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Resultaatgerichte prestaties.

Xerox Phaser 3260 printer en
Xerox WorkCentre™ 3225 multifunctionele printer
®

®
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Uw doelstellingen: de productiviteit verhogen, efficiënter te zijn, processen te
stroomlijnen en de kosten te beheersen.
Bereik uw doelstellingen. De Phaser 3260 printer en de WorkCentre 3225
multifunctionele printer zijn compact, maar zeer krachtig. Beide zijn ontworpen
om ofwel één enkele gebruiker of een klein team te ondersteunen. De Phaser 3260
is voorzien van een snelle, automatisch dubbelzijdige printfunctie met scherpe,
heldere tekst en afbeeldingen. Het WorkCentre 3225 voegt betrouwbare, rendabele
mogelijkheden voor kopiëren, scannen en faxen toe voor alles-in-één gemak.

Betaalbare betrouwbaarheid.
• Budgetvriendelijk. Houd uw kosten laag
met snelle, betrouwbare printen voor één
enkele gebruiker of een klein team.
• Reken er op. Beperk interventie tot een
minimum, met eenvoudig te vervangen
betrouwbare cartridges die lang meegaan
en elke opdracht met gemak aankunnen.
• Efficiënt printen 'Split supplies' betekent
dat u alleen vervangt wat u verbruikt –
zodat u het uiterste uit elke printcartridge
haalt.
• Totale gemoedsrust. Uitstekende Xerox
service en ondersteuning en standaard
1 jaar garantie.
• Consolideer. Met het WorkCentre 3225
kunt u de operationele kosten en
monteurbezoeken verminderen door
meerdere bedrijfskritische functies in één
machine te combineren.

Ontworpen om resultaten
te behalen.
• Snel printen. Met een printsnelheid van
maximaal 28 pagina's per minuut en een
eerste pagina die binnen 8,5 seconden
verschijnt, kunt u minder tijd besteden
aan de machine zelf en meer tijd om u te
concentreren op uw bedrijf.
• Bespaar meer dan alleen geld Standaard
automatisch dubbelzijdig printen bespaart
kostbare tijd en papier, terwijl de energieen tonerbesparende modi en de Earth
Smart printerdriver u de keuze geeft om
nog minder te besteden aan elektriciteit en
verbruiksartikelen.
• Krachtig en productief. Het standaard
256 MB geheugen en de 600 MHz
processor zorgen ervoor dat alle opdrachten
snel en accuraat worden geprint, ook als ze
veel afbeeldingen bevatten.

Maak complexiteit eenvoudig.
• Wi-Fi Direct. Nu kunnen mobiele
telefoons, tablets en laptops een beveiligde
verbinding rechtstreeks op de printer of
multifunctionele printer maken, zelfs als u
niet beschikt over een bestaand draadloos
netwerk.
• Dat is niet gecompliceerd. De Xerox® Easy
Wireless Setup helpt u snel en gemakkelijk
verbinding te maken met uw Wi-Fi netwerk.
• Eenvoudig te bereiken. Deze machines,
met een stille werking, ingebouwde
draadloze netwerken en een compact
design, passen precies waar u ze nodig hebt
om optimaal productief te zijn.
• Meerdere media opties. Print op
afwijkende formaten en een breed scala
aan media, van transparanten en stevig
papier tot enveloppen en briefkaarten.

• Visuele impact. Printen met 4800 x
600 dpi verbeterde beeldkwaliteit, samen
met PCL-en PostScript-emulaties, zorgt voor
consistente en duidelijke tekst en scherpe
afbeeldingen.

Phaser 3260. Printen
2

Eén machine. Vijf indrukwekkende mogelijkheden. Stroomlijn uw bedrijf nog
verder met vijf belangrijke kantoorfuncties geconsolideerd in een gemakkelijk
te gebruiken product. De Xerox WorkCentre™ 3225 multifunctionele printer
bouwt voort op de belangrijke functionaliteit van de Xerox Phaser 3260 met de
toevoeging van kopiëren, scannen, e-mail en faxen.
®

