
מדפסת Xerox® Phaser® 3052 ומדפסת רב-תכליתית 
Xerox® WorkCentre™ 3215

עבודה רבה יותר וחכמה יותר.

 Xerox® Phaser® 3052
Xerox® WorkCentre™ 3215-ו

Letter / A4
מדפסת ומדפסת רב-תכליתית



העולם הוא המשרד שלך.

• בדיוק בגודל המתאים. המדפסת והמדפסת הרב-תכליתית 	

מיועדות שתיהן לחללים קטנים, והן כוללות גם הפעלה שקטה 

ויכולת של רשת אלחוטית מובנית, המאפשרות גמישות רבה 

עוד יותר בעבודה המשרדית.

• Wi-Fi Direct. טלפונים ניידים, מחשבי לוח ומחשבים 	
ניידים יכולים עכשיו לבצע חיבור מאובטח ישירות למדפסת או 

למדפסת רב-תכליתית, גם אם אין לך רשת אלחוטית קיימת.

• חסוך זמן. קיבולת הנייר הנדיבה של 250 גיליונות מאפשרת 	

לך למלא נייר בתדירות נמוכה יותר, ומזין המסמכים האוטומטי 

של 40 גיליונות מאפשר לצמצם את זמן העמידה מול ההתקן.

• שמור על קשר. שני ההתקנים מוכנים לחיבור לרשת, כולל 	

Wi-Fi , Ethernet ו-USB, ומאפשרים לך לחבר בקלות 
משתמש אחד או את כל צוות העבודה שלך.

• ניידות משופרת. הדפס מסמכים מתוך Apple iPhone או 	

 .Apple® AirPrint™ -באמצעות התמיכה המובנית ב iPad

צורת עבודה טובה יותר. 

• המשרד שלך יעבור שיפור מירבי. נהל את המשרד 	

בצורה יעילה וחלקה בעזרת המדפסת הרב-תכליתית 

WorkCentre 3215, המשלבת פונקציות הדפסה, 
העתקה, סריקה, פקס ודואר אלקטרוני בתוך התקן אחד 

שחוסך מקום.

• חיסכון לא רק בכסף. מצבי חיסכון בחשמל וחיסכון בטונר 	

ומנהל התקן Earth Smart מאפשרים לך לבחור לצמצם 

את ההוצאות שלך על חשמל וחומרים מתכלים.

• השירות והתמיכה של Xerox. אתה יכול לסמוך על האיכות, 	

האמינות והביצועים יוצאי הדופן של Xerox, ועל אחריות 

סטנדרטית לשנה.  

רמת ביצועים גבוהה.

• העבודה מתבצעת במהירות. עם מהירות הדפסה מרבית של 	

27 עמודים לדקה וזמן מרבי של 8.5 שניות להדפסת עמוד 
ראשון, עבודתך תתבצע במהירות ותוכל להתמקד בנושאים 

העסקיים שעל הפרק.

• תוצאות רבות עוצמה. מעבד של MHz 600  וזיכרון 	

סטנדרטי של MB 256  מאפשרים ל-Phaser 3052 ול-

WorkCentre 3215 להדפיס באופן מהיר ומדויק גם את 
עבודות ההדפסה המורכבות ביותר.

• אין זמני השבתה. הפעלה אמינה מטפלת בקלות בכמויות 	

הדפסה גדולות ושומרת על פעילות תקינה של העסק שלך 

ללא קשר לעומס העבודה.

• פלט איכותי במיוחד. איכות תמונה משופרת של 	

x 600 dpi 4,800  מעניקה לך מסמכים מקצועיים ברמה 
גבוהה המדגישים את איכות ההדפסה יוצאת הדופן עם טקסט 

חד וגרפיקה ברורה. 

מדפסת Xerox® Phaser® 3052 ומדפסת רב-תכליתית 
Xerox® WorkCentre™ 3215

Phaser 3052. הדפסה.

פרודוקטיביות רבת תועלת. מדפסת Phaser 3052 והמדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3215 הן מדפסות 
קומפקטיות במיוחד המספקות הדפסה מהירה, אמינות מוחלטת ונוחות של חיסכון במקום שמשתמשים בודדים וצוותי 

עבודה קטנים זקוקים להן מאוד.



