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Tuloksiin keskittyvää suorituskykyä.
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Tavoitteesi: lisätä tuottavuutta, olla tehokkaampi, tehostaa työnkulkua ja hallita
kustannuksia.
Saavuta tavoitteesi. Phaser 3260 -tulostin ja WorkCentre 3225 -monitoimitulostin
ovat pienikokoisia, mutta äärimmäisen tehokkaita. Kumpikin on suunniteltu yhden
käyttäjän tai pienen tiimin käyttöön. Phaser 3260 tarjoaa nopeaa, automaattista
kaksipuolistulostusta terävällä, selkeällä tekstillä ja grafiikalla. WorkCentre
3225 tuo mukanaan luotettavat, kustannustehokkaat kopiointi-, skannaus- ja
faksiominaisuudet kätevästi yhdessä laitteessa.

Varmuutta edullisesti.

Suunniteltu tuottamaan tulosta.

• Budjettiystävällinen. Pidä kustannukset
kurissa nopealla ja luotettavalla yhden
käyttäjän tai pienen tiimin tarpeet
täyttävällä tulostamisella.

• Nopea tulostus. Tulostusnopeus on jopa
28 sivua minuutissa ja ensimmäinen sivu
tulostuu 8,5 sekunnissa. Se tarkoittaa, että
vietät vähemmän aikaa laitteen äärellä ja
enemmän aikaa liiketoimintasi parissa.

• Voit luottaa siihen. Riittoisat, helposti
vaihdettavat värikasetit ja luotettavat
toiminnot, jotka hoitavat kaikki työt helposti
takaavat, että laitteen toimintaan tarvitsee
puuttua vain harvoin.
• Tulosta tehokkaasti. Erillisten
kulutustarvikkeiden ansiosta joudut
vaihtamaan vain käyttämäsi tarvikkeet,
jolloin hyödynnät jokaisen värikasetin
mahdollisimman tehokkaasti.
• Täydellistä mielenrauhaa. Takaajana
erinomainen Xerox-huolto ja -tuki sekä
yhden vuoden takuu.
• Yhdistä. WorkCentre 3225 mahdollistaa
edulliset käyttökustannukset ja huoltokutsut
yhdistämällä useita tärkeitä toimintoja
yhteen laitteeseen.

• Säästä muutakin kuin rahaa. Vakiona
automaattinen kaksipuolinen tulostus
säästää aikaa ja paperia. Sähkön- ja
värinsäästötilat sekä Earth Smart
-tulostinajuri mahdollistavat pienemmän
sähkönkulutuksen ja kulutustarvikkeiden
käytön.
• Tehokas ja tuottelias. Standardi 256 MB
muisti ja 600 MHz:n suoritin varmistavat,
että myös runsaasti grafiikkaa sisältävät
työt tulostuvat pikaisesti ja tarkasti.
• Visuaalisesti vaikuttava. Tarkka
4800 x 600 dpi:n parannettu
tulostustarkkuus yhdessä PCL- ja PostScriptemulaation kanssa takaavat selkeän tekstin
ja terävät kuvat.

Tee monimutkaisesta
yksinkertaista.
• Wi-Fi Direct. Nyt matkapuhelimet, tabletit
ja kannettavat tietokoneet voivat ottaa
salatun suoran yhteyden tulostimeen tai
monitoimitulostimeen vaikka sinulla ei olisi
käytössäsi langatonta verkkoa.
• Se on helppoa. Xerox® Easy Wireless
Setup -ominaisuus auttaa sinua ottamaan
yhteyden langattomaan verkkoosi nopeasti
ja helposti.
• Aina ulottuvilla. Hiljaiset ja pienikokoiset
laitteet, jotka on vaivaton yhdistää
langattomaan verkkoon, mahtuvat juuri
sinne, missä ne ovat kaikkein tehokkaimmin
käytettävissä.
• Monia tulostusmateriaaleja. Tulosta
vaivattomasti laajalle valikoimalle
erikoiskokoisia ja erilaisia materiaaleja
kalvoista kartonkiin ja kirjekuorista
postikortteihin.

Phaser 3260. Tulosta.
2

Yksi laite. Viisi vaikuttavaa toimintoa. Virtaviivaista liiketoimintaasi edelleen
yhdistämällä toimistoympäristön viisi avaintoimintoa yhteen helppokäyttöiseen
tuotteeseen. Xerox WorkCentre™ 3225 -monitoimitulostin laajentaa Xerox Phaser
3260 -tulostimen vaikuttavia toimintoja edelleen lisäämällä toimintoihin kopioinnin,
skannauksen, sähköpostin ja faksauksen.
®

