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Resultados impressionantes. Custo mínimo.
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Você pode gerenciar um pequeno empreendimento, mas tem grandes
necessidades de negócios. A Impressora Phaser 3020 ultracompacta e a
Multifuncional WorkCentre 3025 foram criadas tendo em mente usuários individuais.
A configuração é rápida, o uso no dia a dia é simples e o desempenho da impressão é
ágil. E a WorkCentre 3025 aumenta a produtividade no escritório usando uma única
máquina confiável para impressão, cópias, digitalização e fax, tudo isso a um preço
acessível.
Acesso direto de qualquer lugar.

Execução consistente.

Tecnologia de ponta.

• O ajuste perfeito. O design compacto da
impressora Phaser 3020 e da multifuncional
WorkCentre 3025 garante um ajuste perfeito
em espaços reduzidos.

• Desempenho robusto. A Phaser 3020 e
a WorkCentre 3025 lidam com cargas de
trabalho pesadas com facilidade.

• Wi-Fi direto. Agora, celulares, tablets e
laptops podem fazer um conexão segura
diretamente com a impressora ou com a
impressora multifuncional, mesmo que
você não tenha uma rede sem fio.

• Não é complicado. Coloque a impressora
ou a multifuncional em qualquer lugar
conveniente com rede Wi-Fi padrão.
• Fora da vista. Mas nunca fora de alcance.
Fique por dentro do progresso dos trabalhos
de impressão e do nível do toner e acesse
rapidamente o suporte on-line em sua área
de trabalho com o Xerox® CentreWare® IS.
• Interface gráfica intuitiva. Use o painel
frontal intuitivo do dispositivo para executar
com facilidade suas tarefas diárias.
• Não utiliza suprimentos adicionais. A
impressora e a impressora multifuncional
usam um único cartucho fácil de trocar,
simplificando o gerenciamento de
suprimentos e minimizando o tempo
gasto com a troca de cartuchos.

• Menos espera. A velocidade de impressão
de até 21 páginas por minutos3 permite que
você passe mais tempo com seus clientes e
menos tempo aguardando.
• Impressionante e com preço acessível.
Obtenha resultados incríveis com uma
ampla gama de recursos padrão ao adquirir
uma impressora ou uma multifuncional
com USB, Ethernet (WorkCentre 3025NI) e
Wi-Fi integrado.
• Compacta e produtiva. A WorkCentre 3025,
que possui a menor área de ocupação da
classe, economiza espaço reduzindo os
custos e o consumo de energia por meio
da consolidação de várias funções em um
dispositivo de escritório.

• Visualmente impressionante.
Textos e gráficos com qualidade
de até 1200 x 1200 dpi melhoram
significativamente o impacto visual de
trabalhos de impressão importantes.
• Mais desempenho. Com um processador
avançado de 600 MHz e 128 MB de
memória, você pode produzir de forma
efetiva qualquer projeto urgente com
rapidez e eficiência.

Phaser 3020. Impressão.

Altamente produtiva. A impressora multifuncional Xerox WorkCentre™ 3025
consolida quatro funções importantes para escritórios em um único dispositivo
com cópia, digitalização, fax e impressão.
®

Destaques da WorkCentre 3025:
• Conecte-se de qualquer lugar do escritório
com a WorkCentre 3025 ultracompacta
habilitada para Wi-Fi.
• A navegação simples nas configurações
e funções do dispositivo é facilitada pelo
painel frontal LCD intuitivo.
• Processe cópias, digitalização e fax de
várias páginas rapidamente em materiais
com tamanhos de 148 x 148 mm a 216 x
356 mm usando o Alimentador Automático
de Originais de 40 folhas.*
• Digitalize os documentos com uma resolução
de até 600 x 600 dpi em cores ou em escala
de cinza, em formatos de arquivo PDF, JPEG
ou TIFF.
• As funções de cópia incluem alceamento,
cópia de cartão ID, Várias em 1, supressão
de fundo automática e modo foto.
• A WorkCentre 3025* inclui uma variedade
de recursos padrão do setor, incluindo fax de
33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/
JBIG.

WorkCentre 3025. Cópia. Impressão. Digitalização. Fax.*

* Fax e ADF disponível somente na WorkCentre 3025NI.

Fatos rápidos sobre a Phaser 3020

Fatos rápidos sobre a WorkCentre 3025

• Imprima até 21 ppm
• Conectividade Wi-Fi integrada
• Resolução de até 1200 x 1200
• Processador avançado de 600 MHz
• Tempo rápido de saída da primeira página
de 8,5 segundos
LxPxA:
331 x 215 x 188 mm

• Imprima e copie até 21 ppm3
• Conectividade Wi-Fi integrada
• Resolução de até 1200 x 1200
• Processador avançado de 600 MHz
• Velocidade, tempo de saída da primeira página;
Impressão: 8,5 segundos; Cópia: 10 segundos
• Digitalização em cores, em escala de cinza ou
em preto e branco a 600 x 600 dpi

Peso:
4,1 kg

LxPxA:
406 x 360 x 309 mm

3

Peso:
8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020/Xerox® WorkCentre™ 3025
Especificações do
dispositivo

Phaser 3020BI

WorkCentre 3025BI

WorkCentre 3025NI

Velocidade

Até 21 ppm3

Ciclo de funcionamento1

Até 15.000 páginas/mês

Processador/Memória

600 MHz/128 MB

Conectividade

Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de Alta velocidade

Impressão e cópia

600 x 600 dpi
(Qualidade de imagem aprimorada de até 1200 x 1200)

