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WorkCentre 5945/5955 
Drukarka wielofunkcyjna
Prostszy sposób na wydajną pracę biura.
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Rzeczywista wartość inwestycji 
w technologię biurową nie 
zawsze jest od razu widoczna. 
Najważniejsze jest tło — sposób, 
w jaki stosowane rozwiązania 
zwiększają produktywność 
zespołu i umożliwiają pracę 
zgodną z preferencjami 
użytkowników. Te możliwości 
oferują urządzenia Xerox® 
WorkCentre™ 5945/5955, które 
poprzez udoskonaloną codzienną 
funkcjonalność przyczyniają 
się do zwiększenia sprawności 
i bezpieczeństwa pracy oraz 
obniżenia jej kosztów — aby 
móc się koncentrować na tym, co 
najważniejsze dla firmy.



Bezproblemowa konserwacja

Urządzenia Xerox® WorkCentre 
5945/5955 zostały zaprojektowane z 
myślą o łatwości użytkowania. Pełny 
dostęp do ścieżki papieru usprawnił 
rutynową konserwację. Wzywanie 
serwisu nie jest więc już konieczne.

Wszystkie drukarki zawierają podzespoły, 
które w końcu ulegają zużyciu. Dzięki 
prostej metodzie wymiany części 
poprzez ich wysuwanie i wsuwanie 
zminimalizowano przestoje. Ponadto 
zastosowanie zaawansowanej technologii 
zaowocowało zmniejszeniem ilości 
materiałów eksploatacyjnych.

 3

• Niezawodne tempo. Zmienna intensywność 
pracy biura oznacza częstą konieczność 
zmiany biegów "w locie". Urządzenia 
WorkCentre 5945/5955 umożliwiają 
tworzenie znakomitej jakości materiałów 
w imponującym tempie kopiowania i 
drukowania od 45 do 55 str./min. To więcej 
niż potrzeba dla utrzymania sprawności 
pracy każdego zespołu. 

• Ultraszybkie jednoprzebiegowe 
skanowanie dwustronne. Tworzenie 
atrakcyjniejszych materiałów kolorowych 
oraz szybka dystrybucja elektroniczna 
są teraz możliwe dzięki niewiarygodnie 
szybkiemu jednoprzebiegowemu 
skanowaniu dwustronnemu w kolorze, w 
tempie nawet 200 obrazów na minutę.

• Skanowanie dostosowane do 
potrzeb firmy. Funkcja skanowania 
jednodotykowego oznacza możliwość 
utworzenia dedykowanego, łatwego w 
użyciu przycisku skanowania na kolorowym 
ekranie dotykowym urządzenia. Do 
każdego takiego przycisku można przypisać 
preferowany proces skanowania, aby 
przyspieszyć dystrybucję i archiwizację 
dokumentów.

• Dłuższe drukowanie. Możliwość włożenia 
4700 arkuszy papieru oznacza dłuższą pracę 
bez konieczności przerywania. Dodatkowo, 
różnorodne opcje wykańczania zwiększają 
elastyczność zarówno w przypadku prostych, 
jak i złożonych zadań.

• Wyjątkowa jakość drukowania i 
kopiowania. Prawdziwą rozdzielczość 
1200 x 1200 dpi firma Xerox® uzyskała 
dzięki swojemu najnowszemu tonerowi 
EA (Emulsion Aggregation).

• Drukowanie z i skanowanie na dowolny 
nośnik pamięci USB. Nawet nie będąc 
przy komputerze, można w prosty sposób 
korzystać z urządzenia przy użyciu jego 
panelu sterowania i szybciej dostarczać 
dokumenty tam, gdzie są potrzebne.

