Xerox® Phaser® 3260 şi
Xerox® WorkCentre™ 3225
A4
Imprimantă şi echipament
multifuncţional

Imprimanta Xerox Phaser 3260
şi echipamentul multifuncţional
Xerox WorkCentre 3225
®

®

™

Performanţă axată pe rezultate.

®

Imprimanta Xerox Phaser 3260 şi echipamentul
multifuncţional Xerox WorkCentre™ 3225
®

®

®

Obiectivele dumneavoastră: creşterea productivităţii, eficienţă sporită,
accelerarea proceselor şi controlul costurilor.
Atingeţi-vă obiectivele. Imprimanta Phaser 3260 şi echipamentul multifuncţional
WorkCentre 3225 au un design compact, dar sunt extrem de performante. Ambele
sunt concepute să deservească un singur utilizator sau o echipă mică. Phaser 3260
oferă imprimarea rapidă, automată, faţă-verso pentru texte şi elemente grafice
clare, de o calitate perfectă. WorkCentre 3225 vine în plus cu funcţii fiabile de
copiere, scanare şi fax, reunite într-o soluţie all-in-one foarte convenabilă.

Fiabilitate la un preţ avantajos.

Gândit pentru rezultate excelente.

De la complexitate la simplitate.

• Economic. Menţineţi costurile la nivel
scăzut printr-o imprimarea rapidă şi fiabilă
destinată unui singur utilizator sau unei
echipe mici.

• Imprimare rapidă. Viteza de până la
28 ppm şi timpul de imprimare a primei
pagini de numai 8,5 secunde vă permit
să petreceţi mai puţin timp în preajma
dispozitivului şi să vă concentraţi în
schimb pe activităţile mai importante.

• Wi-Fi Direct. Telefoanele mobile, tabletele
şi laptopurile se pot conecta acum în
siguranţă direct la imprimantă sau la
echipamentul multifuncţional, chiar în
absenţa unei reţele wireless existente.

• De încredere. Cu cartuşele cu durată
mare de viaţă, uşor de înlocuit, şi prin
fiabilitatea operațiunilor ce face din
orice lucrare o sarcină uşor de îndeplinit,
intervenţiile sunt reduse la minimum.
• Imprimare eficientă. Consumabilele
individuale vă permit să înlocuiţi numai ce
s-a consumat - astfel profitaţi la maximum
de fiecare cartuş de imprimare.
• Fără griji. Service şi asistenţă Xerox la
standarde excepţionale, cu garanţie
standard de un an.
• Centralizare. Echipamentul
WorkCentre 3225 vă permite să reduceţi
costurile de operare şi solicitările de
asistenţă, combinând numeroase funcţii
esenţiale pentru afacere într-un singur
dispozitiv.

• Economisiţi mai mult decât bani.
Imprimarea standard automată faţă-verso
face economie de timp preţios şi hârtie,
iar modurile de economisire a energiei şi
a tonerului şi driverul de imprimare Earth
Smart vă permit să cheltuiţi mai puţin
pentru energie electrică şi consumabile.
• Puternic şi productiv. Memoria standard
de 256 MB şi procesorul de 600 MHz
asigură imprimarea rapidă şi precisă
a lucrărilor, chiar şi atunci când conţin
un număr mare de elemente grafice.
• Impact vizual. Imprimarea la calitatea
îmbunătăţită a imaginii de 4800 x
600 dpi, asociată cu emulările PCL şi
PostScript, asigură un nivel constant de
claritate a textului şi o mare precizie a
elementelor grafice.

• Nu e complicat. Xerox® Easy Wireless
Setup vă permite să vă conectaţi rapid
şi uşor la reţeaua Wi-Fi.
• Accesibilitate. Aceste dispozitive,
caracterizate prin funcţionare silenţioasă,
conectivitate wireless integrată şi design
compact, se potrivesc exact acolo unde
aveţi nevoie de productivitate maximă.
• Multiple opţiuni pentru suporturi
de imprimare. Imprimaţi uşor pe o
varietate de dimensiuni personalizate
şi o gamă largă de suporturi, inclusiv
folii transparente, carton, plicuri şi cărţi
poştale.