®

®

Workcentre 3225 kenmerken:
• Het compacte, stille en lichtgewicht WorkCentre
3225 past perfect in kleine, drukke ruimtes.
• Het gebruiksvriendelijke frontpaneel helpt u uw
meest gebruikte functies snel te vinden met
gemakkelijk te lezen knoppen en een twee-regelig
LCD-display.
• De 4800 x 600 dpi verbeterde beeldkwaliteit
produceert scherpe, gedetailleerde foto's en tekst.
• Bespaar tijd bij het kopiëren en scannen vanuit
meerdere pagina's bestaande documenten met
de 40-vel automatische documentdoorvoer.
• Kleur en zwart-wit scannen zet snel papieren
om naar elektronische documenten, klaar om
te worden opgeslagen op een netwerk, in een
bureaubladmap of ingevoegd in een toepassing.
• Met scannen naar e-mail kunt u papieren
documenten rechtstreeks vanaf het voorpaneel
verzenden naar e-mailontvangers - u hoeft
niet meer heen en weer te lopen van de
multifunctionele printer naar uw computer.
• Tot de uitgebreide kopieerfuncties behoren
verkleinen/vergroten, automatisch achtergrond
onderdrukking, 3-niveau verzadiging controleren,
sorteren, ID-kaart kopiëren en N-up layouts.
• Een breed scala aan faciliteiten zorgt ervoor dat
privégegevens veilig blijven, met inbegrip van
SNMPv3 en IPv6-netwerkbeveiligingsprotocollen
en Beveiligd faxen ontvangen, waarmee een
fax wordt vastgehouden tot een geautoriseerde
gebruiker zich aanmeldt om hem op te halen.

WorkCentre 3225. Kopieer. Print. Scan. Fax. E-mail.

Phaser 3260 Feiten op een rij

WorkCentre 3225 Feiten op een rij

• Ingebouwde WiFi-aansluiting
• Printen tot 28 ppm A4
• 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi verbeterd
• Krachtige 600 MHz processor
• Eerste pagina verschijnt binnen 8,5 seconden

• Printen en kopiëren tot 28 ppm A4
• Ingebouwde Wi-Fi-aansluiting
• Print tot max.600 x 600 dpi; tot 4800 x 600 verbeterd
• Krachtige 600 MHz processor
• Eerste pagina verschijnt binnen 8,5 seconden
• Scannen tot max. 600 x 600 dpi in kleur en zwart-wit

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

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

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Machinespecificaties

Phaser 3260DNI

Snelheid

Tot max. 28 ppm A4

Duty Cycle1

Maximaal 30.000 pagina’s per maand

Processor / Geheugen

600 MHz / 256 MB

Aansluitingen

10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, high-speed USB 2.0

Print en kopieer

WorkCentre 3225DNI

Resolutie

600 x 600 dpi (tot 4800 x 600 verbeterde beeldkwaliteit)

Print: 600 x 600 dpi (tot 4800 x 600 verbeterde beeldkwaliteit);
Kopieer: Tot 1200 x 1200 dpi verbeterde beeldkwaliteit

Eerste pagina verschijnt
binnen

8,5 seconden

Printen: slechts 8.5 seconden; Kopiëren: slechts 10 seconden

Kopieersnelheid

N.v.t.

Printertalen

PCL 5e- en 6-emulatie, PostScript 3™-emulatie

Printfuncties

Tonerbesparende-modus, Boekjes printen, Posters printen, Lege pagina's overslaan, N-up printen, Schalen, Verkleinen/vergroten, Aan pagina aanpassen, Watermerken,
Overlays, Afwijkende afmetingen, Printvolgorde, Randverbetering, Instelling helderheid, Contrast aanpassing, Papier op eigenschap, Earth Smart driverinstellingen,
Bidirectionele printerdrivers, Taakbewaking, Opslaan en oproepen driverinstellingen

Mobiel printen

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack

Scannen

N.v.t.

Scannen via TWAIN/WIA, Scannen naar PC, Scannen naar WSD, Scannen naar
e-mail, tot 600 x 600 dpi resolutie, kleur/zwart-wit,
8-bit grijsschaal, PDF/JPEG/TIFF

Faxen

N.v.t.

Walk-up faxfuncties2

MH/MR/MMR/JBIG/JPEG compressie, Automatisch beantwoorden, Automatisch
opnieuw sturen, automatische verkleining, Broadcastverzending, fax in kleur
verzenden, Junkfaxen weigeren, Onderscheidend belpatroon, Faxadresboek, Fax
doorsturen naar fax, Beveiligd fax ontvangen, Ontvangen fax doorsturen naar PC

LAN-faxfuncties

Broadcast-verzending, Faxadresboek

®

Kopieer snelheid per minuut: 12,2
®

Kenmerken

Beveiliging

1

Standaard

Beveiligd HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-verificatie, WPA2 Personal, IPv4 en IPv6 filtering, MAC-adresfiltering, SNMPv3,USB-poort uitschakeling
N.v.t.

