Xerox® Phaser® 3260 og
Xerox® WorkCentre™ 3225
A4
Printer og multifunktionsprinter

Xerox Phaser 3260 printer og
Xerox WorkCentre™ 3225
-multifunktionsprinter
®

®

®

Resultatdrevet ydeevne
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Dine mål: at øge produktiviteten, være mere effektiv, strømline processer og
kontrollere omkostningerne.
Nå dine mål. Phaser 3260-printeren og WorkCentre 3225-multifunktionsprinteren
er kompakte, men ekstremt kraftfulde. Begge er designet til enten en enkelt bruger
eller et lille hold. Phaser 3260 byder på hurtige, automatisk tosidede udskrifter med
sprød, klar tekst og grafik. WorkCentre 3225 tilføjer pålidelig, prisvenlig kopiering,
scanning og fax, så tingene er samlet et praktisk sted.

Pålidelighed, der er til at betale.

Designet til resultater.

Gør det komplekse enkelt.

• Budgetvenlig. Hold omkostningerne nede
med hurtige, pålidelige udskrifter til en
enkelt bruger eller et lille hold.

• Hurtige udskrifter. En hurtig
udskrivningshastighed på op til 28 sider
i minuttet, hvor første side er ude efter
8,5 sekunder, lader dig bruge mindre tid
på enheden og i stedet fokusere på din
forretning.

• Wi-Fi Direct. Nu kan mobiltelefoner,
tablets og bærbare computere oprette
sikker forbindelse direkte til printeren eller
multifunktionsprinteren, selvom du ikke har
et trådløst netværk.

• Stol på det. Undgå unødvendige indgreb
med holdbare patroner, der er lette at
udskifte, og pålidelige funktioner, der
håndterer ethvert job med lethed.
• Udskriv effektivt. Delte forbrugsstoffer
betyder, at du kun behøver udskifte det, du
bruger – så du får mest muligt ud af hver
printpatron.
• Ro i sindet. Fremragende Xerox-service og
-support med standard etårs-garanti.
• Konsolidér. Med WorkCentre 3225 kan
du skære ned på driftsomkostningerne og
serviceopkaldene ved at kombinere flere
forretningskritiske funktioner i en enhed.

• Spar mere end penge. Standard,
automatisk to-sidet udskrivning sparer
værdifuld tid og papir, og strømspare- og
tonersparetilstandene og Earth-smartprinterdriveren lader dig spare på
elektricitet og forbrugsstoffer
• Kraftfuld og produktiv. Med 256 MB
hukommelse og en 600 MHz-processor som
standard bliver ting udskrevet hurtigt og
præcist, selv når de er pakket med grafik.

• Det er ikke kompliceret. Xerox® Easy
Wireless Setup hjælper dig med hurtigt og
let at forbinde til dit Wi-Fi-netværk.
• Let at nå. Disse enheder, som byder på
stille drift, indbygget, trådløst netværk og
kompakte designs, passer ind lige, hvor de er
mest produktive.
• Flere mediemuligheder. Du kan let
udskrive i forskellige størrelser og på en
lang række medier, inklusive transparenter,
karton, kuverter og postkort.

• Visuel slagkraft. Udskrifter med forbedret
billedkvalitet på 4800 x 600 dpi sikrer
sammen med PCL- og PostScript-emulering
en konsekvent klar tekst og skarp grafik.

Phaser 3260. Udskriv.
2

En enhed. Fem imponerende muligheder. Du kan strømline din forretning endnu
mere ved at konsolidere fem kontor-nøglefunktioner i et letanvendeligt produkt.
Xerox WorkCentre™ 3225-multifunktionsprinteren bygger ved på den betragtelige
funktionalitet fra Xerox Phaser 3260, men tilføjer kopiering, scanning, e-mail og fax.
®

