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Xerox WorkCentre 4265
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Simplifique a forma como partilha informação.

Impressora Multifuncional Xerox WorkCentre 4265
®

®

Transforme a forma como trabalha. O WorkCentre 4265 facilita as comunicações
diárias do escritório, fornecendo as soluções de que necessita para colaborar de
forma mais eficaz através de workflows simplificados orientados para digital e papel
– de forma segura e rentável.

Uma solução completa
• Adaptada ao seu negócio. Quer escolha
um modelo de secretária ou um modelo
para colocar no chão, irá obter cópia,
impressão, digitalização, email e fax* e
ainda um leque de opções de finalização
e tratamento de suportes, que lhe permitem
adaptar o WorkCentre 4265 ao ambiente
do seu escritório.
• Acabou-se a espera. Desenhado para
as empresas com intensos volumes de
trabalho, o WorkCentre 4265 digitaliza até
70 ipm, copia e imprime à velocidade de
53 ppm e faz sair a primeira página em
apenas 8 segundos.
• Defina e controle. As Soluções Xerox®
Workflow, baseadas na nossa Xerox
Extensible Interface Platform®, hospedadas
na nuvem ou localmente num servidor,
permitem uma experiência de utilizador
altamente personalizada e aceso a uma
gama de aplicações úteis, diretamente a
partir do ecrã tátil a cores.
• Segurança total. O WorkCentre 4265
oferece funções de segurança inovadoras
que asseguram a proteção dos seus dados.
A autenticação conveniente que inclui
suporte ao cartão SMART, encriptação
256-bit AES do disco rígido, impressão,
fax* e email seguros, significa que a sua
informação pessoal/da empresa está segura
e protegida.
• Mantenha a confidencialidade.
A Impressão Segura protegida por
password e Encriptação do Disco Rígido,
asseguram que os dados e documentos
permanecem apenas seus.

*Opcional
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Facilidade de utilização sem
precedentes
• Xerox Global Print Driver . O driver de
impressão é verdadeiramente universal. Um
único driver permite que os administradores
de TI instalem, atualizem e façam a gestão
de equipamentos Xerox® e não Xerox®.
As principais funções e funcionalidades
são iguais em todos os equipamentos,
simplificando a operação aos utilizadores
finais. Uma aprendizagem mais rápida
e menos erros, reudzem os pedidos de
suporte ao mesmto tempo que simplificam
a gestão dos serviços de impressão.
®

®

• Fácil gestão da rede. Faça a gestão e
resolução de problemas do equipamento
remotamente usando o Xerox®
CentreWare® IS Embedded Web Server e
o CentreWare Web, assim como sistemas
de gestão de terceiros. Para além disso,
os avisos automáticos por email avisam
os administradores ou utilizadores sobre
evnetos que necessitam de atenção, tal
como baixos níveis de toner.
• Otimize o processo. Imprima diretamente
de uma unidade de memória USB ou
digitalize e armazene para posterior
impressão quando for conveniente – sem
necessitar de um computador. O ecrã tátil
intuitivo à base de ícones, fornece aos
utilizadores instruções fáceis e ecrãs de
ajuda que tornam todo o processo mais
fácil.
• Livro de Endereços Universal. Este permite
poupar tempo na importação/exportação
de livros de endereços de outros produtos
Xerox®, poupando tempo significativo
durante a configuração inicial assim como
a manutenção contínua.

O design compacto do WorkCentre 4265
permite poupar espaço e reduzir o
consumo de energia sem sacrificar as
capacidades a que está habituado em
equipamentos Xerox.
Reduza os Custos
• A cópia e a impressão automática em
duas faces permite poupar papel.
• Evite as impressões extra com a opção
Fax* Forward to Email.
• O cartucho de toner e a unidade de
imagem são consumíveis separados, o
que maximiza a vida de cada um deles.
• O consistente Modo de Poupança
de Energia reduz a sua conta de
eletricidade.
Maximize o Tempo
• A dimensão compacta permite
que o equipamento seja colocado
convenientemente ao alcance ao
contrário do que acontece com as
impressoras multifuncionais A3
centralizadas.
• Crie diretamente no ecrã tátil a cores,
um botão dedicado e fácil de localizar
para digitalização, e atribua ao botão
Single Touch Scan (Digitalização com
Um Só Toque) o seu próprio workflow
de digitalização que lhe permitirá
uma distribuição mais rápida dos
documentos e seu arquivo.
• A função Print Around retém
automaticamente qualquer trabalho
que precise de recursos (tal como um
formato de papel diferente) e processa
normalmente todos os outros trabalhos
que se encontram na fila de espera. O
seu documento será impresso e o email
e fax* enviados sem mais demoras.
• Aceda a várias funções em simultâneo;
interrompa um trabalho de impressão
para fazer uma cópia, ou digitalize
enquanto imprime ou recebe um fax*
que entra.
• O nosso scanner de duas cabeças
facilita a digitalização de duas faces
numa só passagem e a compressão de
ficheiros avançada e líder da sua classe
reduz drasticamente a dimensão dos
ficheiros.