•  Personalizacja rozwiązań. Bezserwerowe 
środowisko Xerox Extensible Interface 
Platform (EIP) umożliwia tworzenie 
aplikacji na urządzenia Xerox® wyposażone 
w technologię Xerox® ConnectKey® bez 
konieczności posiadania dodatkowej 
infrastruktury IT. Pozwala to na uproszczenie 
i zindywidualizowanie sposobu użytkowania 
urządzenia w zakresie wielu jego funkcji 
— od aplikacji pomocy technicznej po 
skanowanie.

Produktywność, która zaskoczy każdego.
Nie chodzi tylko o to, aby praca została wykonana. Chodzi o bycie 
zawsze produktywnym, elastycznym i niezawodnym. Jest to możliwe dzięki 
wszechstronnemu zestawowi funkcji i możliwości urządzeń Xerox® WorkCentre™ 
5945/5955, które każdego dnia pozwalają wychodzić ponad oczekiwania 
współczesnego miejsca pracy. 



Wbudowana oszczędność

Zaawansowana drukarka wielofunkcyjna 
z licznymi rozwiązaniami ekologicznymi.

• Tryb energooszczędny z możliwością 
szybkiego uruchomienia pozwala 
oszczędzać prąd, gdy urządzenie nie 
jest używane, jednocześnie utrzymując 
je w ciągłej gotowości.

• Pełna zgodność z europejską dyrektywą 
RoHS w sprawie ograniczenia 
użycia substancji niebezpiecznych i 
programem Environmental Choice. 
Ponadto urządzenie spełnia lub 
przewyższa normy programu ENERGY 
STAR® wer. 2.0.

• Różnorodne ustawienia drukowania 
pozwalające zmniejszyć negatywny 
wpływ na środowisko. Dostępne opcje 
obejmują domyślny druk dwustronny, 
wydruk próbny, druk na papierze z 
odzysku i druk w trybie roboczym.

• Ustawienia innowacyjnego sterownika 
druku Earth Smart umożliwiają wybór 
najbardziej ekologicznych opcji 
drukowania.
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• Intuicyjny, łatwy w obsłudze kolorowy 
ekran dotykowy. Wyraźne, intuicyjne ikony 
i funkcje, z których słyną urządzenia Xerox®, 
zapewniają łatwość obsługi przepływu pracy 
bezpośrednio z ekranu głównego.

•  Rzadsze interwencje. Mniej przestojów. 
Toner o dłuższej żywotności zwiększa 
wydajność i zapewnia znakomitą 
jakość obrazu. Wymiany może dokonać 
każdy użytkownik. Pozwala to uniknąć 
niepotrzebnych wezwań serwisu i 
zakłóceń pracy.

•  Szybka i łatwa pomoc krok po kroku. 
Dzięki materiałom filmowym dostępnym 
z interfejsu użytkownika nasz helpdesk 
jest zawsze pod ręką.

• Instalowanie, aktualizowanie i 
zarządzanie urządzeniami za pomocą 
jednego sterownika druku. Sterownik 
Xerox® Global Print Driver® posiada 
spójny, łatwy w obsłudze interfejs, za 
pośrednictwem którego administratorzy 
IT mogą monitorować urządzenia Xerox® i 
innych marek oraz nimi zarządzać. Pozwala 
to zmniejszyć potrzebę kontaktowania się 
z serwisem i uprościć zarządzanie usługami 
druku.

• Uproszczenie codziennej pracy biura 
dzięki zaawansowanym funkcjom 
kopiowania i drukowania. Obsługa wielu 
wyspecjalizowanych aplikacji drukowania, 
takich jak adnotacje, stemple Bates, 
kopiowanie dokumentów tożsamości 
czy programowanie na poziomie strony.

• Komfort użytkownika i ujednolicenie. 
Ponieważ urządzenia Xerox® WorkCentre™ 
5945/5955 korzystają z tej samej 
technologii kontrolera co inne nasze 
obecnie dostępne drukarki wielofunkcyjne, 
użytkownicy zyskują wysoko ceniony poziom 
ujednolicenia i wygody. Więcej informacji na 
temat przełomowej technologii kontrolera 
Xerox® ConnectKey® można znaleźć na 
stronie internetowej www.xerox.com/
connectkey.

