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Phaser® 3040 e WorkCentre™ 3045

Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services (WorkCentre 3045NI somente)

Drivers de impressão
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versão 10.5 
e superior

Manipulação de material:
Alimentador automático de originais: 16 lb. bond – 39 lb. capa/60-
105 g/m²; Bandeja de alimentação manual: 16 lb. bond – 60 lb. capa/
60-163 g/m²; Tipos de material: papel, reciclado, capas, envelopes, 
etiquetas

Ambiente operacional
Temperatura: 10º a 32ºC / 50º a 90ºF; Umidade: 10% a 85%; Níveis 
de pressão do som: (em operação) Phaser 3040B: menos de 52 dB(A); 
WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 54 dB(A); 

(em espera): Phaser 3040B: menos de 15 dB(A); 
WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 15 dB(A); Níveis de potência 
do som: (em operação) Phaser 3040B : menos de 6,7 B(A); WorkCentre 
3045B/3045NI: menos de 6,72 B(A); (em espera): Phaser 3040B: 
menos de 3,11 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 3,1 B(A); 
Tempo de aquecimento (a partir do modo Economia de energia): 25 
segundos

Energia
Elétrica: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 7A
Consumo de energia: Phaser 3040B - Em operação: 337 W, Em espera: 
50,3 W; Em repouso: 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI - Em operação: 357 
W, Em espera: 54,5 W; Em repouso: 2,7 W

Dimensões sem embalagem (LxPxA)
Phaser 3040B: 14,1 × 7,8 × 8,2 pol./358 × 197 × 208 mm; Peso: 
10,1 lbs./4,6 kg; WorkCentre 3045B: 16,1 × 15,3 × 11,8 pol./ 
410 × 389 × 299; Peso: 19,6 lbs./8,9 kg; WorkCentre 3045NI: 
16,1 × 15,3 × 12,5 pol./410 × 389 × 318; Peso: 21,8 lbs./9,9 kg

Certifi cações
Certifi cação TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), Certifi cação CB 
(IEC 60950-1, Segunda Edição), Marca CE aplicável às Diretivas 
2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Parte 15 Classe B, 
qualifi cação ENERGY STAR®

Suprimentos
Capacidade padrão do cartucho de toner: 
1.000 páginas padrão1 106R02180
Capacidade alta do cartucho de toner: 
2.300 páginas padrão1 106R02182

*  Média de páginas padrão. Rendimento defi nido de acordo com ISO/IEC 19752.
O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

Velocidade
Phaser 3040B WorkCentre 3045B WorkCentre 3045NI

Até 24 ppm Carta / A4

Ciclo de operação Até 30.000 páginas / mês1

Papel
Padrão NA Vidro de originais

Alimentador automático de originais (ADF): 15 
folhas; Tamanhos personalizados: 5,83 × 8,27 pol. 
a 8,5 × 14 pol./148 × 210 mm 
a 216 × 356 mm

NA
Slot de alimentação manual: 10 folhas; Tamanhos personalizados: 3 × 5 pol. 
a 8,5 × 14 pol./76 × 127 mm a 216 × 356 mm

Bandeja principal: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 3 × 5 pol. a 8,5 × 14 pol./76 × 127 mm a 216 × 356 mm

Saída do papel 100 folhas

Impressão em frente 
e verso automática

Manual

Tempo 
de saída da primeira página 8 segundos

Resolução (máx.) Até 1200 × 1200 dpi

Processador 150 MHz 300 MHz

Memória (padrão/máx.) 64 MB/64 MB 128 MB/128 MB

Conectividade USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

Linguagens de descrição 
de páginas

Baseado em host

Recursos de impressão Meio-tom, N em 1, Marca d'água Impressão de USB, N em 1, Marca d'água

Cópia 
Tempo de saída da primeira cópia

NA

24 segundos

Resolução da cópia ADF: até 300 × 300 dpi; Vidro de originais: até 600 × 600 dpi

Recursos de cópia Alceamento, Supressão de fundo automática, Controle de escurecimento, Cópia de cartão ID, Cópia de livreto, 
Apagamento da borda, N em 1, Modo Foto