O ecrã intuitivo orienta-o através de ícones facilmente reconhecíveis para impressão, cópia,
digitalização, fax ou email, assim como para serviços 1 toque e qualquer solução personalizada
que esteja instalada.
1 Alimentador Automático Duplex de uma só

Passagem com capacidade para 100 folhas,
digitaliza documentos de duas faces de formatos
até 216 x 356 mm.
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A digitalização para email permite-lhe direcionar
ficheiros para destinatários de email diretamente
a partir do ecrã tátil.
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A digitalização para rede utiliza modelos
convenientes para enviar digitalizações
para locais predefinidos.
A digitalização para USB envia as imagens
digitalizadas diretamente para um dispositivo
de armazenamento portátil USB.
2 Impressão/digitalização direta para USB permite1
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lhe gravar para ou imprimir diretamente de
qualquer unidade de memória UBS.
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3 O vidro de exposição de 216 x 356 permite

digitalizar documentos sem ter que retirar os
agrafos.

2
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4 Bandeja Multiusos ajustável para 100 folhas.
5 Bandeja 1 para 520 folhas / Bandeja Opcional para

520 folhas.
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Mais flexibilidade qualquer que seja a localização
Melhore a sua experiência em impressão móvel.
• Apple® AirPrint™. Imprima email, fotos e documentos importantes do escritório diretamente a
partir do seu Apple iPhone® ou iPad® sem precisar de instalar drivers. Com o AirPrint, o seu iPhone
ou iPad localiza automaticamente e liga-se ao dispositivo compatível com AirPrint usando a rede
Wi-Fi do seu escritório.
• Xerox® Print Service Plug-in para Android™. A impressão a partir de Android é simples sem
aplicações de terceiros nem drivers de impressão. Este plug-in permite-lhe imprimir facilmente
para um MFP Xerox® usando uma rede sem fios.
• App Xerox Mobile Link. Digitalize, e envie emails e fax a partir do seu telemóvel ou
tablet ligando-se a impressoras multifuncionais através desta app grátis. Envie dados para
armazenamento na nuvem e imprima a partir da nuvem e crie também workflows de um
toque entre um dispositivo móvel e uma impressora multifuncional. Para obter mais
informações, visite www.xerox.com/MobileLink
®

6 Alimentador de Alta Capacidade para 2.100 folhas

aumenta a capacidade total de papel até 3.240
folhas.
7 Disco rígido interno de 320 GB, permite-lhe realizar

mais trabalhos no equipamento. Use a função
Gravar Impressão (Save Print) para ter disponíveis
os documentos usados mais frequentemente
permitindo imprimi-los de imediato.
8 As capacidades avançadas de fax* incluem Fax

Integrado LAN Fax (permitindo fax sem papel
diretamente para a sua área de trabalho) e ainda
Receção Segura de Fax e Reenvio de Fax Email.
9 Bandeja de recepção offset - Empilhador/agrafador

para 500 folhas com agrafamento de 50 folhas
(posição simples)*.
10 O IU tátil a cores capacitativo, é intuitivo para

qualquer utilizador familiarizado com smart
phones ou tablets.

*Opcional

Xerox® WorkCentre® 4265
Especificações do
Equipamento

WorkCentre 4265/S

Velocidade

Até 53 ppm A4

Ciclo de Trabalho

Até 250.000 páginas/mês

Disco rígido / Processador /
Memória

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Conectividade

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade, Wireless 802.11b/g/n Opcional

Interface de Utilizador

Ecrã Tátil Capacitivo a Cores de 7 polegadas

1

Cópia e Impressão

Resolução de Cópia e Impressão Cópia: até 600 x 600 dpi; Impressão: até 1200 x 1200 qualidade de imagem melhorada
Tempo de saída da primeira
página (apenas)

Cópia: apenas 5 segundos; Impressão: apenas 8 segundos

Linguagens de Descrição de
Página

Compatibilidade com Adobe® PostScript® 3, emulações PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funções de impressão

Impressão de Booklet, Impressão de Provas, Ignorar Páginas em Branco, Várias Imagens Numa Folha, Dimensionamento, Redução/Ampliação, Adaptar à
Página, Capas, Páginas de Formato Personalizado, Impressão Retardada, Folha de Capa, Impressão de USB

Mobile
Printing
e Apps

Apple® AirPrint™, Web Printing Service

Standard
Transferência
grátis
Opcional

Digitalização

Standard

Destinos: Digitalizar para USB, Digitalizar para Email, Digitalizar para Rede (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Formatos de Ficheiro: PDF, XPS, JPEG, TIFF;
Funções Convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização Um Só Toque, PDF / XPS / TIFF de Página Simples/Múltipla, PDF Linearizado, Xerox® Scan to PC
Desktop SE (inclui OCR, conversão de ficheiros para Microsoft® Word®, Excel® e PowerPoint®. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/scan2pcSE)

Opcional

Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, várias soluções disponíveis através de vários Xerox Alliance Partners