Prostota jeszcze nigdy nie była tak łatwa.
Zamień złożoność na wyższy poziom prostoty. Urządzenia Xerox® WorkCentre™ 
5945/5955 dostarczają użytkownikom właściwych narzędzi, aby mogli się 
koncentrować na tym, co naprawdę ważne.



Silne partnerstwo

Poprzez zintegrowanie w urządzeniach 
WorkCentre 5945/5955 technologii 
McAfee® powstała pierwsza w branży linia 
systemów wielofunkcyjnych, które same 
zabezpieczają się przed potencjalnymi 
zagrożeniami z zewnątrz. Technologia 
białych list McAfee dba o to, aby w 
urządzeniu były wykonywane tylko 
bezpieczne, zatwierdzone pliki lub funkcje, 
minimalizując konieczność ręcznego 
aktualizowania oprogramowania 
w odpowiedzi na nowe zagrożenia. 
Dodatkowo, płynna integracja z 
zestawem narzędzi usług zarządzania 
drukiem Xerox® oraz McAfee ePolicy 
(ePO) umożliwia łatwe śledzenie i 
monitorowanie.

Ponadto automatyczna integracja 
Cisco TrustSec Identity Services 
Engine (ISE) zapewnia kompleksową 
widoczność wszystkich punktów 
końcowych wielofunkcyjnych systemów 
wyposażonych w technologię ConnectKey, 
co pozwala wdrażać zarządzane przez 
dział informatyczny scentralizowane 
zasady bezpieczeństwa i zgodność.
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•  Zabezpieczenie przed kradzieżą danych. 
Dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu AES 
zgodnemu ze standardem FIPS 140-2 
urządzenia WorkCentre 5945/5955 chronią 
wszystkie wrażliwe dane. Stosowane 
jest szyfrowanie twardego dysku oraz 
zapisywanie skanowanych danych w 
postaci szyfrowanych plików PDF. Całkowite 
usunięcie wszystkich fragmentów danych 
jest możliwe dzięki funkcji trzykrotnego 
nadpisywania obrazu.

•  Ochrona przed nieupoważnionym 
użytkowaniem. Uprawnienia użytkowników, 
uwierzytelnianie sieciowe, filtrowanie 
adresów IP oraz obsługa inteligentnych 
kart to zastosowane przez firmę Xerox 
rozwiązania, które dbają o to, aby dostęp do 
urządzenia miały tylko upoważnione osoby.

•  Zawsze o krok przed zagrożeniami. Firma 
Xerox w sposób proaktywny monitoruje 
pojawianie się nowych zagrożeń i w razie 
potrzeby dostarcza odpowiednie "łatki". W 
ten sposób stan zabezpieczeń posiadanego 
urządzenia jest zawsze aktualny, 
zapewniając bezpieczeństwo danych. 
Ponadto, możliwe jest otrzymywanie 
aktualnych powiadomień za pośrednictwem 
kanału RSS i sprawdzanie informacji 
dostępnych na stronie internetowej 
www.xerox.com/security.

• Zawsze aktualne i zgodne z przepisami. 
Niezależnie od branży — na przykład 
administracja państwowa, finanse czy 
służba zdrowia — urządzenia WorkCentre 
5945/5955 spełniają najnowsze normy 
bezpieczeństwa, w tym Common Criteria 
(w toku), HIPAA, Data Protection Act 
(brytyjska ustawa o ochronie danych), 
COBIT i inne.

• Pełna widoczność. Dzięki pełnemu 
wglądowi w urządzenie i sieć drukarki 
WorkCentre 5945/5955 są zabezpieczone 
przed kradzieżą adresu IP i zapewniają 
niezaprzeczalność. Zarządzanie polityką 
zabezpieczeń i śledzenie wszystkich 
czynności w urządzeniu za pomocą dziennika 
audytu pozwala kontrolować, kto uzyskuje 
dostęp, do czego i kiedy.