Fax
Recursos de fax5 NA

33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/JBIG, 
Rediscagem automática, Catálogo de endereços (até 
99 discagens rápidas, 6 discagens em grupo), Botões 
de 1 toque

Digitalização
Recursos de digitalização NA

Digitalizar para USB/Pasta local, resolução de até 
1200 × 1200 dpi, 
tons de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Digitalizar para USB/Pasta local/E-mail/Rede (SMB, 
FTP), resolução de até 1200 × 1200 dpi, tons de cinza 
de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Segurança NA IPv6, SNMPv2

1 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.
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Impressora Xerox® Phaser® 3040 
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Impressora multifuncional
Produtos indispensáveis 
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e WorkCentre™ 3045 
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Reduza os custos operacionais e simplifi que tarefas com quatro funções de escritório cruciais 
para o negócio consolidadas em um produto fácil de usar. A impressora multifuncional 
WorkCentre 3045 amplia as capacidades impressionantes da impressora Phaser 3040 com a 
adição de cópia, digitalização e fax.
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Destaques do WorkCentre 3045:
1

Faça a conexão em qualquer lugar do escritório 
com o WorkCentre 3045 NI ativando Wi-Fi.

2
O painel dianteiro LCD intuitivo, intensamente 
iluminado, permite uma fácil navegação de todas 
as confi gurações e funções do dispositivo.

3
Um alimentador automático de originais de 
15 folhas permite a você processar trabalhos de 
impressão de várias páginas em tamanhos de 
material de 148 × 210 mm a 216 × 356 mm.

4
Digitalize os documentos com uma resolução de 
até 1200 × 1200 dpi em formatos de arquivo PDF, 
JPEG ou TIFF.

5
As funções de cópia incluem Alceamento, Cópia de 
cartão ID, N em 1, Supressão de fundo automática, 
Modo Foto e muito mais.

6
O WorkCentre 3045NI inclui o envio e recebimento de 
fax a 33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/JBIG 
e várias outras funções de fax padrão da indústria.

7
Uma porta dianteira USB permite a você digitalizar 
para qualquer dispositivo de memória USB.

Fácil para todos 
e em qualquer lugar
•  Simplesmente a combinação exata.

A impressora Phaser 3040 e impressora 
multifuncional WorkCentre 3045 apresentam 
um design compacto para a fácil colocação 
na mesa de trabalho.

•  Sem fi os, sem problema. Coloque o WorkCentre 
3045NI onde for mais conveniente com a 
conexão em rede Wi-Fi padrão. 

•  Gerenciamento remoto facilitado.Mantenha-
se no topo do andamento do trabalho de 
impressão, verifi que o nível de toner e acesse 
rapidamente o suporte on-line em sua área 
de trabalho com o CentreWare® IS*.

•  Simplicidade ao alcance.Execute com 
simplicidade várias tarefas no dispositivo através 
do painel dianteiro intuitivo e fácil de usar.

•  A maior simplicidade possível.Todos os três 
dispositivos usam os mesmos cartuchos de 
toner de fácil substituição, simplifi cando o 
gerenciamento de suprimentos e liberando 
espaço valioso de armazenamento.

Tecnologia avançada
•  Impressão de alta qualidade.O comprovado 

mecanismo de impressão Hi-Q LED tem a 
mesma tecnologia inovadora encontrada em 
alguns de nossos dispositivos mais avançados de 
artes gráfi cas e permite que a Phaser 3040 e o 
WorkCentre 3045 sejam mais silenciosos 
e mais efi cientes em termos de energia do que 
os dispositivos da concorrência com o uso da 
tecnologia laser. 

•  Resultados impressionantes. Com uma 
resolução de impressão de até 1200 × 1200 
dpi, textos e gráfi cos adicionam um impacto 
visual excepcional a trabalhos de impressão 
importantes.