®

®

WorkCentre 3225-højdepunkter:
• Den kompakte, stille og lette WorkCentre 3225
passer perfekt til små, travle steder.
• Det brugervenlige frontpanel lader dig bruge de
mest brugte funktioner hurtigt med letlæselige
knapper og to linjers LCD-skærm.
• Den forbedrede billedkvalitet i 4800 x 600 dpi
giver skarpe, detaljerede billeder og tekst.
• Spar tid på at kopiere og scanne dokumenter
med flere sider med den automatiske
dokumentfremfører, der kan rumme op til 40 ark.
• Du kan hurtigt konvertere papir til elektronisk
dokumenter med farve- og sorthvid-scanning,
så de kan gemmes på et netværk, en mappe på
skrivebordet eller åbnes i et program.
• Scan til e-mail lader dig sende papirdokumenter
direkte til e-mailadresser fra frontpanelet.
Du behøver ikke gå frem og tilbage mellem
multifunktionsprinteren og din computer.
• Omfattende kopifunktioner som forstørrelse/
formindskning, automatisk baggrundsdæmpning,
tre niveauers mørkhedskontol, sortering, idkortkopiering og layout med flere sider pr. ark.
• Et bredt udvalg af funktioner sikrer, at private
data forbliver private, inklusive SNMPv3- og
IPv6-netværkssikkerhedsprotokoller og fortrolig
faxmodtagelse, som holder på faxen, indtil en
autoriseret bruger logger ind og henter den.

WorkCentre 3225. Kopiér. Udskriv. Scan. Fax. E-mail.

Phaser 3260 – Hurtige fakta

WorkCentre 3225 – Hurtige fakta

• Indbygget Wi-Fi-tilslutning
• Udskriv op til 28 A4-sider i minuttet
• 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi forbedret
• Kraftig 600 MHz-processor
• Så hurtig, at første side er ude efter 8,5 sekunder

• Udskriv og kopiér op til 28 A4-sider i minuttet
• Indbygget Wi-Fi-tilslutning
• Udskriv op til 600 x 600 dpi; 4800 x 600 forbedret
• Kraftig 600 MHz-processor
• Så hurtig, at første side er ude efter 8,5 sekunder
• Scan op til 600 x 600 dpi i farve og sort-hvid

BxDxH:
368 x 335 x 214 mm
Vægt:
7,6 kg

BxDxH:
401 x 362 x 365 mm
Vægt:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Specifikationer
for enhed

Phaser 3260DNI

Hastighed

Op til 28 A4-sider i minuttet

Kapacitet1

Op til 30.000 sider pr. måned

Processor / hukommelse

600 MHz / 256 MB

Tilslutning

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

Udskrift og kopiering
Opløsning

WorkCentre 3225DNI

600 x 600 dpi (Op til 4800 x 600 forbedret billedkvalitet)

Udskrivning: 600 x 600 dpi (Op til 4800 x 600 forbedret billedkvalitet);
Kopiering: Op til 1200 x 1200 dpi forbedret billedkvalitet
Udskrivning: Allerede efter 8.5 sekunder; Kopiering: Allerede efter 10 sekunder

Tid for første side ude

Allerede efter 8,5 sekunder

Sidebeskrivelsessprog

PCL® 5e- og 6-emuleringer, PostScript® 3™-emulering

Udskrivningsfunktioner

Tonersparetilstand, pjeceudskrivning, plakatudskrivning, spring over blanke sider, flere sider pr. ark, skalering, reducering/forstørrelse, tilpas til side, vandmærker, overlays,
brugerdefineret sideformat, udskriftsrækkefølge, kantforbedring, lysjustering, kontrastkustering, papirvalg efter egenskab, Earth-smart-driverindstillinger, bi-direktionelle
printdrivere, jobovervågning, gem og genkald driverindstilling

Mobil udskrivning

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack

Scan

N/A

Scan via TWAIN/WIA, scan til pc, scan til WSD, scan til e-mail,
op til 600 x 600 dpi opløsning, farve, sort-hvid, 8-bit gråtoner,
PDF/JPEG/TIFF

Fax

N/A

MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, autosvar, automatisk genopkald,
automatisk reduktion, broadcastafsendelse, afsending af farvefax, junkfaxfilter,
særskilt ringemønster, faxadressebog, videresendelse af fax til fax, modtagelse af
fortrolig fax, videresendelse af fax til pc

