Xerox® Phaser® 3052 és
Xerox® WorkCentre™ 3215
Letter/A4-es méretű
nyomtató és többfunkciós
nyomtató

Xerox Phaser 3052 nyomtató és Xerox
WorkCentre™ 3215 többfunkciós nyomtató
®

®

Intelligensebb eszközökkel több munkát végezhet el.

®

Xerox Phaser 3052 nyomtató és Xerox
WorkCentre™ 3215 többfunkciós nyomtató
®

®

®

Értékekkel teli, termelékenységjavító készülék. A különösen kis méretű
Phaser 3052 nyomtató és WorkCentre 3215 többfunkciós nyomtató tökéletesen
kielégíti mindazokat a gyors nyomtatásra, teljes körű megbízhatóságra,
helytakarékosságra és kényelemre irányuló igényeket, amelyek olyannyira fontosak
napjainkban az egyéni és a kisebb munkacsoportos felhasználók számára.
A világ az Ön irodája.

A munkavégzés haladóbb módja.

Kiemelkedő teljesítmény.

• Kompakt méret. A szűk helyekre tervezett
nyomtató és a többfunkciós nyomtató
működése halk, beépített vezeték nélkül
hálózati képességei pedig még nagyobb
rugalmasságot biztosítanak az irodában.

• Optimalizált iroda. A nyomtatási, másolási,
szkennelési, faxolási és e-mail funkciókat
egyetlen helytakarékos eszközben egyesítő
WorkCentre 3215 készülékkel hatékonyan és
zökkenőmentesen használhatja irodáját.

• 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.

• Nem csak pénzt takaríthat meg. Az
energiatakarékos és a festéktakarékos
módok, valamint az Earth Smart
környezetbarát nyomtató-illesztőprogram
jóvoltából igényei szerint beállíthatja,
hogy kevesebbet költsön áramra és
fogyóanyagokra.

• Gyors munkavégzés. Az akár 27 oldal/
perces nyomtatási sebességnek, és az első
oldal elkészítéséhez szükséges mindössze
8,5 másodperces időnek köszönhetően a
feladatokat gyorsabban elvégezheti, és így
a sürgős munkájára irányíthatja a figyelmét.

• Időt takaríthat meg. A 250 lapos
nagyvonalú papírkapacitás azt jelenti,
hogy kevesebbszer kell betöltenie papírt,
a 40 lapos automatikus dokuadagoló révén
pedig kevesebb ideig kell a gép mellett
álldogálni.

• Xerox-szerviz és -támogatás. A Xerox
kiemelkedő minőségére, megbízhatóságára
és tudására mindig számíthat, és emellett
a géphez egyéves garancia is tartozik
alapszolgáltatásként.

• Kapcsolatban. Mindkét készülék támogatja
a hálózati funkciók használatát, ideértve
az Ethernet, a Wi-Fi és az USB használatát,
így könnyűszerrel csatlakoztathat egyetlen
felhasználót, vagy akár a teljes csapatot.

• Kiemelkedő eredmények. A Phaser 3052
és a WorkCentre 3215 alapkiépítésben
256 MB-os memóriával és 600 MHzes processzorral rendelkezik, így még
a legösszetettebb munkákat is gyorsan
és pontosan elkészítheti.
• Nincs állásidő. A megbízható működés
könnyedén kezeli a nagyobb példányszámú
munkákat is, és Ön akármennyire is leterhelt,
vállalkozását mindig mozgásban tartja.
• Párját ritkító kimenet. A részletes,
4800 x 600 dpi-s javított képminőséggel
nagykaliberű, professzionális
dokumentumokat hozhat létre, amelyeken
a kiemelkedő nyomtatási minőség éles
szöveget és tiszta grafikákat eredményez.

• Nagyobb mobilitás. A beépített Apple®
AirPrint™ jóvoltából Apple iPhone és
iPad készülékeiről is kinyomtathatja
dokumentumait.