Nowy poziom bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa. Pewność. Urządzenia Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 
szczycą się najbardziej kompletnym zestawem zaawansowanych funkcji i technologii 
bezpieczeństwa, stworzonych przez liderów z branży zabezpieczeń, które zapewniają 
wszechstronną ochronę najbardziej wrażliwych danych przez całą dobę, 7 dni w 
tygodniu. 
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Zawsze na czas — niezależnie 
od miejsca pracy.
W biurze czy w drodze — technologia 
zastosowana w urządzeniach Xerox® 
WorkCentre™ 5945/5955 umożliwia 
pracownikom korzystanie z nich z dowolnego 
komputera i zapewnia nieprzerwaną łączność 
z elastycznymi narzędziami i rozwiązaniami 
zwiększającymi wydajność pracy. 

• Swoboda dzięki opcjonalnej łączności 
Wi-Fi. Pracownicy mogą się łączyć z 
urządzeniami z dowolnego miejsca, bez 
użycia przewodów.

• Apple® AirPrint. Ta technologia umożliwia 
drukowanie wiadomości e-mail, zdjęć 
i ważnych dokumentów biurowych 
bezpośrednio z urządzeń iPhone lub iPad 
firmy Apple bez konieczności instalowania 
sterowników i podłączania przewodów. 
Funkcja AirPrint sprawia, że urządzenie 
iPhone lub iPad automatycznie znajduje 
drukarkę WorkCentre 5945/5955 i nawiązuje 
z nią połączenie za pośrednictwem sieci 
Wi-Fi.

• Xerox® Mobile Print i nie tylko. 
Drukowanie bezprzewodowe oraz z 
urządzeń mobilnych nie musi już budzić 
obaw i niepewności. Firma Xerox oferuje 
wszelkie opcje niezbędne do bezpiecznego, 
precyzyjnego drukowania z większości 
urządzeń mobilnych na dowolnej drukarce 
lub urządzeniu wielofunkcyjnym, niezależnie 
od marki. Pliki programów PowerPoint® 

i Word®, a także innych standardowych 
formatów, można teraz drukować z wiodącą 
w branży precyzją. Ponadto firma Xerox 
oferuje rozmaite funkcje opcjonalne, 
przystosowane do integracji z systemami 
informatycznymi, takie jak dostęp za 
pomocą kodu PIN czy obsługa różnych 
mobilnych systemów operacyjnych. Aby 
poznać więcej powodów, sprawiających, 
że marka Xerox to jedyny wybór dla 
współczesnych mobilnych profesjonalistów, 
czy to w biurze, czy poza nim, odwiedź 
witrynę www.xerox.com/mobile.

• Zdalny panel sterowania. Panel 
sterowania urządzenia WorkCentre 
5945/5955 można obsługiwać zdalnie 
i bezpiecznie z dowolnego komputera 
w biurze, w taki sam sposób jak gdy 
użytkownik stoi przy urządzeniu. Zdalny 
panel sterowania umożliwia informatykom 
zdalne wyświetlanie i monitorowanie 
interfejsu użytkownika, a także ułatwia 
szkolenie innych pracowników. Użytkownicy 
podchodzący do urządzenia w trakcie takiej 
zdalnej sesji są powiadamiani o braku 
możliwości wprowadzania w urządzeniu 
jednoczesnych zmian systemowych. 
Dodatkowo, zaawansowane sterowniki 
druku oraz bezpłatne narzędzia do 
zarządzania urządzeniem umożliwiają 
zdalne monitorowanie jego wydajności oraz 
dostępności materiałów eksploatacyjnych 
w celu uniknięcia przestojów w pracy 
urządzenia.