®

WorkCentre 3225
-pääominaisuudet:
• Pienikokoinen, hiljainen ja kevyt WorkCentre 3225
mahtuu vaivatta pieneenkin toimistoon.
• Käyttäjäystävällinen etupaneeli auttaa sinua
löytämään eniten käytetyt toiminnot nopeasti
helposti tunnistettavien painikkeiden ja
kaksirivisen LCD-näytön avulla.
• 4800 x 600 dpi:n parannettu kuvanlaatu tuottaa
teräviä, yksityiskohtaisia kuvia ja tekstejä.
• Säästä aikaa kopioimalla ja skannaamalla
monisivuisia asiakirjoja 40 arkin automaattisella
asiakirjansyöttölaitteella.
• Väri- ja mustavalkoskannaus muuttaa paperit
sähköisiksi asiakirjoiksi, jotka voi tallentaa
lähiverkkoon tai työpöydän kansioon tai jotka voi
lähettää suoraan sovellukseen.
• Skannaus sähköpostiin mahdollistaa
paperiasiakirjojen lähettämisen vastaanottajien
sähköpostilaatikkoihin laitteen etupaneelia
käyttäen – ei ole tarvetta kulkea edestakaisin
monitoimitulostimen ja tietokoneen välillä.
• Kattavat kopiointiominaisuudet sisältävät kuvan
pienennyksen/suurennuksen, automaattisen
taustan häivytyksen, kolmitasoisen tummuuden
ohjauksen, lajittelun, henkilökortin kopioinnin ja
usean sivun kopioinnin samalle arkille.
• Laaja turvaominaisuuksien kirjo takaa,
että luottamuksellinen tieto pysyy salassa.
Ominaisuuksiin kuuluvat SNMPv3 ja IPv6
-verkkoturvaprotokollat sekä suojattu faksin
vastaanotto, joka ei tulosta faksia ennen kuin
asianomainen käyttäjä kirjautuu laitteelle.

WorkCentre 3225. Kopioi. Tulosta. Skannaa. Faksaa. Lähetä sähköpostia.

Phaser 3260:n tärkeimmät tiedot

WorkCentre 3225:n tärkeimmät tiedot

• Sisäänrakennettu Wi-Fi-liitäntä
• Tulostaa jopa 28 A4-sivua minuutissa
• 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi parannettuna
• Tehokas 600 MHz suoritin
• Ensimmäisen sivun tulostusaika vain 8,5 sekuntia
L x S x K:
368 x 335 x 214 mm

• Tulostaa ja kopioi jopa 28 A4-sivua minuutissa
• Sisäänrakennettu Wi-Fi-liitäntä
• 600 x 600 dpi tai 4800 x 600 dpi parannettuna
• Tehokas 600 MHz suoritin
• Ensimmäisen sivun tulostusaika vain 8,5 sekuntia
• Skannaa jopa 600 x 600 dpi:tä väreissä tai
mustavalkoisena

Paino:
7,6 kg

L x S x K:
401 x 362 x 365 mm
Paino:
11,4 kg

®

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Tekniset tiedot

Phaser 3260DNI

Nopeus

Jopa 28 A4-sivua minuutissa

Käyttömäärä/kk1

Jopa 30 000 sivua

Suoritin / Muisti

600 MHz / 256 Mt

Liitännät

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

WorkCentre 3225DNI

Tulostus ja kopiointi

Tulostus: 600 x 600 dpi (jopa 4800 x 600 dpi parannettu kuvanlaatu);
Kopionti: jopa 1200 x 1200 dpi:n parannettu kuvanlaatu

Tarkkuus

600 x 600 dpi (jopa 4800 x 600 dpi parannettu kuvanlaatu)
Tulostus: jopa 8.5 sekunnissa; Kopiointi: jopa 10 sekunnissa

Ensimmäinen sivu valmis

Jopa 8,5 sekunnissa

Sivunkuvauskielet

PCL® 5e- ja 6-emulointi, PostScript® 3™ -emulointi

Tulostustoiminnot

Värinsäästötila, vihkotulostus, julistetulostus, tyhjien sivujen ohitus, monen sivun tulostus arkille, skaalaus, pienennys/suurennus, sovitus sivulle, vesileimat,
lomakepohjat, sivukokojen mukautus, tulostusjärjestys, reunanparannus, kirkkaudensäätö, kontrastinsäätö, paperin valinta ominaisuuksien perusteella, Earth Smart
-tulostinajuriasetukset, kaksisuuntaiset tulostinajurit, työnseuranta, ajuriasetusten tallennus ja palautus

Mobiilitulostus

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack

Skannaus

-

Skannaus TWAINin/WIAn kautta, skannaus PC:lle, skannaus WSD:lle, skannaus
sähköpostiin, jopa 600 x 600 dpi resoluutio, väri, mustavalko, 8-bittinen
harmaasävy, PDF/JPEG/TIFF

Faksi

-

MH-/MR-/MMR-/JBIG-/JPEG-pakkaus, automaattinen vastaaminen,
automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys,
värifaksin lähetys, roskafaksin suodatin, soittokuvion tunnistus, faksiosoitteisto,
faksin välitys faksiin, suojattu vastaanotto, välitetyn faksin vastaanotto PC:llä

Ominaisuudet

Faksitoiminnot2

Lähiverkkofaksitoiminnot

Suojaus

Vakiona

-

Verkkotodennus (Kerberos/SMB/LDAP), suojattu LDAP, SMTP SSL-/TLS-yhteyden
kautta, skannaus sähköpostiin -todennus, WPA2 Enterprise

