URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNE XEROX ®
Wejdź na wyższy poziom produktywności.
B1022/B1025

Urządzenia wielofunkcyjne
Xerox® B1022/B1025
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Xerox ®
B1022/B1025 to rozwiązanie, które nie obciąża budżetu,
oferując jednocześnie funkcje i łączność zapewniającą
pełne wykorzystanie potencjału. Dzięki oszczędności
miejsca, uniwersalnemu, szybkiemu drukowaniu i
skanowaniu — oraz możliwościom drukowania
mobilnego, wymaganego przez współczesne firmy —
wszystko staje się prostsze.

M N I E J S Z A G A B A RY T Y .

Z W I Ę K S Z O N A W Y DA J N O Ś Ć

P R O S TA O B S Ł U G A

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI.

I EFEKTYWNOŚĆ.

Nie uwierzysz, o ile więcej możesz zrobić przy
mniejszym nakładzie pracy. Produkt Xerox®
B1022/1025 zastępuje wiele urządzeń jednym,
kompaktowym urządzeniem wielofunkcyjnym,
które potrafi to, co pozostałe urządzenia i więcej,
umożliwiając jednocześnie drukowanie na
papierze o maksymalnym rozmiarze A3.

Zajmujące niewielką powierzchnię urządzenie
Xerox® B1022/B1025 pozwala wykonywać
więcej zadań przy mniejszym nakładzie
pracy — oszczędzając energię i redukując koszty
poprzez połączenie funkcji kopiarki, drukarki,
kolorowego skanera i faksu1 z możliwością
drukowania dwustronnego w ramach jednego,
niedrogiego urządzenia monochromatycznego.

Interaktywny interfejs na ekranie dotykowym
urządzenia wielofunkcyjnego Xerox®
B1025 umożliwia proste i intuicyjne korzystanie
z każdej funkcji, niezależnie od tego, czy
drukujesz, skanujesz, kopiujesz lub faksujesz1.
Dostosuj wydruki do własnych potrzeb lub
użyj prostych ustawień automatycznych, aby
osiągnąć spójną jakość wszystkich wydruków.

F U N K C J E Z A AWA N S O WA N E

Opcjonalna łączność bezprzewodowa zapewnia
swobodną mobilność, wygodę i elastyczność
drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego tam,
gdzie ich potrzebujesz. Nasz kreator instalacji
Wi-Fi® oraz funkcja konfiguracji drukowania w
sieci Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Print Setup) sprawiają,
że łączenie z siecią jest bezpieczne i proste.


Fantastyczna produktywność. Dzięki mocy
obliczeniowej wynoszącej maksymalnie 1 GHz i
1,5 GB pamięci standardowej błyskawicznie
uzyskasz wydruk pierwszej strony i osiągniesz
prędkość druku do 25 str./min.


Drukuje więcej bez przerw. Opcjonalna
druga taca papieru umożliwia załadowanie
dodatkowych 250 arkuszy, aby dłużej drukować
bez przerw.


Dostrzeż różnice. Dokumenty są wyjątkowo
ostre dzięki rozdzielczości obrazu sięgającej
1200 x 1200 dpi.
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Opcjonalna funkcja faksowania dostępna jest wyłącznie w modelu Xerox® B1025.


Dowolne zadania, wykonywane w dowolnym
momencie i w dowolny sposób. Skanuj do
wiadomości e-mail lub skanuj do pamięci USB
oraz drukuj z niej bezpośrednio przy urządzeniu.
Można nawet drukować bezpośrednio z poziomu
chmury, wykonując kilka prostych kroków.


Łatwe zarządzanie. Dzięki użyciu
oprogramowania Xerox® Embedded Web Server
zdalne zarządzanie urządzeniem jest proste —
odbywa się bezpośrednio w przeglądarce na
komputerze.


Zachowanie bezpieczeństwa. Trzymaj swoje
poufne dokumenty z dala od niepowołanych
odbiorców dzięki najnowszym funkcjom
zabezpieczeń, takim jak szyfrowanie przy użyciu
256-bitowego algorytmu AES, SNMPv3,
filtrowanie adresów IP czy druk zabezpieczony.
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W Y B I E R Z WA R I A N T N A J L E P I E J
O D P O W I A DA J Ą C Y T W OJ E J F I R M I E .
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1 Pokrywa szyby jest oferowana w standardzie w
urządzeniu wielofunkcyjnym Xerox® B1022 i jako
opcja konfiguracji w urządzeniu wielofunkcyjnym
Xerox® B1025.
2 Łatwo dostępne gniazdo USB pozwala użytkownikom
na szybkie drukowanie lub skanowanie z zapisem na
dowolnym standardowym urządzeniu pamięci USB.
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3 Taca wyjściowa na 250 arkuszy.
4 Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o
rozmiarach od 125 x 102 mm do 297 x 432 mm.

Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® B1022

5S
 tandardowa taca 1 na 250 arkuszy mieści nośniki
od rozmiarach od 148 x 182 mm do 297 x 432 mm.
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6 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
(DADF) na 100 arkuszy skanuje dwustronne
czarno-białe lub kolorowe oryginały na potrzeby prac
drukowania, skanowania i faksowania1. Podajnik
DADF jest oferowany w standardzie w konfiguracji
urządzenia Xerox® B1025 i jako opcjonalne
uaktualnienie urządzenia Xerox® B1022.
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7 Opcjonalna taca dodatkowa mieści 250 arkuszy
o wymiarach od 148 x 182 mm do 297 x 432 mm,
z możliwością zwiększenia maksymalnej pojemności
papieru do 500 arkuszy.

