
szer. x gł. x wys.
5016/5020B: 595 x 532 x 528 mm 
5020DB: 595 x 532 x 605 mm
5020DN: 595 x 532 x 605 mm

Drukowanie/kopiowanie/skanowanie

A3

str./min

WorkCentre® 5016 / 5020 
Urządzenie wielofunkcyjne 
Niezbędne funkcje, 
wymierne oszczędności
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie. Wszystkie 
funkcje biurowe o podstawowym znaczeniu dla 
Twojej firmy w jednym, niedrogim urządzeniu.

Rozwiązania obniżające koszty
Eksploatacja trzech urządzeń połączonych w jedno, to oszczędność • 
miejsca i pieniędzy.

Drukowanie i kopiowanie na obu stronach arkusza w konfiguracjach • 
DB i DN zmniejsza zużycie papieru.

Tryby oszczędzania energii i oszczędzania tonera pomogą Ci • 
zmniejszyć wydatki na energię elektryczną i materiały eksploatacyjne.

Jeszcze większą kontrolę kosztów zapewni tryb Multiple Account, • 
pozwalający na stworzenie do 10 kont użytkownika chronionych 
hasłem, z przydzielonymi limitami kopiowania. 

Usprawniona wydajność
Dzięki dużej wydajności (16/20 stron na minutę) wykonasz swoją • 
pracę szybciej.

Wbudowany skaner pozwala zmniejszyć ilość dokumentów • 
zalewających biuro i wprowadzić „cyfrowy” porządek. 

Pojemność zasobników wynosząca do 800 arkuszy gwarantuje • 
mniejszą ilość przerw na załadowanie papieru i większą różnorodność 
obsługiwanych materiałów.  

Wbudowana sieć w konfiguracji 5020DN zwiększy wydajność zespołu • 
roboczego.

Łatwość użytkowania
Samoobsługowe funkcje i opcje dostępne po naciśnięciu przycisku.• 

Wbudowana taca wyjścia sprawia, że urządzenie może pracować • 
nawet na niewielkiej przestrzeni.

Funkcje stosowane zazwyczaj w urządzeniach wyższej klasy, takie jak • 
wiele stron na jednym arkuszu i kopiowanie dokumentów tożsamości, 
ułatwiają pracę.

Urządzenie zaprojektowano w sposób zapewniający łatwość instalacji • 
i konfiguracji.



WorkCentre 5016 WorkCentre 5020B WorkCentre 5020DB WorkCentre 5020DN

Szybkość Do 16 stron na minutę (Letter/A4) Do 20 stron na minutę (Letter/A4)

Cykl roboczy Do 15 000 stron/miesiąc Do 20 000 stron/miesiąc Do 25 000 stron/miesiąc

Obsługa papieru
Pojemność  
wejściowa W standardzie

Podajnik boczny: 50 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 8,5 cala do 11 x 17 cali/140 x 216 mm do 297 x 432 mm
Zasobnik 1:  250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5

 Opcjonalnie Zasobnik 2:  500 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5

Wyjście Taca wyjścia:  250 arkuszy

Drukowanie dwustronne Ręczne Automatyczne

Podajnik oryginałów Pokrywa oryginałów ADF na 50 arkuszy DADF na 50 arkuszy

Kopiowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony  Do 7,5 sekundy

Rozdzielczość (maksymalna) 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania
Pomniejszanie/powiększanie, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie dokumentów 

tożsamości, rozjaśnianie/przyciemnianie, automatyczne dopasowanie

Drukowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony Do 12 sekund

Rozdzielczość (maksymalna) 600 x 600 dpi

Pamięć 64 MB 128 MB

Możliwość podłączenia USB 2.0 USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet

Obsługiwane języki: GDI PCL

Funkcje drukowania Strony niestandardowe, znaki wodne, drukowanie plakatów, wiele stron na jednym arkuszu, tryb oszczędzania tonera

Skanowanie
Miejsca docelowe skanowania  Skanowanie do komputera, skanowanie do aplikacji TWAIN Skanowanie do skrzynki pocztowej

Funkcje skanowania   
Oprogramowanie Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 stanowisko), TIFF, PDF, BMP; 

oprogramowanie OCR – ABBYY FineReader™, obsługa Linux Scan (po wprowadzeniu na rynek)

Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

Zarządzanie Rozliczanie kopiowania – kontrola dostępu i wykorzystania urządzenia

Inne opcje Drugi zasobnik, podstawa, możliwość zewnętrznego serwera druku Drugi zasobnik, podstawa

Zarządzanie urządzeniem
(tylko w konfiguracji 5020DN) 
CentreWare® IS, CetreWare Web

Sterowniki druku
Sterowniki druku Windows® 2000/XP/2003 Server, 
Vista, Linux®

Obsługa materiałów
Podajnik boczny: papier 60 do 110 g/m2 
Zasobnik 1 i 2: papier 60 do 90 g/m2 
Rodzaje materiałów: papier zwykły, papier z recyclingu, 
etykiety,przezrocza

Środowisko pracy
Temperatura: Magazynowanie: 4° do 122°F/-5° do 65°C 
Podczas pracy: 50° do 90°F/10° do 32°C 
Wilgotność względna: 15 – 85% 
Poziom mocy akustycznej:  
w stanie gotowości: 4,2 B; podczas pracy: 6,7 B 
Poziom hałasu: w stanie gotowości: 28 dB(A),  
podczas pracy: 58 dB(A)

Dane elektryczne
Zasilanie: 110-127 V, 50/60 Hz i 220-240 V, 50/60 Hz 
Zużycie energii: podczas pracy (średnio): 525 W,  
w trybie oszczędzania energii: 20 W;  
zgodność z Energy Star®

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
5016/5020B: 595 x 532 x 528 mm; Waga: 33 kg 
5020DB: 595 x 532 x 605 mm; Waga: 38 kg 
5020DN: 595 x 532 x 605 mm; Waga:39 kg

Certyfikaty
Zgodność z normą UL 60950 -1/CSA - 60950-1-03,  
znak CE zgodny z dyrektywami 2006/95/WE,  
2004/108/WE, 1999/5/WE

Urządzenie WorkCenre 5020DN z dupleksowym 
automatycznym podajnikiem dokumentów, opcjonalnym 
drugim zasobnikiem oraz podstawą

Materiały eksploatacyjne
Zbiornik z tonerem o standardowej wydajności 
średnio 6 300 standardowych stron1 
sprzedawany ze zbiornikiem o wydajności 2 000 stron 
Kaseta bębna: 22 000 stron2

WorkCentre® 5016 / 5020
Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

1 Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.
2 Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność przy drukowaniu stron formatu A4. Wydajność różni się w zależności od wymiarów i orientacji materiału.
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Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem firmy 
Xerox lub odwiedź naszą witrynę 
internetową www.xerox.pl


