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Phaser 3260. Impressão.

Confiabilidade acessível.
• Cabe no seu orçamento. Mantenha seus 

custos baixos com impressão rápida e 
confiável para um único usuário ou uma 
equipe pequena.

• Pode apostar. Intervenção mínima com 
cartuchos de longa duração, confiáveis e 
fáceis de trocar que atenderão todos os 
trabalhos.

• Imprima com eficiência. Com os 
suprimentos individuais, você substitui 
apenas o que usou - dessa forma, você 
aproveita ao máximo cada cartucho de 
impressão.

• Tranquilidade total. Suprimentos e Suporte 
Xerox inigualáveis. 

• Consolide. A WorkCentre 3225 possibilita a 
redução dos custos operacionais e chamadas 
de serviço por meio da combinação de várias 
funções imprescindíveis aos negócios em um 
único dispositivo.

Projetada para resultados. 
• Impressão rápida. Com uma velocidade 

de impressão de até 29 ppm3 e um tempo 
rápido de saída de primeira página de 
8,5 segundos, você gasta menos tempo 
no dispositivo e tem mais tempo para 
concentrar-se em seus negócios.

• Economize mais do que dinheiro. Com 
a impressão frente e verso automática 
padrão que economiza tempo e papel, 
com os modos de Economia de Energia e 
de Economia de Toners e com o driver de 
impressão Earth Smart, você gasta menos 
eletricidade e consumíveis.

• Avançada e produtiva. Os 256 MB de 
memória e o processador de 600 MHz 
padrão garantem que os trabalhos sejam 
impressos com rapidez e exatidão, mesmo 
se estiverem cheios de gráficos.

• Impacto visual. A impressão com qualidade 
de até 4800 x 600, juntamente com as 
emulações PCL e PostScript, garantem um 
texto claro e gráficos de alta definição em 
todos os trabalhos.

Torne o complexo simples.
• Wi-Fi direto. Agora, celulares, tablets e 

laptops podem fazer um conexão segura 
diretamente com a impressora ou com a 
impressora multifuncional, mesmo que 
você não tenha uma rede sem fio.

• Não é complicado. O Xerox® Easy Wireless 
Setup ajuda você a conectar-se de forma 
rápida e fácil a sua rede Wi-Fi.

• Fácil de alcançar. Esse dispositivos, com 
recursos de operação silenciosa, rede sem 
fio integrada e design compacto, ajustam-se 
exatamente onde você precisa que sejam 
mais produtivos.

• Várias opções de material de impressão. 
Impressão fácil em uma variedade de 
tamanhos personalizados e em uma ampla 
gama de materiais, incluindo transparências, 
cartão, envelopes e cartões postais.

Impressora Xerox® Phaser® 3260 e 
Multifuncional Xerox® WorkCentre™ 3225
Seus objetivos: aumentar a produtividade, ser mais eficiente, agilizar processos e controlar 
os custos.

Alcance seus objetivos. A impressora Phaser 3260 e a multifuncional WorkCentre 3225 
são compactas e extremamente avançadas. Foram projetadas para oferecer suporte a 
um único usuário ou a uma pequena equipe. A Phaser 3260 possui recursos de impressão 
rápida, frente e verso automático, além de oferecer textos e gráficos de alta definição. 
A WorkCentre 3225 acrescenta cópia, recursos de digitalização e fax convenientes em 
um único equipamento.



Destaques da WorkCentre 3225: 
• A impressora compacta, silenciosa e leve 

WorkCentre 3225 ajusta-se perfeitamente a 
espaços pequenos e de muita movimentação. 

• O painel dianteiro de fácil utilização ajuda a 
encontrar as funções mais utilizadas rapidamente 
com botões de fácil leitura e um visor LCD de duas 
linhas.

• A qualidade de impressão de até 4800 x 600 
produz texto e imagens detalhados e definidos. 

• Economize tempo copiando e digitalizando 
documentos de várias páginas com o Alimentador 
Automático de Originais de 40 folhas.

• A digitalização em preto e branco e em cores 
converte rapidamente papéis em documentos 
eletrônicos, prontos para serem salvos em uma 
rede, em uma pasta da área de trabalho ou 
inseridos em um aplicativo.

