
WorkCentre® 5222
Czarno-biały system wielofunkcyjny

Kopiarka WorkCentre® 5222 Drukarka/Kopiarka WorkCentre® 5222

Szybkość Do 22 str./min.

Cykl pracy Do 70.000 obrazów/miesiąc

Pamięć urządzenia 256 MB standard / 512 MB maksymalnie 512 MB standard / maksymalnie

Dysk twardy Opcja 40 GB Standard 40 GB

Papier Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) (opcja zależna od konfiguracji drukarki): 75 arkuszy; 140 x 210 mm do 297 x 432 mm
Podawanie 
papieru

Standard Podajnik boczny: 100 arkuszy; rozmiar indywidualny: 89 x 99 mm do formatu A3
Taca 1: 500 arkuszy; 140 x 216 mm do formatu A3
Taca 2: 500 arkuszy; 140 x 182 mm do formatu A3

Jeden do wyboru Podstawa
Moduł z dwoma tacami: 2 x 500 arkuszy; Rozmiary: 140 x 182 mm do formatu A3

Wyjście papieru Standard Automatyczne dwustronne, centralna taca na 500 arkuszy

Opcja Boczna taca wyjściowa na 100 arkuszy

Wykańczanie Opcja Zintegrowany finisher biurowy: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy w jednej pozycji

Kopiowanie
Czas wydruku pierwszej strony Zaledwie 4,3 sekundy

Rozdzielczość kopiowania 
(maksymalnie)

Do 600 x 600 dpi

Cechy kopiowania Porównanie, separatory, kopiowanie książki, tworzenie broszury**, okładki, plakat, przypisy/znakowanie dokumentów*, znak 
wodny, kopiowanie kart identyfikacyjnych , N-up, tworzenie zadania**, zestaw próbny, łączenie obrazów

Drukowanie 
Czas wydruku pierwszej strony

Opcja***

Zaledwie 12 sekund

Rozdzielczość wydruku Do 1200 x 1200 dpi

Łączność 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 

Procesor Power PC 333 MHz

Obsługiwane języki PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opcja)

Funkcje drukowania Wydruk bezpieczny, wydruk opóźniony, zestaw próbny, tworzenie konspektu, 
wybór okładki, wiele stron na jednej kartce, znak wodny, nadpisywanie

Faks Opcja Intuicyjny faks (on line)** Intuicyjny faks (on line), faks internetowy

Cechy faksu LAN faks*, bezpieczny faks, przesyłanie faksu, F Code, zdalne odpytywanie faksu, potwierdzenie odbioru, zdalne skrzynki pocztowe

Skanowanie
Opcja

Wymaga dołączenia karty drukowania
i modułu skanowania

Czarnobiałe skanowanie do poczty email (funkcjonalność 
w/ LDAP i skrzynki pocztowej), zestaw do czarnobiałego 

skanowania do sieci, skanowanie do PC Desktop®

Cechy skanowania Formaty plików: PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF, XPS; skanowanie do 
skrzynki pocztowej, skanowanie do PC, skanowanie do wskazanej lokalizacji

Szybkość skanowania Do 55 obrazów na minutę przy 200 dpi

Zliczanie Internal Auditron – Kopiowanie Internal Audion – kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie, 
Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie

Ochrona Standard
nie dotyczy

Wydruk bezpieczny, HTTPS (SSL), SNMPv3, 
uwierzytelnianie sieci, filtrowanie adresu IP

Systemy operacyjne Wymaga dokupienia karty drukowania 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

*Wymaga dokupienia zestawu drukującego
**Wymaga dokupienia dysku twardego 40 GB
***Wymaga dokupienia dysku twardego 40 GB i zestawu drukującego
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22
stron na 
minutę

Szerokie możliwości 
skanowania
•  Skanowanie do poczty email. Pozwala 

na wysyłanie plików na pocztę email 
odbiorców bezpośrednio z panelu 
sterowania.

•  Skanowanie sieciowe. Wykorzystuje 
wygodne szablony, aby wysyłać 
skanowane obrazy do wcześniej 
zdefiniowanych lokalizacji.