Funktioner

Ad hoc faxfunktioner2

LAN-faxfunktioner

Sikkerheds

1

standarder

Broadcastafsendelse, faxadressebog
Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication, WPA2 Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3, USB Port Disablement
N/A

Network Authentication (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP over SSL/TLS,
scan til e-mail-godkendelse, WPA2 Enterprise

Papirindføring
standard

Hovedmagasin: Op til 250 ark; Brugerdefinerede formater:
105 x 149 mm til 216 x 356 mm
Manuel fremfører: 1 ark; Brugerdefinerede formater:
76 x 127 mm til 216 x 356 mm

Automatisk dokumentfremfører (ADF): 40 ark;
Brugerdefinerede formater: 148 x 148 mm til 216 x 356 mm
Hovedmagasin: Op til 250 ark;
Brugerdefinerede formater: 105 x 149 mm til 216 x 356 mm
Manuel fremfører: 1 ark;
Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm

Papirudføring

150 ark

120 ark

Automatisk to-sidet
udskrivning

Standard

Garanti

1 års on-site garanti

Maksimal forventet kapacitet for en måned. Forventes ikke regelmæssigt; 2 Kræver analog telefonforbindelse

Enhedsstyring
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, e-mailadvarsler, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print
Manager
Udskriftsdrivere
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008
Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); 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)
Fontmuligheder
136 PostScript-fonte; 111 PCL-fonte
Mediehåndtering
Automatisk dokumentføder: 60 til 105 gsm
Hovedmagasin: 60 til 163 gsm
Manuel fremfører: 60 til 220 gsm
Medietyper
Enkel, tyk, tynd, konvolut, etiket, karton, bomuld, farve, fortrykt,
genbrugt, kvalitetspapir, arkiv, transparenter

Driftsmiljø
Temperatur: 10° til 32°C; Fugtighed: 20 % til 80 %; Lydtryk:
Udskrivning: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Standby: Phaser
3260: 30 dB(A); Standby: WorkCentre 3225: 26 dB(A);
Opvarmningstid (fra energisparer): Så lidt som 14 sekunder,
FPOT fra energisparer: Så lidt som 14 sekunder
Elektrisk
Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; Kontinuerlig udskrivning:
417 watt; Klar (Standby): 46 watt; Energisparetilstand (Søvn):
2,0 watt
Dimensioner (B x D x H)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Vægt: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Vægt: 11,4 kg
Certificeringer
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, FDA/CDRH – Class
1 Laser Product, FCC Part 15, Class B, Canada ICES-003,
Class B, CE-markeret, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN
60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC
Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class B, EN 55024, RoHS
Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, ENERGY
STAR® qualified, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue
Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint,
Meditech

Du kan få mere at vide på www.xerox.com/office.
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Hvad er der i kassen
• Phaser 3260-printer eller WorkCentre 3225
-multifunktionsprinter
• Toner-beholder (1500 siders kapacitet*)
• Tromlepatron (10.000 siders kapacitet**)
• Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition
med en licens til support af OmniPage og PaperPort.)
•H
 urtig installationsvejledning, driver og dokumentations-cd
• S trømkabel, USB-kabel
Genbrugsprogram for forbrugsstoffer
Forbrugsstoffer er til Phaser 3260 og WorkCentre 3225 er
en del af Xerox Green World Alliance Supplies Recycling
Programme. Du kan få mere at vide på Green World Alliances
hjemmeside på www.xerox.com/gwa.
Supplies
Printpatron: 1500 sider* 
106R02775
Printpatron til høj kapacitet: 3000 sider*
106R02777
Tromlemodul: 10.000 sider**
101R00474
* Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/
IEC 19752. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning
og udskrivningstilstand.
** Cirka antal sider. Erklæret ydelse er baseret på sider i A4-format
75 gsm. Rækkevidden vil variere baseret på medietype, format,
vægt, retning og brugsmønstre.