•  Toner EA.A temperatura de fusão do nosso 
Toner EA é bem inferior à temperatura do 
toner convencional e, assim, consome menos 
energia. Além disso, as partículas de toner 
foram projetadas para terem tamanho e forma 
uniformes, obtendo defi nição de linha superior 
e detalhes mais nítidos.

Desempenho confi ável
•  Projetada para durabilidade. Projetamos 

a Phaser 3040 e WorkCentre 3045 para 
manusearem cargas de trabalho pesadas de 
até 30.000 páginas por mês.

•  Impressão mais rápida. Com velocidades 
de impressão rápidas de até 24 páginas por 
minuto, você passa menos tempo esperando 
no dispositivo e mais tempo com os clientes.

•  Preço baixo, alto desempenho. Usando 
uma impressora com USB ou uma impressora 
multifuncional com Wi-Fi, você obtém um 
desempenho impressionante e inúmeros 
recursos padrão.

•  Mais potência. Um processador de 300 MHz 
e 128 MB de memória incluídos no WorkCentre 
3045 constituem o músculo para manusear 
documentos de escritórios, papéis escolares, ou 
qualquer outro projeto que exija um alto nível 
de velocidade e precisão.

•  Produtividade máxima, tamanho mínimo.
Com uma das menores áreas de ocupação da 
classe, a impressora multifuncional WorkCentre 
3045 economiza espaço e ao mesmo tempo 
reduz o consumo de energia e custos de 
suprimentos, ao consolidar as funções de 
diversos dispositivos de escritório.

Impressora Phaser® 3040 e 
Impressora multifuncional WorkCentre™ 3045
Esteja você precisando de impressão rápida na ponta dos dedos ou da produtividade 
agregada de um dispositivo que também copia, digitaliza e envia faxes, a impressora 
ultracompacta Phaser 3040 e a impressora multifuncional WorkCentre 3045 
oferecem simplicidade com economia de espaço e confi abilidade para usuários 
individuais e pequenas equipes de trabalho. 

Principais características 
da Phaser® 3040
•  Impressão em até 24 ppm
•  1200 × 1200 dpi
•  Processador potente de 

150 MHz
•  Ciclo de trabalho robusto de 

até 30.000 páginas por mês
•  Tempo rápido de saída da 

primeira página de 8 segundos

24
LxPxA:
14,1 × 7,8 × 8,2 pol. 
358 × 197 × 208 mm
Peso:
4,5 kg; 9,9 lbs.

Principais características 
do WorkCentre™ 3045
•  Impressão e cópia em até 

24 ppm
•  Conectividade Wi-Fi integrada*
•  Resolução de cópia de 

600 × 600 dpi; digitalização 
de 1200 × 1200 dpi

•  ADF de 15 folhas*
•  Processador potente de 

300 MHz
•  Tempo rápido de saída da 

primeira página de 8 segundos
*confi guração da 3045NI

LxPxA:
16,1 × 15,3 × 12,5 pol. 
410 × 389 × 318 mm
Peso:
9,9 kg; 21,8 lbs.

Copia/Imprime/Digitaliza/
Envia fax*/Envia e-mail*

24

* Modelos conectados via Ethernet somente.

8,5 × 11 pol./A4

ppm

Impressão

8,5 × 11 pol. / A4

ppm
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Phaser® 3040 e WorkCentre™ 3045

Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services (WorkCentre 3045NI somente)

Drivers de impressão
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versão 10.5 
e superior

Manipulação de material:
Alimentador automático de originais: 16 lb. bond – 39 lb. capa/60-
105 g/m²; Bandeja de alimentação manual: 16 lb. bond – 60 lb. capa/
60-163 g/m²; Tipos de material: papel, reciclado, capas, envelopes, 
etiquetas

Ambiente operacional
Temperatura: 10º a 32ºC / 50º a 90ºF; Umidade: 10% a 85%; Níveis 
de pressão do som: (em operação) Phaser 3040B: menos de 52 dB(A); 
WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 54 dB(A); 

