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Multifunktionssystem

Introduktion af din nye multifunktionelle printer
WorkCentre 4150 imødekommer nutidens udfordringer til en non-stop forretningsverden.
Vi startede med det grundlæggende krav til ethvert kontor: stærk udskrivningskapacitet.
Derefter tilføjede vi en række ekstra værktøjer der gør et A4-multifunktionssystem,
økonomisk overkommelig og nem at anvende. Xerox er eksperter inden for
multifunktionssystemer og vi forstår at strømline den måde du arbejder på.

Få mere udført – dag efter dag

Prismæssig overkommelig

Erstat din nuværende printer med WorkCentre 4150 og se,
hvor meget mere du kan gøre med dette
multifunktionssystem, der har de bedste funktioner i sin
klasse.

Installér en række økonomiske løsninger, der er designet
til at holde dit kontor kørende og holde dit budget.

• Få en løsning, der er designet nøjagtig til din virksomhed lige fra en ren kopimaskine og hele vejen op til et fuldt
udstyret multifunktionssystem, som kan udskrive, kopiere,
faxe og scanne til e-mail.
• Hver funktion er komplet integreret, og du kan få adgang til
dem, mens andre opgaver er i gang. Nyd den problemfri,
pålidelige drift.
• Det er nemt at integrere en WorkCentre 4150 i dit
eksisterende A4-printermiljø, eller erstatte
enkeltfunktionsmaskinerne med ét praktisk
multifunktionssystem. Der er masser af produktivitet i
denne lille printer.

• Spar penge ved at vælge netop de funktioner, du har behov
for nu, og derefter opgradere, efterhånden som
virksomheden vokser.
• Forøg produktiviteten, og reducér omkostningerne ved at
få én enhed, som gør al arbejdet.
• Automatisk dobbeltsidet udskrivning
og kopiering som standard – ja endda
faxfunktioner – sparer tid og penge.
• SMart Kit™-teknologi reducerer kostbar
nedetid ved at advare dig i god tid
før forbrugsstofferne skal udskiftes.

• Du kan regne med uovertruffen service og support,
herunder professionelle teknikere, som er i forbindelse
med de ingeniører, der designede dit produkt. Xerox er der
for at hjælpe dig på vej.
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Vælg WorkCentre 4150 i den
konfiguration, der passer til
dine behov.

WorkCentre® 4150

Fordele ved Xerox's funktioner
Administrér din printkø direkte fra
betjeningsskærmen. Flyt vigtige opgaver
op i printkøen, så maksimal effektivitet
opnås.

Faxfunktionen kan videresende
indgående fax til e-mail adresser og
andre faxmaskiner.

Værktøjer, som du bør have
WorkCentre 4150 tilbyder en række
specielle funktioner, der er så nyttige,
at du vil undre dig over, hvordan du har
klaret dig uden.
• Faxvideresendelse til e-mail: Dirigerer
indgående faxmeddelelser til din e-mail til
nem arkivering eller adgang, når du ikke
er på kontoret.
• Sikker print: Udskriver først fortrolige
dokumenter, når du har indtastet en
adgangskode på enheden.

Betjening af skærmen er let at lære og
navigere rundt i og desuden konsistent
med andre Xerox
multifunktionssystemer.

Tidsbesparende “Automatiske”funktioner foretager de korrekte
valg for dig, hvilket sikrer
udskrifter i høj kvalitet.

Behandl ID-dokumenter
hurtigt og effektivt med
ID-kortkopiering.

En ny verden af brugervenlighed
Xerox har designet WorkCentre 4150, så den er enkel og
intuitiv at bruge. Brug mere tid på at anvende funktionerne og
mindre tid på at lære dem.

• ID-kortkopiering: Brug den innovative
funktion ID-kortkopiering til at kopiere
begge sider af et ID-dokument på den
ene side af et ark papir – uden at papiret
skal køres to gange igennem.

❶ Hurtig automatisk dobbeltsidet
udskrivning er standard

❷ 50-arks automatisk dobbeltsidet
dokumentfremfører scanner
2-sidede dokumenter

• Installation og netværkskonfiguration er nemt – et par klik,
og du er i gang.

❸ 100-arks specialmagasin

• Betjeningen af den store skærm kan læres på et øjeblik.
Med de fleste funktioner er det blot at pege.

❹ 500-arks papirmagasin som

• Administrér din maskine – få adgang
til enheden, jobstatus og
registreringsoplysninger fra din
PC med CentreWare IS integreret
webserver.

håndterer kraftigt papir op
til 200 g/m2
standard, fremfører tilpassede
formater op til 216 x 356 mm

❺ Én, to eller tre ekstra papirbakker
forøger kapaciteten til 2.100 ark

❻ Brug den praktiske
efterbehandlingsenhed til at samle
og hæfte sæt på op til 50 sider

• Det pladsbesparende design betyder, at alle
funktionerne passer fint på dit skrivebord. Eller
få tre ekstra papirbakker, og opbyg en enhed,
der står på gulvet, hvor det er nemt for alle på
kontoret at få adgang til den.
• Tilføj en efterbehandler, som samler og hæfter
dokumenter op til 50 ark, så du opnår større effektivitet.