Phaser 3260. Imprimare.
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Un singur dispozitiv. Cinci caracteristici impresionante. Eficientizaţi şi mai
mult afacerea cu cele cinci caracteristici esenţiale pentru activităţile de birou,
adunate într-un singur produs uşor de utilizat. Echipamentul multifuncţional
Xerox WorkCentre™ 3225 are la bază funcţionalitatea remarcabilă a imprimantei
Xerox Phaser 3260, la care se adaugă copierea, scanarea, e-mailul şi faxul.
®
®

®

Caracteristicile echipamentului
multifuncţional WorkCentre 3225:
• Compact, silenţios şi uşor, echipamentul
WorkCentre 3225 se potriveşte perfect în spaţii
înguste şi aglomerate.
• Panoul frontal cu interfaţă prietenoasă vă ajută
să găsiţi rapid funcţiile cel mai frecvent utilizate,
graţie butoanelor uşor de citit şi ecranului LCD
cu afişare pe două rânduri.
• Calitatea îmbunătăţită a imaginii, de
4800 x 600 dpi, permite producerea de imagini
şi text clare, cu redare perfectă a detaliilor.
• Economisiţi timp copiind şi scanând documente
cu mai multe pagini prin dispozitivul automat de
alimentare pentru 40 de coli.
• Scanarea color şi alb-negru converteşte
rapid informația de pe hârtie în documente
electronice, gata pentru a fi salvate în reţea,
într-un folder pe computer, sau inserate într-o
aplicaţie.
• Scanarea către e-mail permite transmiterea
documentelor de pe hârtie direct către
destinatarii e-mailurilor, de la panoul frontal
– fără să fie nevoie de deplasări repetate la
computer.
• Gama cuprinzătoare de funcţii de copiere
include micşorare/mărire, ştergerea automată
a fondului, controlul luminozităţii în 3 trepte,
colaţionarea, copierea cardurilor de identitate
şi dispunerea mai multor pagini pe o singură
coală.

WorkCentre 3225. Copiere. Imprimare. Scanare. Fax. E-mail.

• O varietate largă de funcţii asigură securitatea
datelor dumneavoastră confidenţiale, aici
regăsindu-se protocoalele de securitate de
reţea SNMPv3 şi IPv6, precum şi recepţionarea
securizată a faxurilor, care reţine un fax până
când un utilizator autorizat se conectează
pentru a-l recupera.

Phaser 3260 pe scurt

WorkCentre 3225 pe scurt

• Conectivitate Wi-Fi integrată
• Viteză de imprimare de până
la 28 ppm A4
• Rezoluţie de 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi
la calitate îmbunătăţită
• Procesor puternic de 600 MHz
• Imprimare rapidă a primei pagini,
în numai 8,5 secunde

• Viteză de imprimare şi copiere de până
la 28 ppm A4
• Conectivitate Wi-Fi integrată
• Rezoluţie de imprimare de până la 600 x 600 dpi;
4800 x 600 la calitate îmbunătăţită
• Procesor puternic de 600 MHz
• Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde
• Rezoluţie de scanare de până la 600 x 600 dpi albnegru şi color

LxAxÎ:
368 x 335 x 214 mm
Greutate:
7,6 kg

LxAxÎ:
401 x 362 x 365 mm
Greutate:
11,4 kg
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Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Specificaţii pentru
dispozitiv

Phaser 3260DNI

Viteză

Până la 28 ppm A4

Volum lunar1

Până la 30.000 pagini/lună

Procesor/Memorie

600 MHz/256 MB

Conectivitate

10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză

Imprimare şi copiere

WorkCentre 3225DNI

Rezoluţie

600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii)

Imprimare: 600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii)
Copiere: până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii

Ieşirea primei pagini

8,5 secunde

Imprimare: 8,5 secunde. Copiere: 10 secunde

Limbaje de imprimare

Emulări PCL® 5e şi 6, emulare PostScript® 3™

Funcţii de imprimare

Mod economic pentru toner, imprimare broşuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micşorare/mărire, dimensionare la
formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificare contrast margini, reglare luminozitate, reglare
contrast, selectare hârtie după atribute, setări driver Earth Smart, drivere de imprimare bidirecţională, monitorizare lucrare, memorare şi reluare setări
driver

Imprimare mobilă

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Scanare

Funcţii

Fax

Nu este disponibilă

Scanare via TWAIN/WIA, scanare către PC, scanare către WSD, scanare
către e-mail, rezoluţie de până la 1200 x 1200 dpi (până la 4800 x 4800 la
calitate îmbunătăţită), color, alb-negru, 8 biţi nuanţe de gri, PDF/JPEG/TIFF

Nu este disponibil

Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare
automată, micşorare automată, trimitere către mai multe destinaţii,
trimitere faxuri color, filtrare faxuri nedorite, ton de apel distinct, agendă
cu adrese fax, redirecţionare faxuri către fax, recepţionare securizată a
faxurilor, recepţionare pe PC a faxurilor redirecţionate

