Xerox® Phaser® 3020 és
Xerox® WorkCentre™ 3025
Letter/A4-es méretű
fekete-fehér nyomtató és
többfunkciós nyomtató

Xerox Phaser 3020 nyomtató és Xerox
WorkCentre™ 3025 többfunkciós nyomtató
®

®

Lenyűgöző eredmények. Minimális költségek.

®

Xerox Phaser 3020 nyomtató és Xerox
WorkCentre™ 3025 többfunkciós nyomtató
®

®

®

Lehet, hogy vállalkozása kicsi, üzleti igényei azonban nagyok. A különösen
kis méretű Phaser 3020 nyomtatót és WorkCentre 3025 többfunkciós nyomtatót
az egyének igényeit szem előtt tartva fejlesztettük ki. Gyorsan beállítható,
mindennapos használata egyszerű, nyomtatási teljesítménye pedig kimagasló.
A nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási funkciókat egyetlen gépben ötvöző,
kedvező árú WorkCentre 3025 használatával még termelékenyebbé teheti irodáját.

Bárhonnan közvetlenül elérhető.

Pontos feladat-végrehajtás.

A legmodernebb technológia.

• Kis helyen is tökéletesen elfér. A rendkívül
kis méretű Phaser 3020 nyomtató és a
WorkCentre 3025 többfunkciós nyomtató
szűk helyekre is nagyszerűen illeszkedik.

• Meggyőző teljesítmény. A Phaser 3020
és a WorkCentre 3025 a nagyobb
munkamennyiségekkel is könnyedén elbír.

• Wi-Fi Direct. Mostantól a mobiltelefonok,
a táblagépek és a hordozható
számítógépek biztonságos kapcsolaton
keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak
a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós
nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem
rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.

• Pofonegyszerű. Az alapfunkciók között
megtalálható Wi-Fi hálózati kapcsolatnak
köszönhetően a nyomtatót vagy a
többfunkciós nyomtatót oda helyezheti,
ahol Önnek kényelmesen elérhető.
• Nincs útban. Mégis mindig számíthat
rá. Mindig nyomon követheti a nyomtatási
munkák előrehaladását, megtekintheti
a festékszinteket, és azonnali segítséget
kérhet az online támogatási szakemberektől
közvetlenül számítógépének asztaláról
a CentreWare® IS segítségével.
• Felhasználóbarát felület. A készülék
egyszerűen használható előlapján
könnyedén elvégezheti mindennapi
feladatait.

• Kevesebb várakozás. Percenként 21 lapos
nyomtatási sebességének köszönhetően
kevesebbet kell várakoznia, és több időt
tölthet ügyfeleivel.
• Lenyűgöző hatás. Kedvező ár. Ha USBvel, Ethernettel (WorkCentre 3025NI) és
beépített Wi-Fi funkcióval felvértezett
nyomtatót vagy többfunkciós nyomtatót
választ, elképesztő eredményeket érhet el,
és az alapfunkciók egész tárházához juthat.
• Kis méret. Óriási teljesítmény.
Kategóriájában az egyik legkisebb
helyigényével a WorkCentre 3025
több irodai berendezés funkcióinak
összevonásával kevesebb helyet
igényel, és csökkenti az energia- és
a kellékfelhasználás költségeit

• Szemetgyönyörködtető kimenetek.
Az akár 1200 × 1200 dpi-s nyomtatási
felbontással készült szöveges és grafikus
elemekkel lenyűgöző vizuális élménnyel
gazdagíthatja fontos nyomtatási munkáit.
• Erőteljesebb kivitel. Erőteljes 600 MHz-es
processzorával és 128 MB-os memóriájával
a készülék hatékonyan és gyorsan elkészíti
bármely munkaigényes projektjét. Nincs
szükség várakozásra.

• Nincs szükség külön alkatrészekre.
A nyomtató és a többfunkciós nyomtató
egyetlen, könnyen cserélhető kazettát
tartalmaz, amivel egyszerűsödik a
kellékkezelés, és minimálisra csökken
a kellékek cseréjével töltött idő.

Phaser 3020. Nyomtat.

