Phaser® 3320 i
WorkCentre® 3315/3325
A4
Monochromatyczna drukarka
i urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka Xerox Phaser 3320
i wielofunkcyjne urządzenie
WorkCentre 3315/3325
Niewielkie wymiary, wysoka
wydajność, nadzwyczajna wartość.
®

Drukarka Phaser 3320 i urządzenie
wielofunkcyjne WorkCentre 3315/3325
®

®

Wyjątkowa produktywność urządzenia nabiurkowego z najnowocześniejszymi
rozwiązaniami w dziedzinie techniki biurowej. Wygodne drukarki Phaser 3320
i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 3315/3325 są niezawodne i oferują
ekonomiczną wydajność tam, gdzie jest ona potrzebna, dzięki czemu można się
skupić na tym, co najważniejsze: rozwoju firmy.
Więcej za mniej

Wydajność konstrukcji
i trwałość budowy

• Produktywność urządzenia
wielofunkcyjnego. Niewielkie urządzenie
wielofunkcyjne WorkCentre 3315/3325
pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć
koszty materiałów eksploatacyjnych,
ponieważ łączy funkcje kopiarki, drukarki,
skanera kolorowego i faksu w jednym
urządzeniu o przystępnej cenie.

• Niezrównana wydajność. Szybkie
drukowanie do 35 str./min i druk pierwszej
strony w zaledwie 6,5 sek. sprawia, że
dokumenty są zawsze gotowe, gdy są
potrzebne.

• Wydajniejsze podawanie oryginałów.
Dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów (DADF), standardowe
wyposażenie urządzenia WorkCentre 3325,
usprawnia dwustronne skanowanie,
kopiowanie i faksowanie.
• Druk dwustronny w standardzie.
Wysokowydajne, bezproblemowe drukowanie
dwustronne pozwala obniżyć zużycie i koszty
papieru o połowę. Jest to standardowa
funkcja drukarki Phaser 3320 i urządzenia
WorkCentre 3315/3325, a nie drogi dodatek.
• Usprawnij codzienne procesy.
Wszechstronne funkcje skanowania
w urządzeniu WorkCentre 3315/3325
obejmują skanowanie do poczty e-mail,
skanowanie sieciowe i skanowanie do
pamięci USB. Dodatkowo można wysyłać
faksy z sieci za pomocą funkcji faksu PC lub
skorzystać z pełnych funkcji faksu, takich
jak szybkie wybieranie numerów, wysyłanie
faksów kolorowych i inne.

• Dłuższe drukowanie. Opcjonalna druga
taca papieru pozwala na załadowanie
dodatkowych 520 arkuszy, dzięki czemu
można dłużej drukować bez przerw.
• Zobacz różnicę. Wydruki dokumentów są
nadzwyczajnie ostre dzięki jakości obrazu
do 1200 x 1200.
• Niezawodna wytrzymałość. Wydajność
miesięczna do 80 000 wydruków w
przypadku drukarki Phaser 3320 i urządzenia
WorkCentre 3325 (do 50 000 wydruków w
przypadku urządzenia WorkCentre 3315)
pozwala na wysokonakładowe tworzenie
dokumentów. Standardowa dwuletnia
gwarancja naprawy u Klienta zapewnia
dodatkowy spokój ducha.

Łatwe dopasowanie
• Wybierz bezprzewodową swobodę.
Drukarki Phaser 3320 i urządzenia
WorkCentre 3325 są standardowo
wyposażone we wbudowaną łączność
Wi-Fi, co pozwala wybrać odpowiednie
urządzenie i umieścić je tam, gdzie jest
potrzebne.
• Bezpieczeństwo. Trzymaj wrażliwe
dokumenty z dala od niepowołanych
odbiorców dzięki najnowocześniejszym
funkcjom zabezpieczeń, takim jak IPsec,
SNMPv3, filtrowanie IP i drukowanie
zabezpieczone.
• Produktywność tam, gdzie jest
potrzebna. Wszystkie trzy urządzenia
zajmują niewielką powierzchnię, dzięki czemu
łatwo ustawić je w miejscu pracy: na biurku
lub w ogólnodostępnym miejscu.
• Ekonomiczna efektywność. Dostępne
kasety z tonerem o wysokiej pojemności
zmniejszają koszty eksploatacji i wymagają
rzadszych wymian.
• Łatwe zarządzanie. Dzięki oprogramowaniu
Xerox® CentreWare® IS można łatwo zdalnie
zarządzać urządzeniem za pośrednictwem
przeglądarki komputera.