Phaser 3052. Nyomtat.

A lehetőségek magasabb szintje. A Xerox WorkCentre™ 3215 többfunkciós
nyomtató a Xerox Phaser 3052 készülék ütőképes funkcióira építve másolási,
szkennelési, e-mailezési és faxolási lehetőségeket is biztosít, és ezáltal még
hatékonyabbá teszi az irodai munkát.
®

®

®

A WorkCentre 3215 legfőbb
jellemzői:
• A
 kis méretű, halk és könnyű
WorkCentre 3215 tökéletesen illeszkedik
a szűk és forgalmas helyiségekbe.
• A visszafogott teljesítmény könnyű
használattal párosul. A felhasználóbarát
előlapi panel könnyen használható
gombjaival és a kétsoros LCD-kijelzővel
gyorsan megtalálja a leggyakrabban
használt funkciókat.
• A 40 lapos automatikus dokuadagolóval
időt takaríthat meg a többoldalas
dokumentumok másolása és szkennelése
során.
• A színes, illetve a fekete-fehér szkenneléssel
papírdokumentumait pillanatok alatt
elektronikus formátumúvá alakíthatja,
s azokat a hálózatra vagy a számítógép
tetszőleges mappájába mentheti, vagy
beillesztheti egy adott alkalmazásba.
• Az e-mailbe szkennelési funkcióval a papír
alapú dokumentumokat közvetlenül
a készülék előlapjáról e-mail címzettek
számára továbbíthatja anélkül, hogy odavissza kéne sétálgatnia a többfunkciós
nyomtató és a számítógép között.
• A másolási funkciók széles választékában
megtalálható a kicsinyítés/nagyítás, az
automatikus háttérelnyomás, a 3 szintű
sötétségszabályozás, a szortírozás, az
azonosítókártya-másolás és a sokképes
elrendezés.

WorkCentre 3215. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.

Phaser 3052 – Tények röviden

WorkCentre 3215 – Tények röviden

• Nyomtatás akár 27/26 oldal/perc sebességgel (A4)
• Beépített Wi-Fi kapcsolat
• 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított
képminőséggel);
• Erőteljes 600 MHz-es processzor
• Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8,5 másodperc
alatt elkészíti

• Nyomtatás és másolás akár 27/26 oldal/perc
sebességgel (A4)
• Beépített Wi-Fi kapcsolat
• 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600,
javított képminőséggel);
• Erőteljes 600 MHz-es processzor
• Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig
8,5 másodperc alatt elkészíti
• Szkennelés akár 600 x 600 dpi-s felbontással
fekete-fehérben és színesben

Szélesség x mélység x magasság:
368 x 335 x 213 mm
Súly:
7,4 kg

Szélesség x mélység x magasság:
401 x 363 x 365 mm
Súly:
11,2 kg

Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215
A készülék adatai

Phaser 3052NI

Sebesség

Akár 27 oldal/perc Letter/ 26 oldal/perc A4

Terhelhetőség1

Akár havi 30 000 oldal

Processzor/memória

600 MHz/256 MB

Csatlakoztathatóság

10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0

Nyomtatás és
másolás

WorkCentre 3215NI

600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600 javított képminőséggel)

Az első oldal elkészítési ideje

Mindössze 8,5 másodperc

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

Oldalleíró nyelvek

PCL® 5e- és 6-emuláció

PCL® 5e- és 6-emuláció, PostScript® 3™-emuláció

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, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munka nyomon követése, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása

Mobil nyomtatás

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Szkennelési

–

Szkennelés TWAIN/WIA illesztőprogramból, szkennelés PC-re, szkennelés WSD-re,
szkennelés e-mailbe, maximum 600 x 600 dpi-s felbontás (maximum 1200 x
1200 javított felbontás), színes, fekete-fehér, 8 bites szürkeskála, PDF/JPEG/TIFF