•  Skanowanie do skrzynek. Pozwala 
wysyłać pliki elektroniczne na dysk 
twardy urządzenia i umożliwia ich łatwe 
wyszukiwanie.

•  Skanowanie do wcześniej wskazanej 
lokalizacji. Wysyła skanowane obrazy 
do wcześniej przypisanej lokalizacji 
takiej jak komputer użytkownika.

•  Zarządzanie danymi 
Upraszcza codzienną pracę 
automatycznie wysyłając dokumenty 
do wcześniej zdefiniowanej lokalizacji 
w tym do wcześniej ustalonych adresów 
email, numerów faksu i serwerów  
FTP/SMP.

•  Pełna kompatybilność. 
Kompatybilność z innymi 
rozwiązaniami biurowymi Xerox, w 
tym z oprogramowaniem SMARTsend® 
przeznaczonym do zaawansowanego 
wysyłania dokumentów.

(Szer. x Gł. x Wys.):
640 x 652 x 1.113 mm
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Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre® 5222
Szybkie kopiowanie i drukowanie, zaawansowane skanowanie i faksowanie 
oraz wszechstronne funkcje pozwalające na indywidualne ustawienia 
przepływu prac. Modułowy i łatwy w zarządzaniu wielofunkcyjny system 
WorkCentre 5222 jest wyposażony w wysokiej klasy funkcje, aby zapewnić lepszy 
poziom produktywności niż oferują typowe systemy biurowe.

Wydajność grup roboczych
Bez względu na to, czy Twoja grupa robocza 
potrzebuje kopiarki o wyjątkowej wydajności 
lub dodatkowo wymaga funkcji drukowania, 
skanowania i faksowania WorkCentre 5222 
jest tym, czego potrzebujesz w kwestii 
produktywności. Zestaw funkcji pozwalający 
na oszczędność czasu zwiększa wydajność 
pracowników, a zaawansowane rozwiązania 
związane z przepływem prac usprawniają 
zadania, które wykonujesz każdego dnia. 

•  Drukowanie i kopiowanie 
do 22 stron na minutę, 
a skanowanie do 
55 obrazów na minutę. 
Nie zwalniaj tempa!

•  Solidna kopiarka. Sprosta ilości pracy, 
która piętrzy się w środowisku biurowym 
i oferuje wygodne funkcje: w tym kopiowanie 
kart identyfikacyjnych pozwalające na 
skanowanie obu stron karty i ich wydruk na 
tej samej stronie kartki papieru. 

•  Skuteczne narzędzia skanowania. 
Narzędzia, które pomagają zrobić kopię 
zapasową istotnych dokumentów - 
zamieniając je w pliki cyfrowe, które można 
łatwo rozsyłać i archiwizować ograniczając 
ilość fizycznego miejsca przeznaczonego na 
ten cel.

•  Wprowadź nowe zasady przepływu 
prac lub zautomatyzuj powtarzające się 
procesy. Automatycznie rozsyłaj dokumenty 
do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji za 
pomocą jednego naciśnięcia przycisku. 

Prostota projektu 
Dzięki szybkiej rozbudowie i łatwości 
uzyskania wsparcia urządzenie WorkCentre 
5222 jest gotowe zapewnić wydajność, jakiej 
potrzebujesz zawsze gdy jest to niezbędne. 
Pomocne narzędzia ułatwiają kontrolę 
pozwalając ograniczyć koszty do minimum. 

•  Funkcje kontroli kosztów Obejmują 
one wewnętrzny Auditron, który pozwala 
administratorom ustalić limity drukowania, 
kopiowania i skanowania dla poszczególnych 
użytkowników.

•  Dane poufne zachowują swoją 
prywatność. Funkcje takie, jak 
uwierzytelnianie sieci zapewniają, że dane 
pozostają bezpieczne.

•  Usługi internetowe Xerox CentreWare 
Ułatwia instalację i administrowanie siecią 
zapewniając szybki dostęp do statusu 
urządzenia. Automatyczne powiadomienie 
poprzez email informuje administratora 
lub użytkowników o wymagających uwagi 
zdarzeniach takich jak niski poziom tonera. 

•  PC, Mac lub Unix. WorkCentre 5222 ma 
przewagę w każdym środowisku.