Gotowość w dowolnym miejscu.
Nowoczesna praca wymaga dostępu do technologii zawsze i wszędzie. 
Nasze rozwiązania mobilne dają współczesnym użytkownikom swobodę 
i elastyczność wykonywania pracy zarówno w biurze, jak i w drodze.

Jeszcze więcej możliwości
Niezależnie od tego, czy skanowanie i 
zarządzanie dokumentami odbywa się w 
sieci biurowej czy w hostowanej chmurze w 
Internecie, można mieć dostęp do rozwiązań 
usprawniających proces skanowania 
bezpośrednio z dowolnego urządzenia 
WorkCentre 5945/5955 — jest to możliwe 
dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Xerox® 
z zakresu zarządzania obiegiem dokumentów, 
stworzonym na platformie Xerox Extensible 
Interface Platform®.
• Xerox® ConnectKey® dla SharePoint® lub 

Xerox® ConnectKey® dla DocuShare®. 
Narzędzia te umożliwiają skanowanie plików 
bezpośrednio na platformę Microsoft® 
SharePoint lub Xerox® DocuShare® oraz do 
innych folderów systemu Windows®. Ponadto 
automatyczne konwertowanie dokumentów 
do postaci inteligentnych, uporządkowanych 
danych oraz łatwe w obsłudze narzędzia 
do nazywania i przekierowywania 
plików pozwalają na znacznie więcej niż 
podstawowe zapisywanie plików i tworzenie 
dokumentów PDF.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Nasz system skanowania oparty na chmurze 
zapewnia łatwe, bezpieczne i skalowalne 
skanowanie do popularnych repozytoriów 
zlokalizowanych w chmurze, takich jak Google 
Docs™, SalesForce.com, Office 365 oraz 
Dropbox™, dzięki specjalnie zaprojektowanym 
procesom, wykorzystującym technologię 
Xerox Extensible Interface Platform. Więcej 
informacji o oferowanych przez firmę Xerox® 
rozwiązaniach do zarządzania obiegiem 
dokumentów można znaleźć na stronie 
internetowej www.office.xerox.com/
software-solutions.

*  Dostępne rozwiązania opcjonalne mogą być różne w 
zależności od regionu geograficznego. 



Kryteria optymalizacji Xerox® 
WorkCentre™ 5945/5955:

Produktywność Skanowanie

Bezpieczeństwo Praca w sieci

Rozwiązania Wi-Fi
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Wejście papieru

1   Opcjonalny podręczny zszywacz (w komplecie 
z półką roboczą) umożliwia zszywanie do 
50 arkuszy papieru.

2   Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik 
dokumentów automatycznie skanuje kolorowe 
lub czarno-białe dokumenty z prędkością nawet 
200 obrazów na minutę (prędkość skanowania 
dwustronnego).

3   Taca boczna mieści 100 arkuszy grubego papieru 
o gramaturze do 216 g/m2.

4   Opracowany przez firmę Xerox® toner EA 
(Emulsion Aggregation) zapewnia znakomitą 
ostrość, wyrazistość tekstu, płynne przejścia 
odcieni oraz głęboką czerń, a także niezmienną 
precyzję detali w przypadku raportów, faktur, 
kodów kreskowych, rysunków itp.

5   Dwie regulowane tace uniwersalne, z których 
każda mieści 500 arkuszy, obsługują papier 
do formatu A3.

6   Opcjonalny zestaw do obsługi kopert 
(umieszczany w tacy 2) umożliwia 
bezproblemowe podawanie 50 kopert.

7   Podwójna taca o dużej pojemności mieści 
nawet 3600 arkuszy papieru formatu A4.

1
2

3

5

4

6

7

Opcje wykańczania

Różnorodność opcji wykańczania dokumentów umożliwia dobranie ich do potrzeb danego zespołu 
roboczego. Do wyboru są funkcje podstawowe, takie jak zszywanie i dziurkowanie, oraz bardziej 
zaawansowane, pozwalające tworzyć stronicowane, zszywane siodłowo i składane broszury.