Kiemelkedő termelékenység. A Xerox WorkCentre™ 3025 többfunkciós nyomtató
négy alapvető irodai feladatot egyesít egyetlen gépben: a másolást, a szkennelést,
a faxolást és a nyomtatást.
®

A WorkCentre 3025 legfőbb
jellemzői:
• A különösen kis méretű, és Wi-Fi
funkciókkal felvértezett WorkCentre 3025
berendezéshez az iroda bármely pontjáról
kapcsolódhat.
• A felhasználóbarát LCD-előlapon könnyedén
navigálhat a készülék beállításai és funkciói
között.
• A 40 lapos automatikus dokuadagoló
segítségével a 148 x 148 mm és
216 x 356 mm mérettartományban lévő
másolóanyagok felhasználásával sebesen
feldolgozza a többpéldányos másolási,
szkennelési és faxolási munkákat.
• A dokumentumokat akár 600 × 600 dpi
felbontással is beszkennelheti színesben
vagy szürkeskálában, és belőlük PDF, JPEG,
illetve TIFF formátumú fájlokat hozhat létre.
• A másolási funkciók között megtalálható
a szortírozás, az azonosítókártya-másolás,
a több lap egy oldalra másolása, az
automatikus háttérelnyomás és a fotó mód.
• A WorkCentre 3025* az iparági
szabványoknak megfelelő számos
faxfunkciót kínál, többek között a 33,6 kbit/s
sebességű, MH/MR/MMR/JBIG-tömörítésű
faxolást.

WorkCentre 3025. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol.*

* A fax és az ADF csak a WorkCentre 3025NI készüléken érhető el.

Phaser 3020 – Tények röviden

WorkCentre 3025 – Tények röviden

• Maximális nyomtatási sebesség:
21 oldal/perc Letter / 20 oldal/perc A4
• Beépített Wi-Fi kapcsolat
• 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200,
javított képminőséggel);
• Erőteljes 600 MHz-es processzor
• Az első oldalt rendkívül gyorsan,
alig 8,5 másodperc alatt elkészíti
Szélesség x mélység x magasság:
331 x 215 x 188 mm

• Nyomtatási és másolási sebesség:
akár 21 oldal/perc Letter / 20 oldal/perc A4
• Beépített Wi-Fi kapcsolat
• Nyomtatás akár 1200 x 1200 dpi-s javított
képminőséggel
• Erőteljes 600 MHz-es processzor
• Gyors, első oldal elkészítési ideje; nyomtatás: mindössze
8,5 másodperc; másolás: mindössze 10 másodperc
• Szkennelés színesben, szürkesálában vagy feketefehérben 600 x 600 dpi-vel

Súly:
4,1 kg

Szélesség x mélység x magasság:
406 x 360 x 309 mm
Súly:
8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025
A készülék adatai

Phaser 3020BI

Sebesség

Akár 21 oldal/perc Letter/ 20 oldal/perc A4

WorkCentre 3025BI

WorkCentre 3025NI

Terhelhetőség1

Akár havi 15 000 oldal

Processzor/memória

600 MHz/128 MB

Csatlakoztathatóság

Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0

Nyomtatás és másolás
Felbontás

600 x 600 dpi
(akár 1200 x 1200-as javított képminőség)

Nyomtatás: 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képminőség esetén);
Másolás: Max. 600 x 600 dpi

Az első oldal elkészítési ideje

mindössze 8,5 másodperc

Nyomtatás: mindössze 8,5 másodperc; Másolás: mindössze 10 másodperc

Oldalleíró nyelvek

GDI

Nyomtatási funkciók

Festéktakarékos mód, füzetnyomtatás, poszternyomtatás, üres oldalak kihagyása, sokképes nyomtatás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, oldalhoz igazítás,
vízjelek, átfedés, egyedi oldalméretek, nyomtatási sorrend, szélkorrekció, fényerő beállítása, kontraszt beállítása, papírválasztás tulajdonság szerint,
környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások (csak a WorkCentre 3025 készüléken), kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munka nyomon
követése, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása

Mobil nyomtatás

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Szkennelési

600 MHz/128 MB
10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
nagy sebességű USB 2.0

Szkennelés TWAIN/WIA illesztőprogramból, szkennelés PC-re, szkennelés WSD-re,
maximum 600 x 600 dpi-s felbontás, színes, fekete-fehér, 8 bites szürkeskála, PDF/JPEG/TIFF

funkciók

–

Fax

–

Biztonság

IPsec, WPA2 Personal, IPv4 és IPv6 protokollú szűrés, MAC-címek szűrése, SNMPv3, USB-port letiltása