• Digitalizar para e-mail possibilita o envio 
de documentos de papel diretamente para 
destinatários de e-mail a partir do painel frontal; 
não é necessário ir e voltar da multifuncional até o 
computador.

• Recursos de cópia abrangentes incluem reduzir/
ampliar, supressão de fundo automática, controle 
de escurecimento em 3 níveis, alceamento, cópia 
cartão ID e vários layouts em 1. 

• Uma ampla variedade de recursos garante a 
segurança dos dados privados, incluindo os 
protocolos de segurança de rede SNMPv3 e IPv6 
e Recebimento Seguro de Fax, que segura o fax 
até que um usuário autorizado efetue login para 
recuperá-lo.

Um dispositivo. Cinco recursos incríveis. Agilize ainda mais os negócios com 
cinco funções importantes para o escritório consolidadas em um produto fácil de 
usar. A multifuncional Xerox® WorkCentre 3225 contém os recursos e desempenho 
da Phaser® 3260 mais as funcionalidades de cópia, digitalização, e-mail e fax.

WorkCentre 3225. Cópia. Impressão. 
Digitalização. Fax. E-mail.

Fatos rápidos sobre a Phaser 3260
•  Conectividade Wi-Fi integrada
•  Imprima até 29 ppm3

•  Qualidade de impressão de até 4800 x 600
•  Processador avançado de 600 MHz
•  Tempo rápido de saída da primeira página 

de 8,5 segundos
LxPxA:
368 x 335 x 214 mm
Peso:
7,6 kg

Fatos rápidos sobre a WorkCentre 3225
•  Imprima e faça cópias até 29 ppm3

•  Conectividade Wi-Fi integrada
•  Qualidade de impressão de até 4800 x 600
•  Processador avançado de 600 MHz
•  Tempo rápido de saída da primeira página de 8,5 segundos
•  Digitalização de até 600 x 600 dpi em preto e branco e em 

cores
LxPxA:
401 x 362 x 365 mm
Peso:
11,4 kg



Especificações do 
dispositivo Phaser 3260DNI WorkCentre 3225DNI

Velocidade Até 29 ppm3

Ciclo de funcionamento1 Até 30.000 páginas/mês

Processador/Memória 600 MHz/256 MB

Conectividade 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de Alta Velocidade

Impressão e cópia
Resolução Até 4800 x 600

Impressão: Até 4800 x 600;  
Cópia: Até 1200 x 1200

Tempo de saída da primeira página 8,5 segundos Impressão: 8,5 segundos; Cópia: 10 segundos

Linguagens de descrição de página 
(PDL) Emulações PCL® 5e e 6, emulação PostScript® 3™

Recursos de impressão Modo de economia de toner, Impressão de livretos, Impressão de pôster, Ignorar páginas em branco, Impressão várias em 1, Dimensionamento, Reduzir/Ampliar, 
Ajustar à página, Marca d'água, Sobreposição, Páginas em tamanho personalizado, Ordem de impressão, Aprimoramento de bordas, Ajuste de brilho, Ajuste de 
contraste, Seleção de papel por atributo, Configurações de driver Earth Smart, Drivers de impressão bidirecionais, Monitoramento de trabalhos, Configurações de driver 
de armazenamento e recuperação

Impressão Móvel Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Digitalizar Recursos N/D Digitalizar via TWAIN/WIA, Digitalizar para PC, Digitalizar para WSD, Digitalizar 
para E-mail, Resolução de até 600 x 600 dpi, Em cores, Preto e branco, Escala de 
cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Fax
Recursos de Fax Walk-Up2 

N/D Compactação MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Resposta automática, Rediscagem 
automática, Envio de divulgação com redução automática, Envio de Fax em 
cores, Barreira de fax junk, Toques diferenciados, Catálogo de endereços de Fax, 
Encaminhamento de Fax para Fax, Recebimento seguro de Fax, Recebimento de 
Fax com encaminhamento para PC