  
Phaser 3052 על קצה המזלג

A4 הדפס עד 27 עמודים לדקה / 26 עמודים לדקה בגודל��•
•�קישוריות Wi-Fi מובנית

 4,800 x 600 600 ; איכות תמונה משופרת של x 600 dpi��•
•��מעבד MHz  600 רב עוצמה

•��מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון
רוחב x עומק x גובה:

x 13.2  x 14.5  8.4 אינץ' / x 335  x 368  213 מ"מ
משקל:

16.4 ליברות, 7.4 ק"ג

WorkCentre 3215 על קצה המזלג
•��הדפס והעתק עד 27 עמודים לדקה / 26 עמודים 

A4 לדקה בגודל
•��קישוריות Wi-Fi מובנית

•��הדפס ב-x 600 dpi 600 ; איכות תמונה משופרת של 
 4,800 x 600

•��מעבד MHz  600 רב עוצמה
•��מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון

•��סרוק עד x 600 dpi 600  בשחור-לבן ובצבע
רוחב x עומק x גובה:

x  14.3 x  14.4 15.8 אינץ' / x  363 x  365 401 מ"מ
משקל:

24.7 ליברות, 11.2 ק"ג

רמה חדשה של אפשרויות. Xerox® WorkCentre™ 3215 משפרת עוד יותר את היעילות של זרימת העבודה 
במשרד בזכות העובדה שהיא מבוססת על היכולות המרשימות של Xerox® Phaser® 3052 בתוספת העתקה, 

סריקה, דואר אלקטרוני ופקס.

 :WorkCentre 3215 מאפיינים מרכזיים של

�  WorkCentre 3215 היא מדפסת קומפקטית, •
שקטה וקלה, שמתאימה במיוחד לחללים קטנים ועמוסים.

� לביצועים החזקים מתלווה שימוש נוח במיוחד. הלוח הקדמי •

 LCD הידידותי למשתמש, עם לחצנים אינטואיטיביים ותצוגת

של שתי שורות, מאפשר לך למצוא בקלות ובמהירות את 

הפונקציות החיוניות ביותר.

� חסוך זמן בהעתקה וסריקה של מסמכים מרובי-עמודים •

באמצעות מזין המסמכים האוטומטי ל-40 גיליונות.

� סריקה בצבע ובשחור-לבן הופכת נייר במהירות למסמכים •

אלקטרוניים שניתן לשמור ברשת או בתיקייה בשולחן העבודה, 

או להוסיף לתוך יישום. 

� סריקה לדואר אלקטרוני מאפשרת לשלוח מסמכי נייר ישירות •

לנמעני דואר אלקטרוני מתוך הלוח הקדמי – אין צורך לללכת 

הלוך וחזור בין המדפסת הרב-תכליתית למחשב שלך.

� תכונות ההעתקה המקיפות כוללות הקטנה/הגדלה, טשטוש •

אוטומטי של הרקע, בקרת כהות ב-3 רמות, איסוף, העתקת 

 .N-up תעודות זיהוי ופריסות

WorkCentre 3215. העתקה. הדפסה. סריקה. פקס. דואר אלקטרוני.



ConnectKey® Xerox® WorkCentre™ 3215 / Xerox® Phaser® 3052

Phaser 3052NIWorkCentre 3215NIמפרטי התקן 

עד 27 עמודים לדקה בגודל Letter  / 26 עמודים לדקה בגודל A4מהירות

עד 30,000 עמודים לחודשמחזור פעילות1

MB /   600 MHz 256 מעבד / זיכרון

High-Speed USB 2.0 , Wi-Fi b/g/n , 10/100Base-T Ethernetקישוריות

הדפסה והעתקה
x 600 dpi 600  )איכות תמונה משופרת של עד x 600 4,800 (רזולוציה

;) 4,800 x 600 600  )איכות תמונה משופרת של עד x 600 dpi :הדפסה
) 1,200 x 1,200 dpi 600 )איכות תמונה משופרת של עד  x 600 dpi העתקה: עד

הדפסה: מהירות מרבית של 8.5 שניות; העתקה: מהירות מרבית של 10 שניותמהירות מרבית של 8.5 שניותזמן להדפסת עמוד ראשון  

אמולציות PCL® 5e ו-6, אמולציית  ™PostScript® 3אמולציות PCL® 5e ו-6שפות תיאור עמוד

