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WorkCentre™ 5300 Fakta i korthet

•   Utskrift och kopiering med upp till 35 sid/min

•  Kraftfulla funktioner för faxning och 

scanning

• Upp till 1200 x 1200 dpi utskriftsupplösning

• Max papperskapacitet: 5 090 ark

•   Bästa säkerheten i sin klass – fullständig 

Common Criteria-certifi ering (ISO 15408)* 

•   Xerox arbetsfl ödeslösningar baserade på 

Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

* Pågående

B x D x H:
597 x 637,5 x 1.115 mm

Utskrift/kopiering/
scanning/faxning

A3

sid/min

WorkCentre 5335 med 
högkapacitetstandemmagasin

Minskade kostnader med ökad 
effektivitet
Med WorkCentre 5300 kan du minska 

utskriftskostnaderna och utskriftsmängderna 

med hjälp av enkla och effektiva arbetsfl öden. 

Tack vare den energisnåla konstruktionen och 

patenterade tonertekniken fi nns det ännu mer 

pengar att spara. 

•  Skrivardrivrutiner med 
standardinställningar för olika program. 
Detta gör att du kan tillämpa olika 

utskriftsstrategier för olika programvaror och 

smarta sätt att minska utskriftsmängderna 

samt undvika onödigt resursslöseri till följd av 

felaktiga inställningar.

•  Du behöver inte gå iväg till maskinen 
i onödan. Läs inkommande fax utan att 

skriva ut dem genom att låta maskinen 

vidarebefordra faxen till en e-postadress eller 

nätverksmapp.

•  Enkelt att hitta digitala dokument. 
Omvandla pappersdokument till sökbara 

PDF-fi ler, varefter du kan söka efter innehåll 

i dokument med hjälp av olika typer av 

sökverktyg.

•  Funktioner direkt från manöverpanelen. 
Utskrift från eller scanning till USB-minne 

utan att någon dator behövs.

•  Flexibilitet för alla behov. Från enbart 

kopieringsbehov till ett fullständigt 

multifunktionssystem med upp till 35 sid/min; 

valet är ditt.

Total trygghet 
Alla är medvetna om säkerhetsriskerna i dagens 

elektroniska samhälle, men hur många har de 

nödvändiga kunskaperna för att undanröja 

dem? WorkCentre 5300 ger dig allt skydd du 

behöver, utan att du behöver vara expert.

•  Se till att din och kundens information 
alltid är skyddad. Vid scanning via nätverket 

kan du enkelt skapa lösenordsskyddade och/

eller krypterade PDF-fi ler. Med funktionen för 

säker utskrift kan användaren lösenordsskydda 

ett dokument tills denne befi nner sig vid 

maskinen och kan hämta utskriften.

•  Säker maskinvara. 256 bitars 

hårddiskkryptering och dataöverskrivning är 

standardfunktioner. Detta innebär att även 

dokumentdata som bearbetas och lagras på 

maskinen är skyddade mot obehörig åtkomst.

•  Utökad, branschledande säkerhetsteknik. 
Standardiserade säkerhetsprotokoll såsom 

IPv6, SNMP 3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL med 

fl era stöds, och kräver minimalt manuellt 

ingripande. Flera säkra autentiseringsmetoder 

stöds, till exempel den senaste biometriska 

tekniken, och backas upp med fullständig 

Common Criteria-certifi ering enligt EAL3-

standard (pågående). Du behöver inte längre 

vara orolig för säkerheten på maskinnivå.

Miljötänkande
WorkCentre 5300 minskar belastningen 

på miljön på många olika sätt. Minskad 

energiförbrukning åstadkoms med 

branschledande teknik såsom patenterad 

EA-toner som ger lägre fi xeringstemperatur, och 

LED-scanning som minskar energiförbrukningen 

med en tredjedel jämfört med konventionella 

Xenon-lampor.

•  Kompakt och tyst. Mindre utrymmeskrav 

och tyst drift betyder att personalen inte störs 

i sitt arbete.