•  MeterAssistantSM. Automatycznie zbiera 
i w bezpieczny sposób przekazuje odczyty 
liczników Twojego urządzenia, co pozwala na 
racjonalizację kosztów.

Szybkie fakty o WorkCentre® 5222
•   Drukowanie i kopiowanie do 

22 stron na minutę
•  Potężne narzędzia do 

skanowania i faksowania
•  Wydruk na papierze do formatu A3
•  Rozdzielczość drukowania 

do 1200 x 1200 dpi
•  Maksymalna pojemność 

papieru: 2.100 arkuszy
•   Najwyższe bezpieczeństwo w swojej 

klasie - cały system zgłoszony do 
certyfikacji na zgodność z normą 
Common Criteria (ISO 15408) 

•   Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

Drukowanie / Kopiowanie / 
Skanowanie / Faksowanie

A3

stron na minutę

WorkCentre 5222 z modułem  
z dwoma tacami

Elastyczność
Wybierz elastyczną kopiarkę na 
papier A3 i dodaj do tego funkcje 
drukowania, skanowania i faksowania, 
aby zoptymalizować prace swojego 
zespołu. Kiedy wzrastają Twoje potrzeby, 
urządzenie WorkCentre 5222 jest 
gotowe zwiększać swoje możliwości, aby 
sprostać celom, ktore sobie stawiasz. 

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1
Xerox EIP to platforma softwarowa wewnątrz 
WorkCentre 5222, która pozwala na dostęp do 
spersonalizowanych rozwiązań bezpośrednio 
z ekranu dotykowego. Te aplikacje mogą 
usprawnić wykorzystanie istniejących baz 
danych i spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

Podawanie papieru

2
Automatyczny podajnik dokumentów 
duplex (DADF) na 75 arkuszy z łatwością 
przetwarza jedno i dwustronne oryginały.

3
Podajnik boczny na 100 arkuszy przeznaczona 
na nośniki specjalne i rozmiary indywidualne

4
Dwie standardowe tace na 500 arkuszy 
z możliwością regulacji do formatu A3

5
Dodaj dwie dodatkowe tace na papier, aby 
zwiększyć całkowitą pojemność do 2.100 arkuszy.

Wykańczanie opcjonalne

6
 Zintegrowany finisher oszczędzający miejsce 
w celu wygodnego zszywania jednopozycyjnego

Kompleksowa ochrona

Narzędzia, których potrzebujesz, aby ograniczyć 
dostęp, śledzić użycie i chronić dane poufne. 
Cechy związane z bezpieczeństwem obejmują 
bezpieczny wydruk, bezpieczny faks, filtrowanie 
adresu IP wbudowaną funkcję obsługi SNMPv3.0 
i zgłoszenie całego systemu do certyfikacji na 
zgodność z normą Common Criteria (ISO 15408).

WorkCentre® 5222 Dodaj skanowanie

•  Czarno-białe skanowanie do poczty 
email (z uwierzytelnianiem LDAP 
i skanowanie do skrzynki pocztowej)

•  Czarno-białe skanowanie do poczty 
email (z uwierzytelnianiem LDAP 
i skanowanie do skrzynki pocztowej)

•  Skanowanie do oprogramowania 
PC Desktop®

Dodaj faksowanie

•  Intuicyjny faks (wraz 
z LAN faksem)

•  Faks internetowy

Dodaj 
wykańczanie

•  Zintegrowany 
finisher biurowy

Kopiarka 5222

•  Pokrywa oryginałów 
lub DADF

•  Automatyczne 
kopiowanie dwustronne

•  Opcjonalny dysk 
twardy 40 GB

Drukarka/Kopiarka 5222

Funkcje kopiarki z DADF 
i dyskiem twardym 40 GB plus:
•  Wydruk w rozdzielczości 1200 dpi
•  Ethernet
•  Sterowniki dwukierunkowe
•  Zarządzanie urządzeniem
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stron na 
minutę

Szerokie możliwości 
skanowania
•  Skanowanie do poczty email. Pozwala 

na wysyłanie plików na pocztę email 
odbiorców bezpośrednio z panelu 
sterowania.

