Skenování do domovské složky. 
Odesílá naskenované obrazy  
do předem určeného „domovského“ 
umístění, jako je plocha PC,  
pro rychlé směrování.

•  Funkce Job Flow Sheets. 
Zjednodušuje každodenní workflow 
automatickým směrováním 
dokumentů do předem určených 
umístění, včetně přednastavených 
e-mailových adres, příjemců faxu  
a serverů FTP/SMB.

•  Plná kompatibilita. Kompatibilní 
s ostatními kancelářskými řešeními 
společnosti Xerox, včetně softwaru 
SMARTsend® pro pokročilé 
směrování dokumentů.

Stručná fakta o zařízení 
WorkCentre® 5222
•    Tisk a kopírování rychlostí až 22 str./min
•  Výkonná řešení skenování a faxování
•   Tisk až na formát A3
•  Rozlišení tisku až 1200 x 1200 dpi
•  Maximální kapacita zásobníků: 2 100 listů
•   Nejlepší zabezpečení ve své třídě – 

probíhající řízení o udělení certifikace Full 
System Common Criteria (ISO 15408)  

•    Xerox Extensible Interface  
Platform (EIP)

WorkCentre 5222  
s jednotkou se dvěma zásobníky

Š x H x H:
640 x 652 x 1 113 mm

Tisk/kopírování/skenování/faxování

A3

str./min22

Multifunkční zařízení WorkCentre® 5222
Rychlé kopírování a tisk, pokročilé funkce skenování a faxování a výkon  
pro přizpůsobení workflow. Modulární a snadno spravovatelné multifunkční 
zařízení WorkCentre 5222 je vybaveno špičkovými funkcemi, díky kterým  
poskytuje úroveň produktivity nad rámec možností běžného kancelářského zařízení.
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Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1
Xerox EIP je softwarová platforma integrovaná 
do zařízení WorkCentre 5222, která umožňuje 
vytvoření personalizovaných řešení přístupných 
přímo z dotykové obrazovky zařízení. Tyto aplikace 
mohou využívat vaše stávající databáze a splňovat 
specifické potřeby vašeho podnikání.

Flexibilita
Vyberte si výkonnou kopírku formátu A3  
a přidejte možnosti tisku, skenování a 
faxování pro optimalizaci produktivity vaší 
pracovní skupiny. Se zvyšujícím se objemem 
práce je tiskárna WorkCentre 5222 připravena  
na rozšiřování, a tak stále splňovala 
požadavky vašeho podnikání. 

WorkCentre® 5222 Přidejte funkce skenování
•  Černobílé skenování do e-mailu  

(s ověřováním LDAP a skenováním  
do mailboxu)

•  Černobílé síťové skenování (zahrnuje 
skenování do e-mailu a do mailboxu)

•  Software Scan to PC Desktop®

Přidejte funkce faxování
•  Fax na zařízení 

(obsahuje LAN Fax)
•  Internetový fax

Přidejte dokončující 
zpracování
•  Integrovaný 

kancelářský finišer
5222 kopírka
•  Dokumentové sklo/

DADF
•  Automatické 

oboustranné 
kopírování

• Volitelný 40GB HDD

5222 tiskárna/kopírka
Kopírka s DADF a 40GB 
pevným diskem a navíc:
•  1200 dpi (tisk)
•  Ethernet
•  Obousměrné ovladače
• Správa zařízení

Vstup médií

2
Volitelný automatický duplexní podavač dokumentů 
(DADF) s kapacitou 75 listů dokáže rychle zpracovat 
jednostranné i oboustranné předlohy

3
Manuální podavač s kapacitou 100 listů pro speciální 
média a uživatelské formáty

4
Dva standardní zásobníky s kapacitou 500 listů jsou 
nastavitelné až na formát A3

5
Dva dodatečné zásobníky médií pro zvýšení celkové 
kapacity na 2 100 listů

Volitelné dokončovací zpracování

6

Prostorově úsporný integrovaný finišer pro pohodlné 
sešívání v jednom místě

Komplexní zabezpečení

Nástroje potřebné pro omezení přístupu, sledování 
využití a ochranu důvěrných dat. Funkce zabezpečení 
zahrnují zabezpečený tisk, zabezpečené faxování, 
filtrování IP adres, vestavěnou podporu protokolu 
SNMP v3.0 a probíhající řízení o udělení certifikace 
Full System Common Criteria (ISO 15408).



