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Het compacte ontwerp van de 
WorkCentre 4265 bespaart ruimte en 
verlaagt het energieverbruik zonder ooit 
concessies te doen aan de kracht die u 
van Xerox verwacht. 

Minimaliseer kosten

• Automatisch dubbelzijdig kopiëren en 
printen bespaart papier.

• Vermijd extra printen met de 
mogelijkheid om faxen* door te sturen 
naar e-mail.

• De tonercartridge en imaging-unit zijn 
aparte verbruiksartikelen, waardoor de 
levensduur maximaal is. 

• Met de consistente energiezuinige 
modus verlaagt u uw 
elektriciteitsrekening.

Maximaliseer tijd

• Dankzij het compacte formaat is 
de machine handig binnen bereik 
te plaatsen, in tegenstelling tot een 
centrale multifunctionele A3 printer.

• Voeg een speciale, gemakkelijk te 
vinden scan button aan de interface 
van het kleurenaanraakscherm toe en 
wijs aan deze scanknop een specifieke 
scanworkflow toe om documenten snel 
te distribueren en archiveren.

• De functie Print Around houdt een 
opdracht automatisch vast waarvoor 
nog iets ontbreekt (bijvoorbeeld een 
afwijkend papierformaat); alle andere 
opdrachten in de wachtrij worden op 
de gebruikelijke manier verwerkt. Uw 
document wordt geprint en uw e-mail 
en fax* worden verzonden zonder 
enige vertraging. 

• Gebruik meerdere functies tegelijk; 
onderbreek een printopdracht om een 
kopie te maken, of scan een document 
terwijl u print of een fax* ontvangt.

• Onze scanner met dubbele scankop 
maakt dubbelzijdig scannen in 
één doorgang mogelijk en onze 
toonaangevende, geavanceerde 
bestandscompressie maakt bestanden 
aanzienlijk kleiner. 
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Xerox® WorkCentre® 4265 multifunctionele printer
Verander uw manier van werken. Het WorkCentre 4265 stroomlijnt de dagelijkse 
kantoorcommunicatie en biedt oplossingen om effectiever te kunnen samenwerken 
door middel van vereenvoudigde digitale en papiergestuurde workflows- veilig en 
kosteneffectief. 

Een complete oplossing
• Op maat voor uw bedrijf. Of u nu voor 

een tafel- of vloermodel kiest, naast de 
functionaliteit voor kopiëren, printen, 
scannen, e-mailen en faxen* krijgt u de 
beschikking over een reeks afwerkings- 
en mediadoorvoeropties waarmee u 
het WorkCentre 4265 helemaal kunt 
afstemmen op uw kantooromgeving.

• Geen gewacht meer. Het WorkCentre 
4265, ontworpen voor bedrijven met een 
hoge werklast, scant tot 70 apm, kopieert 
en print met een snelheid van maar liefst  
53 ppm en levert de eerste pagina in slechts 
8 seconden af.

• Bepaal en beheer. Xerox® Workflow 
Solutions, gebaseerd op het Xerox 
Extensible Interface Platform® en gehost 
in de cloud of lokaal op een server, 
maakt een sterk gepersonaliseerde 
gebruikerservaring mogelijk en geeft via het 
kleurenaanraakscherm rechtstreeks toegang 
tot een scala aan nuttige applicaties.

• Volledig veilig. Het WorkCentre 4265 biedt 
de allernieuwste beveiligingsvoorzieningen 
om de veiligheid van uw gegevens te 
waarborgen. Gemakkelijke verificatie, met 
onder andere smartcard-ondersteuning, 
256-bits AES-codering van de harde schijf, 
beveiligd printen, faxen* en e-mailen, zorgt 
ervoor dat uw persoons-/bedrijfsgegevens 
goed worden beveiligd.

• Houd het vertrouwelijk. Dankzij 
wachtwoord beveiligd printen en 
versleuteling van de harde schijf blijven uw 
gegevens en documenten alleen van u. 