•  Skanowanie sieciowe. Wykorzystuje 
wygodne szablony, aby wysyłać 
skanowane obrazy do wcześniej 
zdefiniowanych lokalizacji.

•  Skanowanie do skrzynek. Pozwala 
wysyłać pliki elektroniczne na dysk 
twardy urządzenia i umożliwia ich łatwe 
wyszukiwanie.

•  Skanowanie do wcześniej wskazanej 
lokalizacji. Wysyła skanowane obrazy 
do wcześniej przypisanej lokalizacji 
takiej jak komputer użytkownika.

•  Zarządzanie danymi 
Upraszcza codzienną pracę 
automatycznie wysyłając dokumenty 
do wcześniej zdefiniowanej lokalizacji 
w tym do wcześniej ustalonych adresów 
email, numerów faksu i serwerów  
FTP/SMP.

•  Pełna kompatybilność. 
Kompatybilność z innymi 
rozwiązaniami biurowymi Xerox, w 
tym z oprogramowaniem SMARTsend® 
przeznaczonym do zaawansowanego 
wysyłania dokumentów.

(Szer. x Gł. x Wys.):
640 x 652 x 1.113 mm
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Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre® 5222
Szybkie kopiowanie i drukowanie, zaawansowane skanowanie i faksowanie 
oraz wszechstronne funkcje pozwalające na indywidualne ustawienia 
przepływu prac. Modułowy i łatwy w zarządzaniu wielofunkcyjny system 
WorkCentre 5222 jest wyposażony w wysokiej klasy funkcje, aby zapewnić lepszy 
poziom produktywności niż oferują typowe systemy biurowe.

Wydajność grup roboczych
Bez względu na to, czy Twoja grupa robocza 
potrzebuje kopiarki o wyjątkowej wydajności 
lub dodatkowo wymaga funkcji drukowania, 
skanowania i faksowania WorkCentre 5222 
jest tym, czego potrzebujesz w kwestii 
produktywności. Zestaw funkcji pozwalający 
na oszczędność czasu zwiększa wydajność 
pracowników, a zaawansowane rozwiązania 
związane z przepływem prac usprawniają 
zadania, które wykonujesz każdego dnia. 

•  Drukowanie i kopiowanie 
do 22 stron na minutę, 
a skanowanie do 
55 obrazów na minutę. 
Nie zwalniaj tempa!

•  Solidna kopiarka. Sprosta ilości pracy, 
która piętrzy się w środowisku biurowym 
i oferuje wygodne funkcje: w tym kopiowanie 
kart identyfikacyjnych pozwalające na 
skanowanie obu stron karty i ich wydruk na 
tej samej stronie kartki papieru. 

•  Skuteczne narzędzia skanowania. 
Narzędzia, które pomagają zrobić kopię 
zapasową istotnych dokumentów - 
zamieniając je w pliki cyfrowe, które można 
łatwo rozsyłać i archiwizować ograniczając 
ilość fizycznego miejsca przeznaczonego na 
ten cel.

•  Wprowadź nowe zasady przepływu 
prac lub zautomatyzuj powtarzające się 
procesy. Automatycznie rozsyłaj dokumenty 
do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji za 
pomocą jednego naciśnięcia przycisku. 

Prostota projektu 
Dzięki szybkiej rozbudowie i łatwości 
uzyskania wsparcia urządzenie WorkCentre 
5222 jest gotowe zapewnić wydajność, jakiej 
potrzebujesz zawsze gdy jest to niezbędne. 
Pomocne narzędzia ułatwiają kontrolę 
pozwalając ograniczyć koszty do minimum. 

•  Funkcje kontroli kosztów Obejmują 
one wewnętrzny Auditron, który pozwala 
administratorom ustalić limity drukowania, 
kopiowania i skanowania dla poszczególnych 
użytkowników.

•  Dane poufne zachowują swoją 
prywatność. Funkcje takie, jak 
uwierzytelnianie sieci zapewniają, że dane 
pozostają bezpieczne.