8   Środkowa taca offsetowa 
Mieści do 400 arkuszy.

9   Finisher biurowy 
Umożliwia wielopozycyjne zszywanie 
(pojedyncze/podwójne) do 50 arkuszy o różnych 
długościach oraz, opcjonalnie, 2/3-otworowe 
dziurkowanie. Układanie do 2000 arkuszy z 
przesunięciem

10   Finisher biurowy z modułem broszur 
Finisher biurowy z modułem broszur pozwala 
wzbogacić urządzenie o funkcje tworzenia 
broszur.  
Można tworzyć broszury złożone z maks. 
15 arkuszy, zginane lub zszywane siodłowo.

Email 
draft sent

Email 
approval 
received

Email 
invite 
send date

Anesthesiology x x 8/15/14
Dermatology x x 8/15/14
Family Medicine pending due 11/1 12/1/14
Human Oncology x x 8/30/14
Neurological Surgery x x 8/30/14
Neurology x x 9/7/14
Obstetrics and Gynecology pending due 11/15 12/15/14
Ophthalmology x x 9/15/14
Pathology x x 9/15/14
Pediatrics x x 9/15/14
Psychiatry x x 9/20/14
Radiology x x 10/1/14
Surgery x x 10/1/14
Urology x x 10/7/14
Biomolecular Chemistry pending due 10/1 10/15/14
Biostatistics x x 10/15/14
Cell and Regenerative Biology x x 10/1/14
Medical Genetics x x 10/1/14
Medical History and Bioethics pending due 12/15 12/27/14
Medical Microbiology pending due 1/7 1/20/15
Medical Physics x x 11/15/14
Neuroscience x x 11/15/14
Oncology x x 11/15/14
Population Health Sciences x x 11/15/14756781 641252
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REVENUE (IN BILLIONS)

2014 $35.5

2013 $38.0

2012 $35.0

2011 $33.2

2010 $29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2014 
2013 7.4%

2012 18.2%

2011 17.5%

2010 12.1%

OPERATING MARGIN
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2013 
2012 
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DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION
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COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN
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 2012 2013 2014 

 GFIC

 DJIA

 SP500

GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

Financial Highlights

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and 
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been 
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging 
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks, 
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this 
challenging climate. 
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ConnectKey®

Drukarki wielofunkcyjne WorkCentre 5945/5955 są oparte na technologii Xerox® ConnectKey®. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.xerox.com/connectkey.
Dane techniczne 
urządzeń WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Prędkość Do 45 str./min A4 / do 31 str./min A3 Do 55 str./min A4 / do 31 str./min A3

Wydajność miesięczna1 Do 175 000 stron/miesiąc Do 200 000 stron/miesiąc

Dysk twardy / procesor / pamięć 250 GB / 1 GHz dwurdzeniowy / 2 GB

Łączność 10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalny moduł Wi-Fi (z kartą bezprzewodową Xerox® USB)

Funkcje kontrolera Ujednolicona książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online, klonowanie konfiguracji

Kopiowanie i 
drukowanie
Rozdzielczość kopiowania i 
drukowania Kopiowanie: do 600 x 600 dpi. Drukowanie: do 1200 x 1200 dpi

Czas skopiowania pierwszej 
strony Tylko 3,7 sekundy z szyby skanera / 7,6 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów

Języki opisu strony Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcjonalnie)

Funkcje drukowania Drukowanie z nośnika USB, ustawienia sterownika Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, 
dwukierunkowość, skalowanie, monitorowanie prac 

Drukowanie z urządzeń 
mobilnych Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print (opcjonalnie), Xerox® Mobile Print Cloud (opcjonalnie)