מצב חיסכון בטונר, הדפסת חוברות, הדפסת כרזות, דילוג על עמודים ריקים, הדפסת N-up, התאמת קנה מידה, הקטנה/הגדלה, התאמה לעמוד, סימני מים, שכבות-על, עמודים בגודל מותאם אישית, סדר הדפסה, שיפור קצה, כוונון בהירות, מאפייני הדפסה
כוונון ניגודיות, בחירת נייר לפי תכונה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים, ניטור עבודות, אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן

 ™Xerox® PrintBack , Apple® AirPrintהדפסה ניידת

סריקה
תכונות

סריקה דרך TWAIN/WIA, סריקה למחשב, סריקה ל-WSD, סריקה לדואר אלקטרוני, רזולוציה של עד לא רלוונטי
PDF/JPEG/TIFF ,1,200  משופר(, צבע, שחור-לבן, גווני אפור של 8 סיביות x 1,200 600  )עד x 600 dpi

פקס
Walk-Up 2 תכונות פקס

דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, מענה אוטומטי, חיוג חוזר אוטומטי, שליחת שידור עם הקטנה אוטומטית, לא רלוונטי
שליחת פקס בצבע, מסנן פקס זבל, צלצול מובחן, פנקס כתובות פקס, העברה מפקס לפקס, קבלת פקס מאובטחת, 

העברת קבלת פקס למחשב

LAN שליחת שידור, יומן כתובות פקסמאפייני פקס

אבטחה
כלול כסטנדרט

USB השבתת יציאות , SNMPv3 , MAC סינון כתובות ,IPv6-ו IPv4 סינון ,WPA2 Personal , 802.1X אימות ,IPsec , )SSL( מאובטח HTTPS

אימות רשת )LDAP , )Kerberos/SMB/LDAP מאובטח, WPA2 Enterprise , SMTP over SSL/TLS, לא רלוונטי
אימות סריקה לדואר אלקטרוני

קלט נייר
כלול כסטנדרט

מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 5 3  אינץ' עד x 14 8.5  אינץ' / x 127 76  מ"מ עד 
x 356 216  מ"מ; חריץ הזנה ידנית:  גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: x 5 3  אינץ' עד x 14 8.5  אינץ' / 

x 127 76  מ"מ עד x 356 216  מ"מ

מזין מסמכים אוטומטי )ADF(: 40 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 5.8 5.8  אינץ' עד x 14 8.5  אינץ' / 
x 148 148  מ"מ עד x 356 216  מ"מ; מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 5 3  אינץ' עד 
x 14 8.5  אינץ' / x 127 76  מ"מ עד x 356 216  מ"מ; חריץ הזנה ידנית:  גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 

x 5 3  אינץ' עד x 14 8.5  אינץ' / x 127 76  מ"מ עד x 356 216  מ"מ

120 גיליונות150 גיליונותפלט נייר

ידניתהדפסה דו-צדדית אוטומטית

אחריות לשנה באתר הלקוח )בהתאם למיקום גיאוגרפי(אחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; 2 נדרש קו טלפון אנלוגי

ניהול התקנים
 , Xerox® CentreWare® Web , Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® Easy Print Manager , Apple® Bonjour ,התראות בדואר אלקטרוני
מנהלי התקן הדפסה

 ®Microsoft® Windows גרסה 8  )32/64 סיביות(, 7 )32/64 סיביות(, 
   2003 Server ,)32/64 סיביות(  XP ,2000 ,)32/64 סיביות(  Vista

)32/64 סיביות(, Server 2008   )32/64 סיביות(, 2008R2  )64 סיביות(; 
 ; Red Hat Enterprise Linux 5, 6 ; Mac OS® 10.5-10.9

 ; Ubuntu 10.04-13.04 ; openSUSE 11.0-12.3 ; Fedora 11-19
 ; Debian 5.0-7.1 ; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11

HP-UX ; Sun Solaris 9,10,11 )x86, SPARC(  ; Mint 13-15 גרסה 11.0, 
  IBM AIX 5.1-7.1 ; )Itanium , PA-RISC(  11i v3 , 11i v2 , 11i v1