•  Usługi internetowe Xerox CentreWare 
Ułatwia instalację i administrowanie siecią 
zapewniając szybki dostęp do statusu 
urządzenia. Automatyczne powiadomienie 
poprzez email informuje administratora 
lub użytkowników o wymagających uwagi 
zdarzeniach takich jak niski poziom tonera. 

•  PC, Mac lub Unix. WorkCentre 5222 ma 
przewagę w każdym środowisku.

•  MeterAssistantSM. Automatycznie zbiera 
i w bezpieczny sposób przekazuje odczyty 
liczników Twojego urządzenia, co pozwala na 
racjonalizację kosztów.

Szybkie fakty o WorkCentre® 5222
•   Drukowanie i kopiowanie do 

22 stron na minutę
•  Potężne narzędzia do 

skanowania i faksowania
•  Wydruk na papierze do formatu A3
•  Rozdzielczość drukowania 

do 1200 x 1200 dpi
•  Maksymalna pojemność 

papieru: 2.100 arkuszy
•   Najwyższe bezpieczeństwo w swojej 

klasie - cały system zgłoszony do 
certyfikacji na zgodność z normą 
Common Criteria (ISO 15408) 

•   Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

Drukowanie / Kopiowanie / 
Skanowanie / Faksowanie

A3

stron na minutę

WorkCentre 5222 z modułem  
z dwoma tacami

Elastyczność
Wybierz elastyczną kopiarkę na 
papier A3 i dodaj do tego funkcje 
drukowania, skanowania i faksowania, 
aby zoptymalizować prace swojego 
zespołu. Kiedy wzrastają Twoje potrzeby, 
urządzenie WorkCentre 5222 jest 
gotowe zwiększać swoje możliwości, aby 
sprostać celom, ktore sobie stawiasz. 

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1
Xerox EIP to platforma softwarowa wewnątrz 
WorkCentre 5222, która pozwala na dostęp do 
spersonalizowanych rozwiązań bezpośrednio 
z ekranu dotykowego. Te aplikacje mogą 
usprawnić wykorzystanie istniejących baz 
danych i spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

Podawanie papieru

2
Automatyczny podajnik dokumentów 
duplex (DADF) na 75 arkuszy z łatwością 
przetwarza jedno i dwustronne oryginały.

3
Podajnik boczny na 100 arkuszy przeznaczona 
na nośniki specjalne i rozmiary indywidualne

4
Dwie standardowe tace na 500 arkuszy 
z możliwością regulacji do formatu A3

5
Dodaj dwie dodatkowe tace na papier, aby 
zwiększyć całkowitą pojemność do 2.100 arkuszy.

Wykańczanie opcjonalne

6
 Zintegrowany finisher oszczędzający miejsce 
w celu wygodnego zszywania jednopozycyjnego

Kompleksowa ochrona

Narzędzia, których potrzebujesz, aby ograniczyć 
dostęp, śledzić użycie i chronić dane poufne. 
Cechy związane z bezpieczeństwem obejmują 
bezpieczny wydruk, bezpieczny faks, filtrowanie 
adresu IP wbudowaną funkcję obsługi SNMPv3.0 
i zgłoszenie całego systemu do certyfikacji na 
zgodność z normą Common Criteria (ISO 15408).

WorkCentre® 5222 Dodaj skanowanie

•  Czarno-białe skanowanie do poczty 
email (z uwierzytelnianiem LDAP 
i skanowanie do skrzynki pocztowej)

•  Czarno-białe skanowanie do poczty 
email (z uwierzytelnianiem LDAP 
i skanowanie do skrzynki pocztowej)

•  Skanowanie do oprogramowania 
PC Desktop®

Dodaj faksowanie

•  Intuicyjny faks (wraz 
z LAN faksem)

•  Faks internetowy

Dodaj 
wykańczanie

•  Zintegrowany 
finisher biurowy

Kopiarka 5222

•  Pokrywa oryginałów 
lub DADF

•  Automatyczne 
kopiowanie dwustronne

•  Opcjonalny dysk 
twardy 40 GB

Drukarka/Kopiarka 5222

Funkcje kopiarki z DADF 
i dyskiem twardym 40 GB plus:
•  Wydruk w rozdzielczości 1200 dpi
•  Ethernet
•  Sterowniki dwukierunkowe
•  Zarządzanie urządzeniem



WorkCentre® 5222
Czarno-biały system wielofunkcyjny

Kopiarka WorkCentre® 5222 Drukarka/Kopiarka WorkCentre® 5222

Szybkość Do 22 str./min.