•  Dubbelsidig utskrift som standard. Sparar 

papper, pengar och miljöresurser.

•  ENERGY STAR®-godkänd. WorkCentre 

5300 uppfyller ENERGY STAR-kraven för 

energiförbrukning.

    Kontrollera vilka funktioner som är inkluderade i de olika 
konfi gurationerna

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335 
Multifunktionssystem

Det moduluppbyggda multifunktionssystemet WorkCentre 5300 förenklar många 
vardagliga kontorsrutiner, minskar kostnaderna och gör att personalen kan arbeta 
mer effektivt och produktivt. Dagliga rutinuppgifter kan automatiseras med hjälp av 
lättanvända arbetsfl ödeslösningar. 
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Flexibilitet med kapacitet för 
utbyggnad
Välj en kraftfull A3-kopiator och lägg till 

utskrift, scanning och faxning som ökar 

arbetsgruppens produktivitet. WorkCentre 

5300 kan byggas ut när behoven och 

volymerna ökar.

Med Xerox arbetsfl ödeslösningar 

kan du utnyttja WorkCentre 

5300-multifunktionssystemet ytterst 

effektivt.

Transformera företagets arbetsprocesser med 

Xerox arbetsfl ödeslösningar. När personalen 

arbetar effektivare och får mer gjort på enklare 

sätt ökar följaktligen produktiviteten. Det handlar 

om att effektivisera arbetsfl ödet, och det börjar 

med Xerox arbetsfl ödeslösningar direkt från 

maskinen. 

Xerox lösning för mobil utskrift*

Det är enklare än någonsin att skriva ut från en 

annan plats. Xerox gör mobil utskrift enklare och 

bekvämare samtidigt som data förblir säkra. Vi 

ger mobila användare möjlighet att skriva ut från 

all utrustning som kan skicka och ta emot e-post. 

* Endast kopiator/skrivare/scanner.

Xerox lösning för mobil utskrift är en av många 

anpassade lösningar som är tillgängliga direkt 

från maskinens manöverpanel.

* Högkapacitetstandemmagasin krävs

1
Med den innovativa pekskärmen utför du 

enkelt många funktioner direkt från maskinens 

manöverpanel. Den 178 mm stora färgpekskärmen 

är försedd med tydliga ikoner och intuitiva 

navigeringsfunktioner som gör systemet mycket 

lättanvänt.

2
USB-port på framsidan möjliggör scanning till eller 

utskrift från USB-minne (endast kopiator/skrivare/

scanner). 

3
110-arks automatisk dokumentmatare för 

dubbelsidiga original (DADF) för snabb hantering 

av enkel- eller dubbelsidiga original.

4
50-arks snabbmagasin för specialmaterial och 

anpassade storlekar.

5
2 000-arks högkapacitetsmagasin* (tillval) ökar den 

totala papperskapaciteten till 5 090 ark.

6
Som standard kan du välja mellan två 520-

arks magasin med stativ eller ett 2 000-arks 

högkapacitetstandemmagasin.

7
Utrymmesbesparande integrerad Offi ce 

efterbehandlingsenhet med praktisk 

enpositionshäftning.

8
Offi ce efterbehandlingsenhet LX utökar 

funktionerna med 2 000-arks stapling, 

hålslagning (ej svensk), fl erpositionshäftning 

och (tillval) häftesproduktion.
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Hastighet
WorkCentre 5325/5330/5335 kopiator WorkCentre 5325/5330/5335 kopiator/skrivare/scanner

Upp till 25/30/35 sid/min 

Maximal utskriftsvolym 100 000/125 000/150 000 sidor/månad

Pappershantering 
Inmatning  Standard Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 110 ark, standardstorlekar: A5 till A3, anpassade storlekar: 85 x 125 mm till 297 x 432 mm

Snabbmagasin: 50 ark, anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 297 x 432 mm