Fax

Opcional

Fax Integrado2, LAN Fax, Server Fax

Segurança

Standard

802.1X, Autenticação Conveniente, Autenticação Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticação LDAP (LDAP Seguro), Login de Convidado Baseado
em PIN Local, Autenticação Simples (uma conta com nome de utilizador e palavra passe), Autenticação SMB (ADS), Credenciais de Utilizador SMTP
via Kerberos, Credenciais de Utilizador SMTP via SMB (NTLM), Digitalizar para Email com Autenticação, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador,
Impressão Segura, Receção Segura de Fax, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP através de SSL, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV), desativação da porta USB,
Audit Log, Encriptação FIPS 140-2, Encriptação 256-bit do Disco Rígido, Sobreposição da Imagem do Disco, Teste de Verificação do Software, Filtro IP,
HTTPS, SFTP, Certificação Common Criteria (ISO 15408)

Opcional

Xerox® PrintSafe Software

Contabilização Standard
Opcional

Entrada de Papel

Standard

Opcional

Xerox® Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, email)
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Network Accounting Enablement, outras soluções disponíveis através de vários Xerox Alliance Partners
Alimentador Automático Duplex: 100 folhas; Formatos personalizados: 145 x 145 mm até 216 x 356 mm (50 a 105 g/m2)
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 98 x 148 mm até 216 x 356 mm (60 a 163 g/m2)
Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm (60 a 163 g/m2)
Bandeja 2: 520 folhas; Formatos Personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm (60 a 163 g/m2)
Alimentador de Alta Capacidade: 2.100 folhas; Formatos Personalizados: 148 x 210 mm até 216 x 356 mm (60 a 120 g/m2)

Capacidade Total (Std. / máx.)

620 / 3.240 folhas

Saída de Papel Standard

500 folhas‚ automático frente e verso

Finalização
Garantia
1

Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in para Android™
Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Adaptador Xerox® Wireless Print Solutions (inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 e Mopria®. Para mais
informações, visite www.xerox.com/WPSA)

Opcional

Bandeja Recepção Offset: bandeja para 500 folhas, agrafa 50 folhas
Um ano de garantia nas instalações

Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida regularmente; 2 Necessita de uma linha telefónica analógica

Gestão do Equipamento
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Avisos por email quando consumíveis estão a chegar ao
fim
Drivers de Impressão
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8,
Mac OS® 10.5 e superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat®
Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2,
IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Tipo de Suportes
Comum, Papel Fino, Perfurado, Timbrado, Cartolina, Reciclado,
Bond, Etiquetas, Pré-impresso, Envelopes, Transparências
Para obter uma lista completa, visite www.xerox.com
Dimensões (L x P x A)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,32 kg

Certificações
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Marca CE Mark aplicável
às Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU e
1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, EAC,
qualificado por ENERGY STAR® , GS Mark e certificação Blue
Angel por Ral UZ-171 para a Alemanha, NOM, Ucrânia,
ECOLOGO, Registo BIS na Índia, Registo Energy and Safety
do Chile
O que vem na embalagem
• Impressora Multifuncional WorkCentre 4265
• Cartucho de Toner de Arranque (capacidade para
30.000 impressões2)
• Cartucho do Tambor (rendimento 100.0003)
• Guia de Instalação, Guia de Utilização Rápida, CD com
Documentação e Driver (Drivers, Manual do Utilizador,
Guia do Administrador do Sistema)
• Cabo de Alimentação
Programa de Reciclagem de Consumíveis
Para obter mais informações, visite o website da World Wide
Alliance em www.xerox.com/gwa

Para obter especificações mais detalhadas, visite www.xerox.com/office/WC4265Specs
©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados
Unidos da América e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produtos
satisfaz as diretrizes ENERGY STAR relativamente a eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos
E.U.A. A informação do produto e/ou especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. 3/16 BR10775 
W4XBR-02ZF

Consumíveis1
Cartucho de Toner Preto (cerca de 30.000)2 
106R02733
Cartucho do Tambor (cerca de 100.000 páginas)3  113R00776
Cartucho de Agrafes
008R12941
Opções
Ativação da Contabilização de Rede 
098S04928
Ativação do Servidor de Fax de Rede
098S04931
Kit de Fax (Universal)
097N02154
Bandeja de Papel para 520 folhas
097N01524
Armário de 4 Bandejas (IOT + 3 bandejas adicionais)
097S03678
Armário de 2 Bandejas (IOT + 1 bandeja adicional)097S03677
Alimentador de Alta Capacidade para 2100 folhas 097N01684
Bandeja Recepção Offset para 500 folhas 
097N02155
Foreign Device Interface
097N01676
Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV)
498K17546
Kit para Rede Sem Fios
097N02156
 erifique para inclusão no seu Xerox Service Agreement
V
Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com
ISO/IEC19752. O rendimento varia com base na imagem, área
coberta e modo de impressão
3
Média de páginas standard. O rendimento varia com base na
dimensão do trabalho, formato e orientação do suporte de impressão.
1
2