Recursos de LAN Fax Envio de divulgação, Catálogo de endereços de fax

Segurança Padrão HTTPS (SSL) seguro, Autenticação IPsec, 802.1X, WPA2 Pessoal, Filtro IPv4 e IPv6, Filtro de endereço MAC, SNMPv3, Desativação de porta USB

N/D Autenticação de rede (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP seguro, SMTP em SSL/TLS, 
Autenticação de digitalização para e-mail, WPA2 Enterprise

Entrada de papel
Padrão

Bandeja principal: Até 250 folhas; tamanhos personalizados:  
76 x 127 mm até 216 x 356 mm 
Slot de alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados:  
76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Alimentador Automático de Originais (AAO): 40 folhas; tamanhos 
personalizados: 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Bandeja principal: Até 250 folhas; tamanhos personalizados:  
76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Slot de alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados:  
76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Saída de papel 150 folhas 120 folhas

Impressão em frente e verso 
automática Padrão

1 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; 2 Necessita de linha telefônica analógica. 3 Velocidade de impressão pode variar em função da complexidade 
dos documentos e do tamanho e peso das mídias utilizadas. 

Xerox® Phaser® 3260/Xerox® WorkCentre™ 3225

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office. 
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Gerenciamento de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, 
Alertas de e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager
Drivers de impressão
Microsoft® Windows® 8 (32/64 bits), 7 (32/64 bits), Vista 
(32/64 bits), 2000, XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), 
2008 Server (32/64 bits), 2008R2 (64 bits); 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)
Capacidade fonte
136 fontes PostScript; 111 fontes PCL
Manipulação de material de impressão
Alimentador automático de originais: 60 a 105 g/m²
Bandeja principal: 60 a 163 g/m²
Slot de alimentação manual: 60 a 220 g/m²
Tipos de material de impressão
Comum, fino, grosso, envelope, etiqueta, cartão, algodão, em 
cores, pré-impresso, reciclado, bond, arquivo, transparência

Ambiente operacional
Temperatura: 50° a 90°F/10° a 32°C; Umidade: 20% a 80%; 
Pressão do som: Imprimindo: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Modo 
espera: Phaser 3260: 30 dB(A), Modo espera: WorkCentre 
3225: 26 dB(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo de 
economia de energia): 14 segundos, FPOT a partir do modo de 
economia de energia: Até 14 segundos
Energia
Alimentação: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A; Impressão 
contínua: 417 watts; Pronta (Modo espera): 46 watts; Modo de 
economia de energia (repouso): 2,0 watts
Dimensões (L × P × A)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Peso: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Peso: 11,4 kg
Certificações
Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, FDA/CDRH 
– Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe B, Canadá 
ICES-003, Classe B, marcação CE, Diretiva de baixa voltagem 
2006/95/EC, EN 60950-1, 2ª Edição, EN 60825-1 – Produto a 
laser de Classe 1, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, 
EN 55024, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva WEEE 2012/19/
EU, qualificada pela ENERGY STAR®, Compatível com Citrix, 
Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS 
Mark, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech

Conteúdo da caixa
•  Impressora Phaser 3260 ou Impressora Multifuncional 

WorkCentre 3225
• Cartucho de impressão (capacidade para 1.500 páginas*)
• Cartucho do fotorreceptor (capacidade para 10.000 páginas*)
•  Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition 

com licença única compatível somente com Image Retriever, 
OmniPage e PaperPort com WorkCentre 3225)

•  Guia de Instalação Rápida, CD de Documentação e Driver
•  Cabo de alimentação, cabo USB
•  Cabo para Fax (WorkCentre 3225)
Programa de reciclagem de suprimentos
Os suprimentos para a Phaser 3260 e a WorkCentre 3225 estão 
inclusos no Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox 
Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site 
do Green World Alliance em www.xerox.com/gwa.
Suprimentos
Cartucho de impressão: 3.000 páginas* 106R02778
Cartucho de impressão pacote duplo:  
2 x 3.000 páginas* 106R02782
Cartucho do fotorreceptor: 10.000 páginas** 101R00474

*  Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com  
ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, 
a cobertura de área e o modo de impressão.

**  Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas 
de tamanho Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento irá variar de acordo 
com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do 
material de impressão.