Podstavec
Jednotka  
se dvěma zásobníky

Integrovaný  
kancelářský finišer

Automatický duplexní  
dokumentový podavač

Boční výstupní 
zásobník

WorkCentre® 5222 kopírka WorkCentre® 5222 tiskárna/kopírka

Rychlost Až 22 str./min

Pracovní cyklus Až 70 000 stran/měsíčně

Paměť zařízení 256 MB stand. / 512 MB max. 512 MB stand. / max.

Pevný disk Volitelně 40 GB Standardně 40 GB

Manipulace s médii  
Vstupní kapacita Standardně

Automatický duplexní dokumentový podavač (DADF) (volitelně u modelu kopírka): 75 listů; 140 x 210 mm až 297 x 432 mm 
Manuální podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 99 mm až A3
Zásobník 1: 500 listů; 140 x 216 mm až A3
Zásobník 2: 500 listů; 140 x 182 mm až A3

Zvolte jednu možnost Mobilní podstavec
Jednotka se dvěma zásobníky: každý s kapacitou 500 listů; formáty: 140 x 182 mm až A3

Výstupní kapacita Standardně

 Volitelně

Automaticky oboustranně, prostřední výstupní zásobník na 500 listů

Boční výstupní zásobník na 100 listů

Finišery                              
Volitelně

Integrovaný kancelářský finišer: výstupní vykladač na 500 listů, sešívání až 50 listů v jednom místě

Kopírování 
Vytištění první strany  4,3 sekundy

Rozlišení při kopírování (max.) Až 600 x 600 dpi

Funkce kopírování Kompletování, oddělovací stránky, kopírování knih, tvorba brožur**, úvodní strany, plakát, anotace/Batesovo číslování*,  
vodoznak, kopírování ID dokladů, tisk více stran na jeden list, vzorová úloha, funkce Image Overlay

Tisk  
Vytištění první strany

Volitelně***

12 sekund

Rozlišení při tisku Až 1200 x 1200 dpi

Připojení 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0  

Procesor Power PC 333 MHz

PDL PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(volitelně)

Funkce tisku Zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba letáků, volba 
úvodních stran, tisk více stran na jednu stranu, vodoznaky, přepsání 

povrchu disku

Fax                                       
Volitelně Walk-up Fax (jedna linka)** Walk-up Fax (jedna linka), Internetový fax

Funkce faxu LAN Fax*, zabezpečené faxování, přesměrování faxu, F Code, vzdálené vyžádání faxu, reporty, vzdálené mailboxy

Skenování                                   
Volitelně

Vyžaduje Printer kit

Sada pro černobílé skenování do emailu (s funkcemi LDAP a Mailbox), sada 
pro černobílé skenování po síti, Scan to PC Desktop®

Funkce skenování   Formáty souborů: PDF, TIFF, vícestránkový TIFF, XPS;  
skenování do mailboxu, skenování do PC, skenování do domovského 

adresáře, funkce Job Flow Sheets

Rychlost skenování Až 55 obrazů/min v rozlišení 200 dpi

Účtování Interní Auditron – kopírování Interní Auditron – kopírování, tisk, skenování, faxování  
Standadní účtování – kopírování, tisk, faxování

Zabezpečení Standardně Ne
Zabezpečený tisk, HTTPS (SSL), SNMPv3, identifikace v síti,  

filtrování IP adres

Operační systémy Vyžaduje Printer kit Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / 
Windows Server 2003; Mac OS 8.6 – 9.2.2, X 10.2 – 10.4;  

UNIX/Solaris, Linux, Citrux

* Vyžaduje volitenou sadu Printer Kit
** Vyžaduje volitelný 40GB pevný disk

WorkCentre® 5222
Černobílé multifunkční zařízení

Kryt dokumentového skla

*** Vyžaduje volitelný 40GB pevný disk a volitelnou sadu Printer KitVíce informací najdete na www.xerox.cz
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