Faxolás

–

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

Funkciók

Készülék melletti faxfunkciók2

LAN-faxfunkciók

Biztonság

1

Nyomtatás: 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel)
Másolás: Akár 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képminőséggel)

Felbontás

Üzenetszórásos küldés, faxcímjegyzék
Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X szabványú hitelesítés, WPA2 Personal, IPv4 és IPv6 protokollú szűrés, MAC-címek szűrése, SNMPv3, USB-port letiltása

Alapfunkció

–

Hálózati hitelesítés (Kerberos/SMB/LDAP), titkos LDAP, SMTP over SSL/TLS, WPA2
Enterprise, e-mailbe szkennelés hitelesítése

Papírbemenet
Alapfunkció

Főtálca: Maximum 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm;
Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Automatikus dokuadagoló (ADF): 40 lap; egyedi méretek: 148 x 148 mm –
216 x 356 mm; Főtálca: Maximum 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm –
216 x 356 mm; Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm –
216 x 356 mm
120 lap

Papírkimenet

150 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, e-mail riasztások, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print
Manager
Nyomtató-illesztőprogramok
Microsoft® Windows® 8 (32/64 bites), 7 (32/64 bites),
Vista (32/64 bites), 2000, XP (32/64 bites), 2003 Server
(32/64 bites), 2008 Server (32/64 bites), 2008R2 (64 bites);
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)
Betűkészletek
136 PostScript betűkészlet; 111 PCL betűkészlet
Másolóanyag-kezelés
Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m2 borítókarton
Főtálca: 60–163 g/m2 borítókarton
Kézi adagolónyílás: 60–220 g/m2 borítókarton
Nyomathordozó-típusok
Sima, vastag, vékony, boríték, címke, kartonkészlet, pamut,
színes, előnyomott, újrahasznosított, bankpostapapír,
archivált, fólia

Működési környezet
Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 20–80%,
hangteljesítmény: Nyomtatás: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A),
készenléti üzemmód: kevesebb mint 30 dB(A); bemelegedési
idő (energiatakarékos módból): alig 14 másodperc,
első példány elkészülési ideje: mindössze 14 másodperc
Elektromossági adatok
Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz,
5,5 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; folyamatos
nyomtatás: 417 watt, készenlét (készenléti állapot): 46 watt;
energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2,0 watt
Méretek (sz. x mé. x ma.)
Phaser 3052: 368 x 335 x 213 mm
Súly: 7,4 kg
WorkCentre 3215: 401 x 363 x 365 mm
Súly: 11,2 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/EU, EN 55022, „B” osztály, EN 55024, veszélyes
vegyi anyagok felhasználásának korlátozására (ROHS)
vonatkozó direktíva 2011/65/EU, WEEE direktíva 2012/19/EU,
Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World
Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Meditech

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu.
©2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox
Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról,
hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY
STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 2014. június, BR10684
305BR-01KA

A csomag tartalma
• Phaser 3052 nyomtató vagy WorkCentre 3215 többfunkciós
nyomtató
• Nyomtatókazetta (1500 oldal kapacitás*)
• Dobkazetta (10 000 oldal kapacitás*)
• Szoftverek (Nuance Paperport és Image Retriever, ABBYY
FineReader Professional csak a WorkCentre 3215 készülékkel)
• Tápkábel, USB-kábel
• Faxkábel (WorkCentre 3215)
Kellékanyag-újrahasznosítási program
A Phaser 3052 és a WorkCentre 3215 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
Nyomtatókazetta: 3000 lap* 
106R02778
Kettős festékkazetta: 2 x 3000 lap* 
106R02782
Dobkazetta: 10 000 lap**
101R00474
* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC
19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és
a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.
** Körülbelüli oldalszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m2
felülettömegű lapok alapján számított névleges kihozatal.
A kihozatal a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától,
tájolásától, valamint a használati szokásoktól függően változik.