Netwerkverificatie (Kerberos/SMB/LDAP), Beveiligd LDAP, SMTP over SSL/TLS,
Scannen naar e-mail-verificatie, WPA2 Enterprise

Papierinvoer
Standaard

Hoofdlade: 250 vel, afwijkende formaten: 105 x 149 mm tot 216 x 356 mm
Sleuf voor handmatige invoer: 1 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot
216 x 356 mm

Automatische documentdoorvoer (ADF): 40 vel; afwijkende formaten:
148 x 148 mm tot 216 x 356 mm
Hoofdlade: 250 vel, afwijkende formaten: 105 x 149 mm tot 216 x 356 mm
Sleuf voor handmatige invoer: 1 vel; afwijkende formaten:
76 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Papieruitvoer

150 vel

120 vel

Automatisch dubbelzijdig
printen

Standaard

Garantie

Eén jaar onsite garantie

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; 2 Analoge telefoonlijn vereist

Machinebeheer
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy
Print Manager
Printerdrivers
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)
Ondersteunde lettertypen
136 PostScript lettertypen, 111 PCL lettertypen
Mediadoorvoer
Automatische documentendoorvoer: 60 tot 105 g/m2
Hoofdlade: 60 – 163 g/m2
Sleuf voor handmatige invoer: 60 tot 220 g/m²
Mediasoorten
Normaal, Dik, Dun, Envelop, Etiket, Karton, Katoen, Kleur,
Voorbedrukt, Kringlooppapier, Bankpostpapier, Archief,
Transparanten

Werkomgeving
Temperatuur: 10 tot 32 °C; Vochtigheid; 20% tot 80%;
geluidsdrukniveaus: printen. 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), stand-by:
Phaser 3260: 30 dB(A), stand-by: Workcentre 3225: 26 dB(A);
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand): binnen 14 seconden,
FPOT vanuit energiespaarstand: binnen 14 seconden
Elektrische gegevens
Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.2 A; doorlopend
afdrukken: 417 Watt; Ready (standby): 46 Watt;
Energiespaarmodus (Slaapstand): 2.0 Watt
Afmetingen (B x D x H)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, gewicht: 7,6 kg
Workcentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Gewicht: 11,4 kg
Certificering
Gecertificeerd volgens UL 60950-1/CSA 60950 No.1-07, 2e
editie, FDA/CDRH – Klasse 1 laserproduct, FCC deel 15, klasse B,
Canada ICES-003, klasse B, CE-keyrmerk, Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EC, EN 60950-1, 2e editie, EN 60825-1 – klasse 1
laserproduct, EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 55022, klasse B,
EN 55024, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, AEEA-richtlijn 2012/19/
EU, Voldoet aan ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World
Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark,
ECOLOGO, Apple AirPrint, Meditech

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® en WorkCentre zijn handelsmerken
van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit
product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde
merken. 12/14 BR10685326BR-02DB

Inhoud van de doos
• P haser 3260 printer of WorkCentre 3225
multifunctionele printer
• Tonercartridge (capaciteit 1.500 pagina's*)
• Drumcartridge (capaciteit 10.000 pagina's**)
• Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition
met 1 licentie voor ondersteuning voor OmniPage en
PaperPort.)
•B
 eknopte installatiehandleiding, Driver en documentatie-CD
•N
 etsnoer, USB-kabel
Recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen voor de Phaser 3260 en het WorkCentre
3225 vallen onder het Xerox Green World Alliance Supplies
Recycling Program. Bezoek voor meer informatie de website
van de Green World Alliance op www.xerox.com/gwa.
Supplies
Printcartridge: 1.500 pagina’s* 
106R02775
Hoge capaciteit printcartridge: 3.000 pagina’s* 106R02777
Drumcartridge: 10.000 pagina’s**
101R00474
* Gemiddelde standaardpagina’s. Aangegeven rendement conform
ISO/IEC 19752. Rendement varieert op basis van beelden,
dekkingsgraad en printmodus.
** Aantal pagina’s bij benadering. Aangegeven rendement gebaseerd
op 75 g/m² A4-pagina’s. Rendement varieert afhankelijk van
mediasoort, afmeting, gewicht, printrichting en gebruikspatroon.