Funcţii fax direct2

Funcţii Fax LAN

Securizare

1

Trimitere catre mai multe destinaţii, agendă cu adrese fax
Standard

HTTPS securizat (SSL) IPsec, autentificare 802.1X, WPA2 Personal, filtrare IPv4 şi IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USB
Nu este disponibilă

Autentificare în reţea (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP securizat, SMTP prin
SSL/TLS, autentificare scanare către e-mail, WPA2 Enterprise

Alimentarea cu hârtie
Standard

Tava principală: până la 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm
- 216 x 356 mm
Fanta de alimentare manuală: 1 coală; dimensiuni personalizate:
76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 40 coli; dimensiuni
personalizate: 148 x 148 mm - 216 x 356 mm
Tava principală: până la 250 coli; dimensiuni personalizate:
76 x 127 mm - 216 x 356mm
Fanta de alimentare manuală: 1 coală; dimensiuni personalizate:
76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Ieşire hârtie

150 coli

120 coli

Imprimare faţă-verso
automată

Standard

Garanţie

Garanţie un an

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; 2 Este necesară linie telefonică analogică

Managementul echipamentelor
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print
Manager
Drivere de imprimare
Microsoft® Windows® 8 (32/64 biţi), 7 (32/64 biţi), Vista
(32/64 biţi), 2000, XP (32/64 biţi), 2003 Server (32/64
biţi), 2008 Server (32/64 biţi), 2008R2 (64 biţi); Mac OS®
10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19;
openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux
Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun
Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2,
11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)
Fonturi
136 fonturi PostScript; 111 fonturi PCL
Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare: hârtie standard de
60-105 g/m2
Tava principală: hârtie standard de 60-163 g/m2
Fanta de alimentare manuală: hârtie standard de 60-220 g/
m2
Tipuri de suporturi
Hârtie obişnuită, groasă, subţire, plicuri, etichete, carton, hârtie
de bumbac, hârtie colorată, preimprimată, reciclată, standard,
hârtie pentru arhivare, folii transparente

Mediu de funcţionare
Temperatură: 10°-32°C; umiditate: 20 %-80 %; presiune
sonoră: imprimare: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), în aşteptare:
Phaser 3260: 30 dB(A); în aşteptare: WorkCentre 3225:
26 dB(A); durată încălzire (din modul economic):
14 secunde, FPOT din modul economic: 14 secunde
Alimentare cu electricitate
Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A sau 220-240 V
c.a., 50/60 Hz, 3,2 A; imprimare continuă: 417 W; pregătit
(în aşteptare): 46 W; mod economizor de energie (inactiv):
2,0 W
Dimensiuni (L x A x Î)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, greutate: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, greutate: 11,4 kg
Certificări
Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a doua, FDA/
CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B,
Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate
cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN
60950-1, ediţia a doua, EN 60825-1 – produs laser clasa 1,
Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022, Clasa B, EN 55024,
Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2012/19/UE,
calificat ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance,
WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT,
Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® şi WorkCentre sunt mărci
înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit
că acest produs respectă indicaţiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR
sunt mărci înregistrate în Statele Unite. 10.2014 BR10685

Ce conţine pachetul livrat
• Imprimanta Phaser 3260 sau echipamentul multifuncţional
WorkCentre 3225
• Cartuş de imprimare (capacitate de imprimare 1.500 de
pagini*)
• Cartuş cilindru (capacitate de imprimare 10.000 de pagini**)
• Software (Nuance Paperport şi Image Retriever, ABBYY
FineReader Professional, doar la WorkCentre 3225)
• Ghid de instalare rapidă, CD cu drivere şi documentaţie
• Cablu de alimentare, cablu USB
• Cablu fax (WorkCentre 3225)
Consumabile
Cartuş de imprimare: 3.000 pagini* 
106R02778
Cartuş de imprimare în pachet de 2 unităţi:
2 x 3.000 pagini* 
106R02782
Cartuş cilindru: 10.000 pagini**
101R00474
* Număr mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate
cu ISO/IEC 19752. Randamentul variază în funcţie de imagine,
acoperire şi modul de imprimare.
** Număr aprox. de pagini. Randament declarat bazat pe pagini cu
format letter/A4 şi greutate de 75 g/m2. Randamentul poate varia în
funcţie de tipul, formatul, greutatea şi orientarea suportului, precum şi
de tiparele de utilizare.