Ongeëvenaard gebruiksgemak
• Xerox® Global Print Driver®. Deze 

printerdriver is echt universeel. Met één 
enkele driver kunnen IT-beheerders zowel 
Xerox® machines als machines van andere 
merken installeren, upgraden en beheren. 
De kernvoorzieningen en -functionaliteit 
zijn bij alle machines gelijk, wat het gebruik 
eenvoudiger maakt voor de eindgebruiker. 
Doordat gebruikers sneller met de machine 
overweg kunnen en minder fouten 
maken, neemt het aantal verzoeken om 
ondersteuning af. Ook is het beheer van 
printservices eenvoudiger.

• Eenvoudig netwerkbeheer. Maak gebruik 
van bewaking en probleemoplossing op 
afstand met CentreWare® IS Embedded 
Web Server en CentreWare Web, alsook 
beheersystemen van andere leveranciers. 
Daarnaast worden beheerders of gebruikers 
met automatische waarschuwingen 
via e-mail op de hoogte gesteld van 
gebeurtenissen die aandacht vereisen, 
bijvoorbeeld laag tonerniveau.

• Stroomlijn het proces. Print direct vanaf 
USB-geheugen of scan een document en 
sla het op om het later te printen – zonder 
tussenkomst van een computer. Het 
intuïtieve, op pictogrammen gebaseerde 
kleurenaanraakscherm ondersteunt 
niet alleen capacitive swipe maar toont 
gebruikers ook eenvoudige instructies en 
helpschermen waardoor het hele proces 
moeiteloos verloopt.

• Universeel adresboek. Deze tijdbespaarder 
kan adresboeken van andere Xerox®-
producten importeren/exporteren, wat 
zowel tijdens de eerste installatie als bij het 
verdere onderhoud veel tijd bespaart.

*Optioneel 
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Het intuïtieve display begeleidt u met gemakkelijk herkenbare pictogrammen voor printen, 
kopiëren, scannen, faxen of e-mailen en voor met één druk op de knop te selecteren services en 
zelf geïnstalleerde oplossingen.

Meer flexibiliteit, waar u ook bent.

Haal meer uit mobiel printen.

• Apple® AirPrint™. Print e-mails, foto’s en belangrijke bedrijfsdocumenten direct vanaf uw Apple 
iPhone® of iPad® zonder eerst drivers te moeten installeren. Met AirPrint kan uw iPhone of iPad 
automatisch machines waarop AirPrint draait, herkennen en daarmee verbinding maken via het 
Wi-Fi netwerk op uw kantoor.

• Xerox® Print Service Plug-in for Android™. Printen vanaf een Android toestel is nu ook makkelijk 
zonder apps van derden of printerdrivers. Met deze plug-in kunt u eenvoudig printen naar een 
Xerox® MFP via een draadloos netwerk.

• Xerox® Mobile Link App. Scan, e-mail en fax vanaf uw telefoon of tablet door verbinding te leggen 
met uw multifunctionele printers via deze gratis app. Verzend data naar de cloud of print data uit de 
cloud en creëer one-touch workflows tussen een mobiel toestel en een multifunctionele printer.  
Ga voor meer informatie naar  www.xerox.com/MobileLink
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1  Single-pass dubbelzijdige automatische 
originelendoorvoer voor 100 vel scant dubbelzijdige 
documenten in formaten tot 216 x 356 mm.

Met scannen naar e-mail kunt u bestanden direct 
vanaf het aanraakscherm naar e-mailadressen 
verzenden.

Netwerkscannen maakt gebruik van handige 
templates waarmee scans naar vooraf 
opgegeven bestemmingen kunnen  
worden gestuurd.

Met scannen naar USB worden gescande 
beelden direct naar een draagbaar 
USBgeheugen verzonden.