(em espera): Phaser 3040B: menos de 15 dB(A); 
WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 15 dB(A); Níveis de potência 
do som: (em operação) Phaser 3040B : menos de 6,7 B(A); WorkCentre 
3045B/3045NI: menos de 6,72 B(A); (em espera): Phaser 3040B: 
menos de 3,11 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 3,1 B(A); 
Tempo de aquecimento (a partir do modo Economia de energia): 25 
segundos

Energia
Elétrica: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 7A
Consumo de energia: Phaser 3040B - Em operação: 337 W, Em espera: 
50,3 W; Em repouso: 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI - Em operação: 357 
W, Em espera: 54,5 W; Em repouso: 2,7 W

Dimensões sem embalagem (LxPxA)
Phaser 3040B: 14,1 × 7,8 × 8,2 pol./358 × 197 × 208 mm; Peso: 
10,1 lbs./4,6 kg; WorkCentre 3045B: 16,1 × 15,3 × 11,8 pol./ 
410 × 389 × 299; Peso: 19,6 lbs./8,9 kg; WorkCentre 3045NI: 
16,1 × 15,3 × 12,5 pol./410 × 389 × 318; Peso: 21,8 lbs./9,9 kg

Certifi cações
Certifi cação TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), Certifi cação CB 
(IEC 60950-1, Segunda Edição), Marca CE aplicável às Diretivas 
2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Parte 15 Classe B, 
qualifi cação ENERGY STAR®

Suprimentos
Capacidade padrão do cartucho de toner: 
1.000 páginas padrão1 106R02180
Capacidade alta do cartucho de toner: 
2.300 páginas padrão1 106R02182

*  Média de páginas padrão. Rendimento defi nido de acordo com ISO/IEC 19752.
O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

Velocidade
Phaser 3040B WorkCentre 3045B WorkCentre 3045NI

Até 24 ppm Carta / A4

Ciclo de operação Até 30.000 páginas / mês1

Papel
Padrão NA Vidro de originais

Alimentador automático de originais (ADF): 15 
folhas; Tamanhos personalizados: 5,83 × 8,27 pol. 
a 8,5 × 14 pol./148 × 210 mm 
a 216 × 356 mm

NA
Slot de alimentação manual: 10 folhas; Tamanhos personalizados: 3 × 5 pol. 
a 8,5 × 14 pol./76 × 127 mm a 216 × 356 mm

Bandeja principal: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 3 × 5 pol. a 8,5 × 14 pol./76 × 127 mm a 216 × 356 mm

Saída do papel 100 folhas

Impressão em frente 
e verso automática

Manual

Tempo 
de saída da primeira página 8 segundos

Resolução (máx.) Até 1200 × 1200 dpi

Processador 150 MHz 300 MHz

Memória (padrão/máx.) 64 MB/64 MB 128 MB/128 MB

Conectividade USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

Linguagens de descrição 
de páginas

Baseado em host

Recursos de impressão Meio-tom, N em 1, Marca d'água Impressão de USB, N em 1, Marca d'água

Cópia 
Tempo de saída da primeira cópia

NA

24 segundos

Resolução da cópia ADF: até 300 × 300 dpi; Vidro de originais: até 600 × 600 dpi

Recursos de cópia Alceamento, Supressão de fundo automática, Controle de escurecimento, Cópia de cartão ID, Cópia de livreto, 
Apagamento da borda, N em 1, Modo Foto

Fax
Recursos de fax5 NA

33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/JBIG, 
Rediscagem automática, Catálogo de endereços (até 
99 discagens rápidas, 6 discagens em grupo), Botões 
de 1 toque

Digitalização
Recursos de digitalização NA

Digitalizar para USB/Pasta local, resolução de até 
1200 × 1200 dpi, 
tons de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Digitalizar para USB/Pasta local/E-mail/Rede (SMB, 
FTP), resolução de até 1200 × 1200 dpi, tons de cinza 
de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Segurança NA IPv6, SNMPv2

1 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.
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