Pääalusta: jopa 250 arkkia; erikoiskoot: 105 x 149 - 216 x 356 mm
Käsinsyöttöaukko: 1 arkki; erikoiskoot: 76 x 127 - 216 x 356 mm

Automaattinen arkinsyöttö (ADF): 40 arkkia; erikoiskoot:
148 x 148 – 216 x 356 mm
Pääalusta: jopa 250 arkkia; erikoiskoot: 105 x 149 - 216 x 356 mm
Käsinsyöttöaukko: 1 arkki; erikoiskoot: 76 x 127 - 216 x 356 mm

Paperin luovutus

150 arkkia

120 arkkia

Automaattinen
kaksipuolitulostus

Vakiona

Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu

Paperin käsittely
Vakiona

1

Ryhmälähetys, faksiosoitteisto
Salattu HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-todennus, WPA2 Personal, IPv4- ja IPv6-suodatus, MAC-osoitteen suodatus, SNMPv3, USB-portin pois kytkentä

Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti; 2 Vaatii analogisen puhelinlinjan.

Laitteen hallinta
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, sähköpostihälytykset, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print
Manager
Tulostinajurit
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bittinen), 7 (32-/64-bittinen),
Vista (32-/64-bittinen) 2000, XP (32-/64-bittinen), 2003 Server
(32-/64-bittinen), 2008 Server (32-/64-bittinen), 2008R2
(64-bittinen); 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)
Käytettävissä olevat fontit
136 PostScript-fonttia; 111 PCL-fonttia
Paperin käsittely
Automaattinen asiakirjansyöttölaite: 60 – 105 g/m²
Paperialusta: 60 - 163 g/m²
Käsinsyöttöaukko: 60 - 220 g/m²
Materiaalin tyyppi
Tavallinen, paksu, ohut, kirjekuori, tarra, kartonki, puuvilla, väri,
esitulostettu, kierrätetty, bond-paperi, arkistointipaperi, kalvo

Käyttöympäristö
Lämpötila: 10 – 32°C; ilmankosteus: 20 % - 80 %;
äänenpaine: tulostus: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), valmiustila:
Phaser 3260: 30 dB(A); valmiustila: WorkCentre 3225:
26 dB(A); lämpenemisaika (virransäästötilasta): vain
14 sekuntia, ensimmäinen sivu valmis virransäästötilan
jälkeen: vain 14 sekuntia
Sähköliitäntä
Jännite: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 3.2A; tulostuksen
aikana: 417 wattia; valmiina (valmiustilassa): 46 wattia;
energiansäästötilassa (lepotila): 2,0 wattia
Mitat (L x S x K)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, paino: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, paino: 11,4 kg
Sertifioinnit
UL-luetteloitu 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. painos, FDA/CDRH
– luokan 1 laserlaite, FCC osa 15, luokka B, Canada ICES-003,
luokka B, CE-vaatimustenmukaisuus: pienjännitedirektiivi
2006/95/EC, EN 60950-1, 2. painos, EN 60825-1 – luokan 1
laserlaite, EMC-direktiivi 2004/108/EC, EN 55022, luokka B, EN
55024, RoHS-direktiivi 2011/65/EU, WEEE-direktiivi 2012/19/
EU, ENERGY STAR® -luokitus, Citrix Ready, Green World Alliance,
WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST) GS Mark, ECOLOGO,
Apple AirPrint, Meditech

Lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® ja WorkCentre ovat Xerox
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox Corporation on varmistanut, että tämä
tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR -ohjeistusta. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä
merkkejä. 12/14 BR10685326BR-02NB

Pakkauksen sisältö
• Phaser 3260 -tulostin tai WorkCentre 3225
-monitoimitulostin
• Värikasetti (1,500 sivua*)
• Rumpukasetti (10 000 sivua**)
• Ohjelmistopaketti (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal
Edition ja OmniPage- ja PaperPort-käyttölisenssit.)
• Pika-asennusopas ajuri- ja dokumentaatio CD
•V
 irtajohto, USB-kaapeli
Tarvikkeiden kierrätysohjelma
Phaser 3260:n ja WorkCentre 3225:n kulutustarvikkeet
kuuluvat Xeroxin Green World Alliance -kierrätysohjelmaan.
Lisätietoja saat Green World Alliance -sivulta osoitteesta
www.xerox.com/gwa.
Supplies
Tulostuskasetti: 1 500 sivua
106R02775
Suuren kapasiteetin tulostuskasetti: 3 000 sivua*  106R02777
Rumpukasetti: 10 000 sivua**
101R00474
* Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752
-standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja
tulostustilan mukaan.
** Arvioitu sivumäärä. Ilmoitettu tuotto perustuu A4-arkkeihin
(75 g/m²). Määrä voi vaihdella tulostusmateriaalin tyypin, koon,
painon, suunnan ja käyttäjävalintojen mukaan.