Skanowanie
W standardzie

Miejsca docelowe: skanowanie do skrzynki, skanowanie na USB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do sieci. Formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, 
JPEG, TIFF. Funkcje usprawniające pracę: skanowanie do folderu głównego, skanowanie jednodotykowe, PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, jedno-/
wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF, szyfrowane/zabezpieczone hasłem pliki PDF, linearyzowany PDF

Opcjonalnie Pakiety oprogramowania: ConnectKey® dla SharePoint®, ConnectKey® dla DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® 
Professional, inne rozwiązania dostępne od partnerów Xerox

Faks W standardzie Faks internetowy, tworzenie zadania faksu, pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu

Opcjonalnie Jedna lub dwie linie, w tym faks LAN, przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, faksowanie przy urządzeniu

Zabezpieczenia  
 W standardzie

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), certyfikat Common Criteria 
(ISO 15408) (w toku), zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE), uwierzytelnianie sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, środki kontroli dostępu, uprawnienia użytkowników

Opcjonalnie McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access Unified ID System®, pakiet umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET)

Zliczanie W standardzie Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego

Opcjonalnie Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego dostępne za pośrednictwem różnych partnerów 
Xerox®

Wejście W standardzie 
papieru

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów: 200 arkuszy; prędkość: do 200 obrazów/min (dwustronnie); rozmiary: od 125 x 138 mm do  
297 x 432 mm
Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od A6 do A3, od 60 do 216 g/m2 
Tace1–2: po 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od A5 do A3 
Podwójna taca o dużej pojemności: łącznie 3600 arkuszy (1600 i 2000 arkuszy); rozmiar A4 

Opcjonalnie Zestaw do obsługi kopert (umieszczany w tacy 2): do 50 kopert: nr 10 commercial, monarch, DL, C5

Wyjście papieru /   
opcje wykańczania

Środkowa taca offsetowa: 400 arkuszy
Finiszer biurowy: tace na 2000 + 250 arkuszy, wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, opcjonalny dziurkacz
Finiszer biurowy z modułem broszur: tace na 2000 + 250 arkuszy, wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, tworzenie broszur zszywanych siodłowo, opcjonalny 
dziurkacz, nacinanie/zginanie, zszywanie siodłowe i składanie do 40 broszur po 2–15 arkuszy
Dziurkacz do finiszera biurowego
Podręczny zszywacz: zszywanie do 50 arkuszy (papieru 75 g/m2); w komplecie z półką roboczą

1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane.

Xerox® WorkCentre™ 5945/5955

Bardziej szczegółowe dane techniczne można znaleźć na stronie internetowej  
www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs.  
Aby obejrzeć materiał filmowy dotyczący produktu, odwiedź stronę internetową 
www.xerox.com. Zbuduj i skonfiguruj własny system wielofunkcyjny Xerox® WorkCentre 
5945/5955 na stronie internetowej www.buildyourownxerox.com/connectkey.

©2014 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to 
PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® oraz Xerox Secure Access Unified ID System® to znaki towarowe firmy Xerox 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Xerox Corporation ustaliła, że ten 
produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR to zarejestrowane znaki 
towarowe w Stanach Zjednoczonych. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 8/14 BR8932 W5QBR-01JA

Inne wyróżnienia

Nagroda BLI 2013 za 
wyjątkowe osiągnięcie 
w dziedzinie innowacji 
dla Xerox® ConnectKey® 
Share to Cloud

Artykuł Certyfikat

Nagroda "Wybór roku" BLI 
2013 dla Xerox® Mobile 
Print Cloud – wyjątkowe 
rozwiązanie druku 
mobilnego dla małych firm

Artykuł Certyfikat

Nagroda "Wybór roku" 
BLI 2014 dla Xerox® 
Mobile Print Solution – 
wyjątkowe rozwiązanie 
druku mobilnego dla 
przedsiębiorstw

Artykuł Certyfikat

Nagroda BLI 2014 
dla linii produktów 
roku wśród rozwiązań 
do obrazowania 
dokumentów

Artykuł Certyfikat


