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Kopiowanie
Pomniejszenie/powiększenie z tacy: 

25 – 400% z 1-procentowym skokiem; 
automatyczny podajnik dokumentów: 
25 – 100% z 1-procentowym skokiem

Wydajność: drukowanie wielu kopii 
skanowanych obrazów, elektroniczne 
sortowania wstępne

Wiele kopii: do 999 kopii 
z wielostronicowego oryginału

Drukowanie
Kontroler: 240 MHz 
Pamięć urządzenia: 64 MB
Sterowniki druku: Windows 98/

NT4.0/2000/Me/XP, Mac OS, Linux
Możliwość podłączenia: USB, równolegle, 

opcjonalnie 10/100BaseT Ethernet
Obsługa języków: emulacja PCL 5e/PCL® 

6, emulacja formatu Adobe® PostScript® 
3™ (opcjonalnie)

Skanowanie
Zgodność: standard TWAIN
Technologia: bezpośrednie podłączenie  

do komputera (USB);  
port równoległy, IEEE 1284

Rozdzielczość skanowania: rozdzielczość 
optyczna:  
600 x 600 dpi; rozdzielczość 
interpolowana:  
4800 dpi; skanowanie wstępne: 75 dpi

Głębokość skanowania: czarno-białe: 
tryb 1-bitowy dla obrazu kreskowego 
i półtonów, 8-bitowy (zewn.), 12-bitowy 
(wewn.) dla skali szarości

Kolor: tryb 24-bitowy (zewn.), 36-bitowy 
(wewn.) Sterownik skanowania: TWAIN, 
WIA

Faks 
Rozdzielczość faksu: do 406 x 392 dpi
Pamięć: 8 MB
Tryb komunikacji: półdupleks
Kompresja danych: JBIG, MMR/MR/MH 

(JPEG dla transmisji faksów w kolorze)
Wybieranie numerów: do 200 połączeń 

w szybkim wybieraniu / grupowych 
połączeń

Półtony: 256 poziomów
System podtrzymywany przez baterię: do 

72 godzin przy pełnym naładowaniu
Zarządzanie urządzeniem
CentreWare Internet Services, 

CentreWare Web, NDPS, HP Openview 
i Control Centre 5.0

Obsługa nośników
Taca ręczna: 60-163 g/m2

Tace 1 i 2: 60-90 g/m2

Maksymalny dupleks: 60-75 g/m2

Typy materiałów: papier, koperty,  
etykiety, folie 

Środowisko pracy
Temperatura: maksymalny zakres: 
10° – 32°C 
Zalecany zakres: 16° – 30°C 
Wilgotność: 
maksymalny zakres: 20 – 80 RH 
zalecany zakres: 30 – 70 RH

Dane elektryczne 
Zasilanie: 220 - 240 V, 3,5 A
Zużycie energii:
normalna praca: 340 W, tryb gotowości: 

84 W, tryb oszczędzania energii: 16 W 
Produkt zgodny z ENERGY STAR®

Poziomy hałasu: działanie: 7.1 (B) Lwa, 
stan gotowości: 5.1 (B) Lwa

Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
560 x 430 x 455 mm 
Waga: 26,8 kg
Materiały eksploatacyjne
Przybliżona wydajność
Toner – czarny: 8.000 stron*  
(dostarczana kaseta na 4.000 stron) 
Kaseta bębna – 20.000 stron 
* Wydajność tonera została określona zgodnie ze 
standardem ISO/IEC 19752, określającym wymogi 
w zakresie testowania wydajności tonerów do 
monochromatycznych drukarek laserowych.

Certyfikat Agencji
UL 60950-1 2003 
CE, Nemco EN60950-1:2001

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem firmy 
Xerox lub odwiedź naszą witrynę 
internetową www.xerox.com.pl
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KONFIGURACJA WorkCentre 4118p WorkCentre 4118x
Szybkość 17 stron na minutę (A4)
Czas drukowania pierwszej strony Tylko 10 sekund
Obsługa papieru

Płyta dociskowa Automatyczny podajnik dokumentów: 40 arkuszyWejście papieru W 
standardzie Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiar: rozmiary niestandardowe do 21,59 x 35,56 cm/A4 

Taca 1: 550 arkuszy; rozmiar: rozmiary niestandardowe do 21,59 x 35,56 cm/A4, możliwość automatycznego przełączania zasobników
Opcjonalnie Taca 2: 550 arkuszy; rozmiar: rozmiary niestandardowe do  

21,59 x 35,56 cm/A4  
Automatyczny podajnik dokumentów: 40 arkuszy

Taca 2: 550 arkuszy; rozmiar: rozmiary niestandardowe do  
21,59 x 35,56 cm/A4 

Kopiowanie 
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania Autodopasowanie, autoeliminacja, kopiowanie książek, tryb broszur, klonowanie, sortowanie, okładki, tworzenie broszur, wymazywanie krawędzi,  
kopiowanie kart, przesuwanie marginesu, N stron na arkuszu, przezrocza 

Drukowanie 
Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi

Funkcje drukowania Automatyczne dwustronne, plakat, drukowanie broszur, dopasuj do strony, pomniejszanie/powiększanie, do 16 stron na tacy bocznej, okładki, 
sortowanie, znak wodny

Faksowanie Brak Faks samoobsługowy (33,6 Kbps z kompresją JBIG)
Funkcje faksowania Brak Bezpieczny faks: tryb odbierania, bezpieczna skrzynka pocztowa, tryb 

oszczędnościowy, transmisja priorytetowa, sprawdzanie, przekazywanie, 
wysyłanie kolorowego faksu

Skanowanie Brak Skanowanie na pulpit, pakiet oprogramowania OCR (Nuance PaperPort® 
SE 10.0, ABBYY® FineReader™ 7.0 Professional Edition), możliwość  

skanowania w kolorze
Cykl roboczy Do 20.000 stron / miesiąc
Inne opcje Zestaw sieciowy, zestaw interfejsu Foreign Device Interface, specjalna podstawa



Wielofunkcyjny system WorkCentre 4118 to znakomity 
sposób na oszczędność miejsca i zwiększenie wydajności 
poprzez konsolidację wszystkich Twoich urządzeń. 
W tym zakresie cenowym rzadko można otrzymać 
funkcje kopiowania i drukowania  – wraz z możliwością 
faksowania i skanowania, które są zawsze cenione 
w zapracowanym biurze.