2  Met direct printen/scannen met USB kunt  
u direct opslaan naar of printen vanaf een  
USB-geheugenstick.

3  De glasplaat van 216 x 356 mm maakt het 
mogelijk om documenten te scannen zonder nietjes 
te verwijderen.

4  Instelbare multifunctionele lade voor 100 vel.

5  Lade 1 voor 520 vel/optionele lade voor 520 vel.

6  Hogecapaciteitslade voor 2.100 vel verhoogt de 
totale papiercapaciteit naar 3.240 vel.

7  Met de interne harde schijf van 320 GB kunt u meer 
opdrachten tegelijkertijd uitvoeren op de machine. 
Gebruik de functie 'Save Print' om documenten die 
vaak worden gebruikt direct beschikbaar te hebben 
om te printen.

8  Geavanceerde faxmogelijkheden* zijn onder andere 
een embedded fax en LAN-fax (voor het zonder 
papier direct vanaf uw PC faxen), plus beveiligd 
faxen ontvangen en faxen doorsturen naar e-mail.

9  Opvangbak voor gestaffelde uitleg - Gestaffelde 
uitleg/nietmachine voor 500 vel met nieten tot 
50 vel (op één positie)*.

10  Het capacitieve kleurenaanraakscherm ondersteunt 
swipe en is intuïtief voor iedere gebruiker die 
vertrouwd is met smartphones of tablets.

*Optioneel 
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Machinespecificaties WorkCentre 4265/S

Snelheid Tot 53 ppm A4

Duty cycle1 Tot 250.000 pagina’s per maand

Harde schijf / Processor / 
Geheugen

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Aansluitingen 10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, optioneel draadloos 802.11b/g/n

Gebruikersinterface Capacitief kleurenaanraakscherm van 7 inch

Kopiëren en printen
Kopieer- en printresolutie Kopiëren: tot 600 x 600 dpi; Printen: tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit

Eerste afdruk verschijnt binnen Kopiëren: slechts 5 seconden; Printen: slechts 8 seconden

Kopieersnelheid Kopieer snelheid per minuut: 26,8

Printertalen Adobe® PostScript® 3-compatibiliteit, PCL® 5c/e-/PCL 6-emulaties, XML Paper Specification (XPS®)

Printfuncties Boekjes printen, proefafdrukken, blanco pagina's overslaan, N-up (meerdere pagina's op één vel), sorteren, schalen, verkleinen/vergroten, aanpassen aan 
papierformaat, omslagbladen, afwijkende papierformaten, uitgesteld printen, bannervellen, printen vanaf USB

Mobiel 
printen  
en apps

Standaard Apple® AirPrint™, Web Printing Service

Gratis 
download

Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ 

Optioneel Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (incl. Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 en Mopria®. Ga voor 
meer informatie naar www.xerox.com/WPSA)

Scannen Standaard Bestemmingen: Scannen naar USB-stick, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Bestandsformaten: PDF, XPS, JPEG, TIFF; 
Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, PDF / XPS / TIFF met één of meerdere pagina’s, Linearized PDF, Xerox® Scan to PC 
Desktop SE (incl. OCR, bestandsconversie naar Microsoft® Word®, Excel® en PowerPoint®. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/scan2pcSE)

 Optioneel Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, andere oplossingen beschikbaar via diverse Xerox Alliance Partners

Faxen Optioneel Embedded fax2, LAN-fax, serverfax

Beveiliging Standaard 802.1X, gemakkelijke verificatie, Kerberos-verificatie (Unix/Linux/Windows ADS), LDAP-verificatie (beveiligd LDAP), Lokale PIN als gast met pincode, simpele 
verificatie (één account met gebruikersnaam en wachtwoord), SMB-verificatie (ADS), SMTP-gebruikersreferenties via Kerberos, SMTP-gebruikersreferenties 
via SMB (NTLM), scannen naar e-mail met verificatie, toegangsbeheer, gebruikersrechten, beveiligd printen, beveiligd faxen ontvangen, SNMP v3, IPv6, 
SSL, SMTP over SSL, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV), USB-poort uitschakelen, auditlog, FIPS 140-2-versleuteling, 256-bits harde schijf versleuteling, 
Image Overwrite, softwareverificatietoets, IP-filtering, HTTPS, SFTP, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408)