www.xerox.com/office
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KONFIGURATIONER
Hastighed
Kapacitet

WorkCentre 4150u

WorkCentre 4150p

WorkCentre 4150px

WorkCentre 4150pxf

Op til 43 sider/min (A4)
Op til 200.000 sider/måned

Papirhåndtering
Papirindføring

Automatisk dobbeltsidet dokumentfremfører: 50 ark
Specialmagasin: 100 ark; Størrelse: 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm
Bakke 1: 500 ark; Størrelse: Op til 216 x 356 mm
Ekstra
Bakke 2: 500 ark
Bakke 3: 500 ark
Bakke 4: 500 ark

Ekstra
Papiroutput
Efterbehandler

500 ark, automatisk 2-sidet
Ekstra

hæfteklammer
Kopiering
Tid for udskrivning af
første side
Kopiopløsning:
Kopifunktioner
Print
Tid for udskrivning
af første side
Printopløsning
Hukommelse
(standard/maks.)
Processor/PDL
Opkoblingsmulighed
Printfunktioner

Scanning
Scanningsdestinationer
Scanningsfunktioner

Sikkerhed
Fax

500-ark Efterbehandler: 50-ark
hæftning med enkelt placering

5 sekunder
600 x 600 dpi
Automatisk udskrivning på begge sider, sortering, reducér/forstør, bogkopiering, blandede formater,
kantsletning, pjecefremstilling, omslag, transparent, skilleark, flere sider pr. ark, ID-kortkopiering

-

8 sekunder
600 x 600 dpi, 1200 interpoleret

NA
-

256 MB/384 MB plus 40 GB harddisk
400 MHz/PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3-emulering
10/100 BaseT Ethernet (WIFI via tredjepart)
Automatisk udskrivning på begge sider, vandmærke, sikker print, udskudt udskrivning, prøvesæt, forsidevalg,
papirvalg efter attribut, tonersparer, N sider pr. ark, spejlbillede, negativbillede,
billedrotation, gemte indstillinger, pjecefremstilling, tilpasning til nyt papirformat, sortering

-

-

Faxfunktioner

Scan til e-mail, Ekstra: Netværksscanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner-løsninger
farvescanning, PDF, JPEG, TIFF, flersidet TIFF, Xerox®Scan to PC Desktop®Personal Edition (inkluderer 1 sæt med OmniPage,
PaperPort og Image Retriever, der bruges sammen med scan-til-e-mail)
Scanningshastighed: Op til 43 billeder/min i sort-hvid (A4)
Sikker e-mail via SSL, netværksgodkendelse (SMB, sikker LDAP og Kerberos)
Ekstra
Integreret fax (33,6 Kbps med JBIG-komprimering), Ekstra: Server-fax
Ekstra

Postboks, polling, sikker fax, farvefaxtransmission

Registrering
Standard
Ekstra
Andre funktioner
Enhedshåndtering
CentreWare Internet Services, CentreWare
Web, NDPS og HP Openview
Mediehåndtering
Specialmagasin: 60-200 g/m2 Bakke 1, 2,
3, 4: 60-120 g/m2 Automatisk
dobbeltsidet dokumentfremfører: 50120 g/m2 Medietyper: Papir, kuverter,
etiketter, transparenter

Intern Auditron styrer kopiering og fax, Xerox-standardregistrering
Netværksregistreringskit og Xerox Alliance Partner-løsninger
Interface til ekstern enhed, kabinet
Netværksscanning, billedoverskrivning, etablering af faxserver, 256 MB hukommelsesopgradering

Driftsmiljø
Temperatur: maksimuminterval: 10°32°C, Anbefalet interval: 16°-30°C
Luftfugtighed: maksimuminterval: 2080%, Anbefalet interval: 30-70%
Elektrisk: strøm: 220-240 VAC, 50 Hz
Elforbrug: gennemsnitlig: 748 W,
Energisparer: 32,5 W, Overholder
ENERGY STAR®

Dimensioner (BxDxH)
Uden efterbehandler: 622 x 483 x 610
mm, med efterbehandler: 1003 x 483 x
610 mm 4150xf: 1118 x 483 x 610 mm
Vægt: Uden efterbehandler: 50 kg, med
efterbehandler: 60 kg
Forbrugsstoffer
Sider: Starttoner - 10.000 billeder*
Standardtoner - 20.000 billeder*
tromlepatron - 55.000 billeder*
*Kapaciteterne er anslåede, baseret på 5% dækning
på en A4-side og afhængige af længden af
kundeopgaven.

Myndighedsgodkendelser
UL
CE Semko
Garanti
1-års garanti on-site**
** Produkter, der er købt under en PagePack-aftale
indeholder ikke en garanti, men se venligst din
serviceaftale for at få komplette oplysninger om
den forbedrede servicepakke.

Ring i dag. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du ringe
til 00 800 9000 9090 eller besøge
vores hjemmeside på
www.xerox.com/office
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