4

8 Urządzenie Xerox® B1022 jest wyposażone w
intuicyjny panel przedni służący do konfigurowania
ustawień urządzenia i programowania prac.
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9 Urządzenie Xerox® B1025 jest wyposażone w większy,
4,3-calowy kolorowy interfejs ekranu dotykowego,
dzięki któremu obsługa jest jeszcze prostsza.
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Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® B1025
Pokazana konfiguracja podajnika DADF z opcjonalną
tacą dodatkową.

Opcjonalna funkcja faksowania dostępna jest wyłącznie w modelu Xerox® B1025.

Urządzenia wielofunkcyjne Xerox® B1022/B1025
DA N E T E C H N I C Z N E
U R Z Ą DZ E N I A

Xerox® B1022

Xerox® B1025

Prędkość

Do 22 str./min

Do 25 str./min

Wydajność miesięczna1

Do 50 000 str./miesiąc

Procesor

600 MHz

1 GHz

Pamięć

256 MB

1,5 GB

Łączność

Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 o wysokiej prędkości, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opcjonalnie), Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi

Kopiowanie i drukowanie
Rozdzielczość

Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 dpi (ulepszone)

Czas wydruku pierwszej kopii

Nawet 7,8 s

Nawet 7,6 s

Czas pierwszego wydruku

Nawet 9,1 s

Nawet 8,9 s

Języki opisów strony

PCL®6, Adobe® PostScript® 3™

Funkcje druku

Dwukierunkowa komunikacja o statusie w czasie rzeczywistym, tworzenie broszur (tylko model B1025), tryb roboczy, druk osobisty, drukowanie z USB,
zestaw próbny, zapisana praca, drukowanie opóźnione, drukowanie zabezpieczone, powiadomienie o pracy, znak wodny, drukowanie dwustronne,
identyfikator pracy na stronie przewodniej, obracanie obrazu, ustawienie sterownika Xerox® Earth Smart Driver

Drukowanie mobilne

Dodatki Apple® AirPrint®2, Xerox® Print Service i Mopria® Print Service dla systemu Android™

Skanowanie

Skanowanie w czerni i bieli oraz kolorze, maksymalnie 600 x 600 dpi; miejsca docelowe: Skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail,
skanowanie do sieci (FTP lub przeglądanie SMB); formaty plików: JPG, TIFF (jedno- i wielostronicowe), PDF (jedno- i wielostronicowe)

Fax3Opcjonalnie

Nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, zarządzanie certyfikatami zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatów z podpisem własnym,
walidacja ścieżki certyfikatu, szyfrowanie przy użyciu 256-bitowego algorytmu AES, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, filtrowanie adresów IP, dziennik
audytu, drukowanie zabezpieczone

Wejście papieruStandardowo

Skaner z pokrywą

Faksowanie bez użycia komputera, faks bezpośredni

Skaner z pokrywą lub dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe:
do 297 x 432 mm

Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 125 x 102 mm do 297 x 432 mm
Taca 1: 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 148 x 182 mm do 297 x 432 mm
Wyposażenie opcjonalne
Wyprowadzanie papieru

Taca dodatkowa: 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 148 x 182 mm do 297 x 432 mm
250 arkuszy

Maksymalna wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.; 2 Odwiedź stronę www.apple.com w celu zapoznania się z listą certyfikatów funkcji
AirPrint.; 3 Faks wymaga analogowej linii telefonicznej.
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Zarządzanie urządzeniami
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web,
alarmy e-mail, Apple Bonjour®
Sterowniki druku
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003,
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® w
wersji 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise;
Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris®
11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®
Obsługa nośników
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów:
16 funtów do 34 funtów, papier dokumentowy/60 do
128 g/m2; taca boczna: 16 funtów do 60 funtów,
okładka/60 do 163 g/m2; taca 1 i opcjonalna taca
dodatkowa: 16 funtów do 100 funtów, tekst/60 do
140 g/m2
Typy nośników
Papier zwykły, dokumentowy, dziurkowany, zadrukowany,
ciężki, lekki, archiwalny, makulaturowy, cienki karton,
firmowy, specjalny 1–7
Certyfikaty
Listę najnowszych certyfikatów można znaleźć
pod adresem
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Zawartość opakowania
• Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® B1022 lub
Xerox® B1025
• Początkowa kaseta drukująca o wysokiej pojemności —
czarna: Wydajność druku: 25004
• Dysk CD „Oprogramowanie i dokumentacja”
(w tym przewodnik użytkownika, skrócona instrukcja
instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa,
zgodności z przepisami, recyklingu i sterowników
druku oraz gwarancja)
• Przewodnik dotyczący instalacji
• Skrócone instrukcje obsługi
• Przewód zasilający
Materiały eksploatacyjne
Wkład toneru o standardowej pojemności —
106R01731
Czarny: 13 700 stron4 
113R00679
Wkład bębna: 80 000 stron5 
Opcje
Podajnik na 250 arkuszy6097N02316
Zestaw faksu dla modelu B1025 (1 linia)6497N05496
Podajnik DADF6497N05497
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 497N05495

Bardziej szczegółowe specyfikacje można znaleźć pod adresem
www.xerox.com/B1022-B1025Specs.
©2018 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® i graficzny znak towarowy Xerox® CentreWare®, Global Print Driver®
oraz zwrot „Set the Page Free” są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Informacje podane w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 6/18 BR24673
XB1BR-01JA

 Przeciętne standardowe strony. Wydajność zadeklarowana
zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Wydajność zależy od obrazu,
pokrycia obszaru i trybu druku.
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 Przeciętne strony. Zadeklarowana wydajność będzie różnić się
w zależności od długości czasu wykonywania pracy, rozmiaru/
orientacji nośnika i prędkości urządzenia.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
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Instalowane przez CSE

Konfiguracje różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej.