)PowerPC(
תמיכה בגופנים

PCL 111 גופני ; PostScript 136 גופני
טיפול בחומרי הדפסה

מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 16 עד 28 ליברות / 60 עד 105 ג'/מ"ר
מגש ראשי: נייר דחוס במשקל 16 עד 43 ליברות / 60 עד 163 ג'/מ"ר

חריץ הזנה ידנית: נייר דחוס במשקל 16 עד 58 ליברות / 60 עד 220 ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה

נייר רגיל, נייר עבה, נייר דק, מעטפות, מדבקות, כרטיסיות, כותנה, נייר צבעוני, נייר מודפס 
מראש, נייר ממוחזר, נייר דחוס, ארכיון, שקף

סביבת הפעלה
טמפרטורה: 50° עד 90° פרנהייט / 10° עד 32° צלזיוס; לחות: %20 עד %80; 
לחץ קול: הדפסה:  )A(dB 50 , מזין המסמכים האוטומטי:  )dB)A 53 , המתנה: פחות 

מ- )A(dB 30 ; זמן חימום )ממצב חיסכון בחשמל(: מהירות מרבית של 14 שניות, 
FPOT ממצב חיסכון בחשמל: מהירות מרבית של 14 שניות

מתח
  50/60 ,  220-240 VAC 5.5 אוA ,  50/60 Hz  , 110-127 VAC :חשמלי

3.2A , Hz; הדפסה רציפה: 417 ואט; מוכן )המתנה(: 46 ואט; מצב חיסכון בחשמל 
)שינה(: 2.0 ואט

ממדים )רוחב x עומק x גובה(
x  13.2 x  8.4 :Phaser 3052 14.5 אינץ' / x  335 x  213 368 מ"מ

משקל: 16.4 ליברות / 7.4 ק"ג
x  14.3 x  14.4 :WorkCentre 3215 15.8 אינץ' / 

x  363 x  365 401 מ"מ
משקל: 24.7 ליברות / 11.2 ק"ג

אישורים
 – FDA/CDRH ,מהדורה שנייה ,UL 60950-1/CSA 60950-1-07-רשום ל

 ,Class B , ICES-003 קנדה ,Class B  ,FCC Part 15 , Class 1 מוצר לייזר
סימון CE, הנחיית מתח נמוך EN 60950-1 ,  2006/95/EC, מהדורהשנייה, 

 ,  2004/108/EU  EMC הנחיית , Class 1 מוצר לייזר – EN 60825-1
 , 2011/65/EU  RoHS הנחיית ,EN 55024 , Class B , EN 55022

 , )GOST(  EAC , NOM , Citrix-2012/19 , מותאם ל/EU  WEEE הנחיית
Meditech , Apple AirPrint , WHQL , Green World Alliance , GS סימון

תכולת האריזה
WorkCentre 3215 או מדפסת רב-תכליתית Phaser 3052 מדפסת��•

•�מחסנית הדפסה )קיבולת של 1,500 דפים*(
•�מחסנית תוף )קיבולת של 10,000 דפים**(

 ABBYY , Image Retriever-ו Nuance Paperport( תוכנות��•
FineReader Professional עם WorkCentre 3215 בלבד(

USB כבל מתח, כבל��•
)WorkCentre 3215( כבל פקס��•

תוכנית מיחזור חומרים מתכלים
החומרים המתכלים עבור Phaser 3052 ו- WorkCentre 3215 הם חלק מתוכנית 
המיחזור לחומרים מתכלים של Xerox Green World Alliance. לקבלת מידע נוסף, 

.www.xerox.com/gwa בכתובת Green World Alliance בקר באתר
חומרים מתכלים

106R02778 מחסנית הדפסה: 3,000 דפים*  
 106R02782 מחסנית הדפסה של חבילה כפולה: x  3,000 2 דפים*  
 101R00474 מחסנית תוף: 10,000 דפים** 

*  ממוצע דפים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה 
בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.

**  מספר דפים משוער. התפוקה המוצהרת מבוססת על דפים בגודל Letter /A4 ובמשקל 20 ליברות 
)75 ג'/מ"ר(. התפוקה משתנה בהתאם לסוג, לגודל, למשקל, לכיוון ההדפסה ולדפוסי השימוש של 

חומר ההדפסה.

.www.xerox.com/office לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת
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