 Optioneel Xerox® PrintSafe Software

Accounting Standaard Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen)

 Optioneel Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, mogelijkheid voor netwerkaccounting, andere oplossingen verkrijgbaar via diverse Xerox Alliance 
Partners

Papierinvoer 
 Standaard

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 100 vel; afwijkende formaten: 145 x 145 mm tot 216 x 356 mm (50 tot 105 g/m2)
Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm (60 tot 163 g/m2)
Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 163 g/m2)

 Optioneel Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 163 g/m2)
Hoge capaciteitslade: 2.100 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (60 tot 120 g/m2)

Totale capaciteit (std./max.) 620/3.240 vel

Papieruitvoer 
 Standaard 500 vel, automatisch dubbelzijdig

Afwerking Optioneel Opvangbak met gestaffelde uitleg: lade voor 500 vel, nieten van 50 vel

Garantie Eén jaar onsite garantie
1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 Analoge telefoonlijn vereist. 

Xerox® WorkCentre® 4265

Meer uitgebreide specificaties vindt u op www.xerox.com/office/WC4265Specs 
©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, 
Scan to PC Desktop®, WorkCentre® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten 
en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen 
voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De productinformatie en/of technische 
gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 3/16   BR10775  W4XBR-02DF

Machinebeheer
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® 
CentreWare® Web, waarschuwingen per e-mail bij opraken 
verbruiksmaterialen
Printerdrivers
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, 
Mac OS® 10.5 en hoger, 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®

Mediasoorten
Normaal, dun papier, geperforeerd, briefhoofd, licht karton, 
kringlooppapier, bankpostpapier, etiketten, voorbedrukt, 
enveloppen, transparanten
Ga voor een volledige lijst naar www.xerox.com
Afmetingen (B x D x H)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, gewicht: 42,32 kg

Normen
FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-markering conform 
richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU en 1999/5/
EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, EAC, voldoet aan 
ENERGY STAR®, GS-keurmerk en Der Blaue Engel-certificering 
conform Ral UZ-171 voor Duitsland, NOM, Ukraine, ECOLOGO, 
India BIS-registratie, Chili energie- en veiligheidsregistratie
Inhoud van de verpakking
• WorkCentre 4265 multifunctionele printer
• Start-tonercartridge (printcapaciteit 30.0002)
• Drumcartridge (rendement 100.0003)
•  Installatiehandleiding, korte gebruiksinstructie, CD met 

documentatie en drivers (drivers, gebruikershandleiding, 
systeembeheerdershandleiding)

• Netsnoer
Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen
Ga voor meer informatie naar de website van Green World 
Alliance op  www.xerox.com/gwa

Verbruiksmaterialen1

Zwarte tonercartridge (ca. 30.000)2  106R02733
Drumcartridge (ca. 100.000 pagina's)3  113R00776
Nietcartridge 008R12941

Opties
Netwerk Accounting Enablement 098S04928
Netwerk faxserver enablement 098S04931
Fax-kit (universeel) 097N02154
Papierlade voor 520 vel 097N01524
Console met 4 laden (IOT + 3 extra laden) 097S03678
Console met 2 laden (IOT + 1 extra lade) 097S03677
Hogecapaciteitslade voor 2.100 vel 097N01684
Opvangbak met gestaffelde uitleg voor 500 vel  097N02155
Foreign Device Interface 097N01676
Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV) 498K17546
Kit voor draadloze verbindingen 097N02156
1 Controleer of dit onder uw servicecontract met Xerox valt.
2  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden 

in overeenstemming met ISO/IEC19752. Rendement varieert op basis 
van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

3  Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Aantal pagina's hangt af van 
taakgrootte, papierformaat en -oriëntatie.
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