Znakomite funkcje 
w jednym niedużym 
i niedrogim pakiecie 
Teraz możesz połączyć wszystkie 
funkcje, których używasz każdego dnia, 
w jednym urządzeniu za rozsądną cenę. 
Ogromne możliwości w twoim zasięgu.

• Wysoka funcjonalność przy 
atrakcyjnej cenie to ważny argument 
osób kontrolujących wydatki.

• Obsługa jednego urządzenia, które 
wykonuje pracę czterech maszyn, zmniejsza 
koszty eksploatacji i serwisowania.

• Cała gama specjalnych funkcji, które 
występują w droższych urządzeniach, 
w tym sortowanie, kopiowanie, 
autodopasowanie, wymazywanie krawędzi, 
przesuwanie marginesu, kopiowanie 
książek, okładki, tryb przezrocza, tryb 
tworzenia broszur i wiele innych.

• Urządzenie posiada funkcje zmniejszające 
koszty, takie jak dwustronne drukowanie, 
oprogramowanie do zarządzania 
skanowanymi dokumentami, a także wybór 
opcji drukowania, kopiowania i faksowania 
w celu zredukowania zużycia papieru i tonera.

Wielowymiarowy system 
wielofunkcyjny
System WorkCentre 4118 oferuje szereg 
zaawansowanych funkcji, przydatnych 
w biznesie, a w miarę rozwoju firmy 
można dodawać kolejne opcje. 

• Każde biuro gromadzi papier. Dzięki 
oprogramowaniu skanującemu 
WorkCentre 4118 można skanować 
dokumenty czarno-białe lub kolorowe 
bezpośrednio do komputera, w którym 
można je edytować i organizować.

• Funkcja faksu oferuje 8 MB pamięci, 
rozdzielczość obrazu do 406 x 392 dpi 
i prędkość rzędu nawet 3 sekund na 
stronę, w zależności od łącza. Możesz 
wysyłać także faksy w kolorze.

• Prosty, intuicyjny panel sterowania 
ułatwia obsługę urządzenia.

• Nieduży rozmiar ma ogromny wpływ na 
przebieg Twojej pracy. Postaw urządzenie 
na biurku lub dołóż dodatkową tacę na 
papier i specjalną wygodną podstawę, 
aby ułatwić dostęp do urządzenia 
wszystkim pracownikom biura.

• Opcje obejmują drugą tacę na papier, 
specjalną podstawę, zestaw sieciowy 
i złącze Foreign Device Interface.

Wsparcie dla twojego zespołu
Intensywnie pracujące WorkCentre 
4118 posiada funkcje do codziennego 
użytku w twoim zespole. 

• Kopiowanie i drukowanie: 17 stron na minutę.
• Obsługuje wiele projektów dzięki tacom, 

które są w stanie pomieścić do 1 200 arkuszy 
papieru. Spędzisz więcej czasu na drukowaniu 
i znacznie mniej czasu na dokładaniu papieru.

• Zainstaluj opcjonalną kartę sieciową i udostępnij 
funkcję drukowania dla całego biura. 

• Możesz łatwo zorganizować papierowy 
chaos w swoim biurze – skanując wszystkie 
dokumenty do formatu PDF (p. boczny pasek). 
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Potęga skanowania
Skorzystaj z potęgi skanowania WorkCentre 
4118 w celu wydajnego organizowania, 
edytowania i przekazywania informacji poprzez 
skanowanie dokumentów bezpośrednio  
do komputera.

Pakiet oprogramowania skanującego 
przekształca luźne kartki papieru w cyfrowy 
format i tworzy z nich integralną część  
twojej pracy:

•  ABBYY® FineReader™ 7.0 Professional 
Edition szybko konwertuje dokumenty 
papierowe do edytowalnych 
i przeszukiwalnych dokumentów cyfrowych, 
z dokładnym odzwierciedleniem układu 
i formatu stron.

•  Nuance® PaperPort® korzysta 
z miniaturowej opcji Visual Desktop, 
która umożliwia natychmiastowy podgląd 
i organizowanie skanowanych dokumentów 
i formatów, w tym PDF, TIFF oraz 
dokumentów MS Office.

Panel sterowania jest prosty i intuicyjny.

Zarządzaj swoją drukarką 
z poziomu przeglądarki 
internetowej dzięki 
oprogramowaniu CentreWare 
IS, dołączonemu do 
opcjonalnej karty sieciowej.

WorkCentre™ 4118 

Często używane funkcje kopiowania, takie 
jak sortowanie, pomniejszanie/powiększanie 
oraz rozjaśnianie/przyciemnianie, to operacje 
wykonywane jednym dotknięciem.

Wyświetlacz stanu urządzenia wskazuje, czy 
system jest gotowy, czy też wymaga uwagi.

Panel LCD wskazuje status 
zadania i urządzenia.

Łatwe w użyciu funkcje faksowania są 
dostępne po dotknięciu jednego przycisku.

Alfanumeryczna klawiatura obsługuje 
wszystkie operacje kopiowania 
i faksowania.