Valfritt Magasin 1 & 2 med stativ: 520 ark vardera, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm

Högkapacitetstandemmagasin: 2 000 ark, standardstorlekar: A4 eller B5

Tillval Högkapacitetsmagasin*: 2 000 ark, standardstorlekar: A4 eller B5

Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: DL, C5, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm

Pappersutmatning  Standard

Tillval

Två utmatningsfack med förskjutning: 250 ark vardera, nedre förskjutningsfack

Integrerad Offi ce efterbehandlingsenhet: 500 arks stapling, 50 arks enpositionshäftning

Offi ce efterbehandlingsenhet LX: 2 000-arks staplingsmagasin, 50-arks häftning, trepositionshäftning, hålslagning (ej svensk) som tillval, häftesproduktion 

som tillval (bigning, sadelhäftning)

Automatiskt dubbelsidigt Standard

Kopiering
Första sidan WorkCentre 5325/5330: 4,2 sekunder, WorkCentre 5335: 4,0 sekunder

Upplösning (max) 600 x 600 dpi

Minne 1 GB, 160 GB hårddisk 1 GB, 160 GB hårddisk/2 GB med PostScript (tillval)

Kopieringsfunktioner Automatisk dubbelsidigt, elektronisk försortering, automatiskt magasinsval, jobbkompilering, inverterad eller spegelvänd bild, automatisk häftesproduktion, 

fl era sidor per ark, automatisk förminskning/förstoring, original med blandade storlekar, inbladning av omslag, provset, 

bokkopiering, annotering, affi schläge, vattenmärke, ID-kortskopiering

Utskrift
Första sidan

Tillval

11,0 sekunder

Upplösning (max) 1200 x 1200 dpi

Anslutningar Ethernet 10/100/1000BaseTX, USB 2.0-direktutskrift, trådlöst Ethernet 

802.11b (via tredjepartsadapter)

Skrivarspråk PDF-, XPS®- och PCL® 6-emulering, HP-GL2 (direktutskrift), 

Adobe® PostScript® 3™ som tillval

Utskriftsfunktioner Automatisk dubbelsidigt, säker utskrift, fördröjd utskrift, provset, 

häftesproduktion, omslagsval, pappersval efter egenskap, fl era sidor 

per ark, vattenmärke, försättsblad, anpassning till pappersstorlek, val av 

utmatningsmagasin

Scanning Standard

Tillval

Färgscanning till e-post, scanning till mapp, scanning till USB-minne

Tillval Nätverksscanning, sökbara PDF-, PDF/A- och XPS-fi ler, MRC-komprimering, 

förhandsgranskning av miniatyrbild, Scan to PC Desktop®, 

Xerox Alliance Partner-lösningar

Faxning
Tillval

Direktfaxning (en eller tre linjer), med Internet-faxning, FoIP (T.38), 

nätverksserverfaxning, nätverksfaxning via drivrutin, faxvidarebefordran, 

dubbelsidig sändning och mottagning, 

utskrift av fax upp till A3, jobbkompilering

Redovisning Standard Redovisning Redovisning, Xerox standardredovisning 

(kopiering, utskrift, faxning, scanning)

Tillval –– Nätverksredovisning (Xerox Alliance Partner-lösningar)

Säkerhet Standard 256 bitars hårddiskkryptering, dataöverskrivning Säker utskrift, autentisering via LDAP/Kerberos/SMB/CAC (endast kopiator/

skrivare/scanner), lösenordsskyddade PDF-fi ler, S/MIME-krypterad e-post, 

IPsec, 802.1X, SNMP 3.0, e-post via SSL, LDAP via SSL, dataöverskrivning, 256 

bitars hårddiskkryptering, transaktionslogg

Tillval — Secure Access Unifi ed ID System

Övriga tillval Gränssnitt för tredjepartsutrustning, arbetsyta, fristående elhäft (50 ark), Unicode

* Högkapacitetstandemmagasin krävs

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Multifunktionssystem
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