Impressão: 600 x 600 dpi (qualidade de imagem aprimorada de 1200 x 1200);
Cópia: Até 600 x 600 dpi

Tempo de saída da primeira
página

8,5 segundos

Impressão: 8,5 segundos;
Cópia: 10 segundos

Linguagens de descrição de
página (PDL)

GDI

Resolução

600 MHz/128 MB
10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
USB 2.0 de Alta Velocidade

Recursos de impressão

Modo de economia de toner, Impressão de livretos, Impressão de pôster, Ignorar páginas em branco, Impressão várias em 1, Dimensionamento, Reduzir/Ampliar, Ajustar
à página, Marca d'água, Sobreposição, Páginas em tamanho personalizado, Ordem de impressão, Aprimoramento de bordas, Ajuste de brilho, Ajuste de contraste, Seleção
de papel por atributo, Configurações de driver Earth Smart (somente WorkCentre 3025), Drivers de impressão bidirecionais, Monitoramento de trabalhos de impressão,
Configurações de driver de armazenamento e recuperação

Impressão Móvel

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Digitalização

Digitalização via TWAIN/WIA, Digitalizar para PC, Digitalizar para WSD, Resolução de até 600 x 600 dpi,
Em cores, Preto e branco, Escala de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Recursos

N/D

Fax

N/D

Segurança

IPsec, WPA2 Pessoal, Filtro IPv4 e IPv6, Filtro de endereço MAC, SNMPv3, Desativação de porta USB

Entrada de papel

N/D

Fax2 integrado, Compactação LAN Fax MH/MR/
MMR/JBIG/JPEG, Resposta automática, Rediscagem
automática, Envio de divulgação com redução
automática, Envio de Fax em cores, Barreira de fax
junk, Toques diferenciados, Catálogo de endereços
de Fax, Encaminhamento de Fax para Fax,
Recebimento seguro de Fax, Recebimento de Fax com
encaminhamento para PC

Vidro de originais

Alimentador Automático de Originais (AAO):
40 folhas; tamanhos personalizados:
148 x 148 mm a 216 x 356 mm

Padrão

Entrada principal: Até 150 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Saída de papel

100 folhas

Impressão em frente e verso
automática

Manual

1
Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; 2 Necessita de linha telefônica analógica. 3 Velocidade de impressão pode variar em função da complexidade dos
documentos e do tamanho e peso das mídias utilizadas.

Gerenciamento de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web,
Apple® Bonjour®
Drivers de impressão
Microsoft® Windows® 8 (32/64 bits), 7 (32/64 bits), Vista
(32/64 bits), XP (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 2003
Server (32/64 bits), 2008R2 (64 bits); 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
Manipulação de material de impressão
Alimentador automático de originais: 60 a 105 g/m²;
Entrada principal: 60 a 163 g/m²; Slot de alimentação
manual: 60 a 163 g/m²
Tipos de material de impressão
Comum, fino, grosso, envelope, etiqueta, cartão, algodão, em
cores, pré-impresso, reciclado, bond, arquivo, transparência
Ambiente operacional
Temperatura: 50° a 90°F/10° a 32°C; Umidade: 20% a 80%;
Pressão do som: 3025NI: Imprimindo: 50,0 dB(A), Modo espera:
26 dB(A); ADF: 53 dB(A); 3020/3025BI: Imprimindo: 50,0 dB(A),
Modo espera: 26 dB(A); Tempo de aquecimento (a partir do
modo de economia de energia): 30 segundos

Energia
Alimentação: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A; Impressão
contínua: 313 watts; Pronta (Modo espera): 37 watts; Modo de
economia de energia (repouso): 2,3 watts
Dimensões (L × P × A)
Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, Peso: 4,1 kg
WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, Peso: 8,6 kg
WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, Peso: 7,5 kg
Certificações
Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, FDA/CDRH
– Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe B, Canadá
ICES-003, Classe B, marcação CE, Diretiva de baixa voltagem
2006/95/EC, EN 60950-1, 2ª Edição, EN 60825-1 – Produto a
laser de Classe 1, Diretiva EMC 2004/108/EU, EN 55024, Classe
B, EN 55022, Classe B, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva WEEE
2012/19/EU, Compatível com ENERGY STAR®, Citrix, NOM, EAC
(GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre são marcas da Xerox
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto
atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.
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Conteúdo da caixa
• Impressora Phaser 3020 ou Impressora Multifuncional
WorkCentre 3025
• Cartucho de impressão (capacidade para 700 páginas1)
• Guia de Instalação Rápida, CD do Driver e Documentação
(Manual do Usuário, Guia de Administração do Sistema)
• Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition
com licença única compatível com Image Retriever, OmniPage
e PaperPort com WorkCentre 3025)
•C
 abo de alimentação
•C
 abo USB
•C
 abo para Fax (WorkCentre 3025NI)
Programa de reciclagem de suprimentos
Os suprimentos para a Phaser 3020 e a WorkCentre 3025 estão
inclusos no Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox
Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site
do Green World Alliance em www.xerox.com/gwa.
Suprimentos
Cartucho de impressão: 1.500 páginas1106R02773
Cartucho de impressão pacote duplo:
2 x 1.500 páginas1106R03048
1

 édia de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com
M
ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem,
a cobertura de área e o modo de impressão.