Papírbemenet

–

Beágyazott fax2, LAN-fax MH/MR/MMR/JBIG/
JPEG formátumú tömörítés, automatikus
hívásmegválaszolás, automatikus újratárcsázás,
automatikus kicsinyítés, üzenetszórásos küldés,
színes faxküldés, kéretlen faxok kiszűrése,
megkülönböztető csengőhangok, faxcímjegyzék,
faxtovábbítás faxkészülékre, titkos faxfogadás,
fogadott fax továbbítása PC-re

Dokuüveg

Automatikus dokuadagoló (ADF):
40 lap; egyedi méretek:
148 x 148 mm – 216 x 356 mm

Alapfunkció

Fő bemenet: maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Kézi adagolás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm

1

Papírkimenet

100 lap

Automatikus kétoldalas nyomtatás

Kézi

Garancia

Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)

Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Analóg telefonvonalat igényel.

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®
Nyomtató-illesztőprogramok
Microsoft® Windows® 8 (32/64 bites), 7 (32/64 bites),
Vista (32/64 bites), XP (32/64 bites), 2008 Server (32/64
bites), 2003 Server (32/64 bites), 2008R2 (64 bites); Mac
OS® 10.510,9; 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
Másolóanyag-kezelés
Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m2 borítókarton;
fő bemenet: 60–163 g/m2 borítókarton; fő adagolónyílás:
60–163 g/m2 borítókarton
Másolóanyag-típusok
Sima, vastag, vékony, boríték, címke, kartonkészlet, pamut,
színes, előnyomott, újrahasznosított, bankpostapapír, archivált
Működési környezet
Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 20–80%,
hangteljesítmény: 3025NI: Nyomtatás: 50,0 dB(A),
készenléti üzemmód: 26 dB(A); ADF: 53 dB(A); 3020/3025BI:
Nyomtatás: 50,0 dB(A), készenléti üzemmód: 26 dB(A);
bemelegedési idő (energiatakarékos módból): mindössze
30 másodperc

Elektromossági adatok
Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz,
5,0 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A; folyamatos
nyomtatás: 313 watt, készenlét (készenléti állapot): 37 watt;
energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2,3 watt
Méretek (sz. x mé. x ma.)
Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, tömeg: 4,1 kg
WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, tömeg: 8,6 kg
WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, tömeg: 7,5 kg
Tanúsítványok
Az UL 60950-1/CSA 60950-1-07 2. kiadása szerint tanúsítva,
FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15.
fejezete, „B” osztály, Canada ICES-003 „B” osztály, CE jelölés,
2006/95/EC kisfrekvenciás termékekre vonatkozó direktíva,
EN 60950-1, 2. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék,
elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó direktíva
2004/108/EC, EN 55024, „B” osztály, EN 55022, „B” osztály,
veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására
(ROHS) vonatkozó direktíva 2011/65/EU, WEEE direktíva
2012/19/EU, ENERGY STAR® minősítésű, Citrix Ready, NOM,
EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple
AirPrint

A csomag tartalma
• Phaser 3020 nyomtató vagy WorkCentre 3025 többfunkciós
nyomtató
• Nyomtatókazetta (700 oldal kapacitás1)
• Gyorstelepítési kézikönyv, illesztőprogramokat és
dokumentációt tartalmazó CD (Felhasználói útmutató,
Rendszeradminisztrátori útmutató)
• Tápkábel
• USB-kábel
• Faxkábel (WorkCentre 3025NI)
Kellékanyag-újrahasznosítási program
A Phaser 3020 és a WorkCentre 3025 készülékekhez mellékelt
kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World Alliance
kellékanyag-újrahasznosítási programban. További
információkat a Green World Alliance weboldalán talál
a www.xerox.com/gwa) címen.
Kellékek
106R02773
Nyomtatókazetta: 1500 lap1
106R03048
Kettős festékkazetta: 2 x 1500 lap1
1

 tlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC
Á
19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és
a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu.
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