Cykl pracy Do 70.000 obrazów/miesiąc

Pamięć urządzenia 256 MB standard / 512 MB maksymalnie 512 MB standard / maksymalnie

Dysk twardy Opcja 40 GB Standard 40 GB

Papier Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) (opcja zależna od konfiguracji drukarki): 75 arkuszy; 140 x 210 mm do 297 x 432 mm
Podawanie 
papieru

Standard Podajnik boczny: 100 arkuszy; rozmiar indywidualny: 89 x 99 mm do formatu A3
Taca 1: 500 arkuszy; 140 x 216 mm do formatu A3
Taca 2: 500 arkuszy; 140 x 182 mm do formatu A3

Jeden do wyboru Podstawa
Moduł z dwoma tacami: 2 x 500 arkuszy; Rozmiary: 140 x 182 mm do formatu A3

Wyjście papieru Standard Automatyczne dwustronne, centralna taca na 500 arkuszy

Opcja Boczna taca wyjściowa na 100 arkuszy

Wykańczanie Opcja Zintegrowany finisher biurowy: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy w jednej pozycji

Kopiowanie
Czas wydruku pierwszej strony Zaledwie 4,3 sekundy

Rozdzielczość kopiowania 
(maksymalnie)

Do 600 x 600 dpi

Cechy kopiowania Porównanie, separatory, kopiowanie książki, tworzenie broszury**, okładki, plakat, przypisy/znakowanie dokumentów*, znak 
wodny, kopiowanie kart identyfikacyjnych , N-up, tworzenie zadania**, zestaw próbny, łączenie obrazów

Drukowanie 
Czas wydruku pierwszej strony

Opcja***

Zaledwie 12 sekund

Rozdzielczość wydruku Do 1200 x 1200 dpi

Łączność 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 

Procesor Power PC 333 MHz

Obsługiwane języki PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opcja)

Funkcje drukowania Wydruk bezpieczny, wydruk opóźniony, zestaw próbny, tworzenie konspektu, 
wybór okładki, wiele stron na jednej kartce, znak wodny, nadpisywanie

Faks Opcja Intuicyjny faks (on line)** Intuicyjny faks (on line), faks internetowy

Cechy faksu LAN faks*, bezpieczny faks, przesyłanie faksu, F Code, zdalne odpytywanie faksu, potwierdzenie odbioru, zdalne skrzynki pocztowe

Skanowanie
Opcja

Wymaga dołączenia karty drukowania
i modułu skanowania

Czarnobiałe skanowanie do poczty email (funkcjonalność 
w/ LDAP i skrzynki pocztowej), zestaw do czarnobiałego 

skanowania do sieci, skanowanie do PC Desktop®

Cechy skanowania Formaty plików: PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF, XPS; skanowanie do 
skrzynki pocztowej, skanowanie do PC, skanowanie do wskazanej lokalizacji

Szybkość skanowania Do 55 obrazów na minutę przy 200 dpi

Zliczanie Internal Auditron – Kopiowanie Internal Audion – kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie, 
Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie

Ochrona Standard
nie dotyczy

Wydruk bezpieczny, HTTPS (SSL), SNMPv3, 
uwierzytelnianie sieci, filtrowanie adresu IP

Systemy operacyjne Wymaga dokupienia karty drukowania 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

*Wymaga dokupienia zestawu drukującego
**Wymaga dokupienia dysku twardego 40 GB
***Wymaga dokupienia dysku twardego 40 GB i zestawu drukującego

WorkCentre®

5222 
Czarno-białe 
urządzenie 
wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne  
Xerox WorkCentre® 5222
Produktywność,  
elastyczność i prostota

Podstawa
Moduł  
z dwiema tacami

Zintegrowany 
�nisher biurowy

Automatyczny dwustronny 
podajnik dokumentów 

Boczna taca 
wyjściowa

Pokrywa oryginałów
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