Najważniejsze dane dotyczące urządzenia
wielofunkcyjnego WorkCentre® 3315/3325

Najważniejsze dane dotyczące
drukarki Phaser® 3320

• Drukowanie do 31/35 str./min
• Pierwsza strona gotowa w zaledwie 6,5 sekundy
• Wbudowana łączność Wi-Fi (tylko urządzenie
WorkCentre 3325)
• Automatyczny podajnik dokumentów (dwustronny)
na 50 arkuszy (tylko urządzenie WorkCentre 3325)
• Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
• Podajnik priorytetowy na 50 arkuszy
• Procesor taktowany zegarem 600 MHz
(WorkCentre 3315: 360 MHz)
• Jakość obrazu do 1200 x 1200 dpi

• Drukowanie do 35 str./min
• Pierwsza strona gotowa w zaledwie 6,5 sekundy
• Wbudowana łączność Wi-Fi
• Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
• Podajnik priorytetowy na 50 arkuszy
• Procesor 600 MHz
• Jakość obrazu do 1200 x 1200 dpi

Kopiowanie / drukowanie /
skanowanie / faksowanie /
poczta e-mail
A4

31 str./min (3315)
35 str./min (3325)

WorkCentre 3315
Szer. x dł. x wys.:
424 x 422 x 417 mm
Waga:
14,4 kg

WorkCentre 3325
Szer. x dł. x wys.:
469 x 458 x 447 mm
Waga:
16,6 kg

Druk
A4

35

str./min

Phaser 3320
Szer. x dł. x wys.:
366 x 368 x 257 mm
Waga:
9,9 kg

Wiele funkcji, minimalne wymiary. Urządzenie wielofunkcyjne
WorkCentre 3315/3325 zapewnia nadzwyczajną wydajność i mnóstwo potężnych
narzędzi związanych z produktywnością, zaprojektowanych, aby umożliwić
wykonywanie codziennych czynności biurowych wydajniej niż dotychczas.
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1

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
obsługuje nośniki o rozmiarach od 142 x 148 mm
do 216 x 356 mm. Podajnik DADF na 50 arkuszy
w urządzeniu wielofunkcyjnym WorkCentre 3325
pozwala ponadto skanować, kopiować, faksować
i wysyłać oryginały dwustronne pocztą e-mail.
2

Wszechstronne funkcje skanowania w kolorze
obejmują skanowanie do poczty e-mail, skanowanie
sieciowe (tylko urządzenie WorkCentre 3325),
skanowanie do folderu i skanowanie do urządzenia
pamięci USB.
3

Duży, jasno podświetlony panel przedni z przyciskami
łatwego dostępu i ekranami pomocy usprawnia
obsługę.

4

Standardowe funkcje kopiowania to kopiowanie
dowodu tożsamości, N stron na arkuszu i wiele
innych.
5

Urządzenie jest wyposażone w najnowocześniejsze
funkcje faksowania z prędkością 33,6 Kb/s i kompresją
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.
6

Znajdujący się z przodu port USB pozwala
użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci
USB lub do niej skanować.
7

Taca wyjściowa na 150 arkuszy.

8

Regulowana taca priorytetowa na 50 arkuszy
obsługuje nośniki o rozmiarach od 76 x 127 mm do
216 x 356 mm.
9

Taca wejściowa na 250 arkuszy obsługuje nośniki o
rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
10

Można zastosować dodatkową tacę papieru na
520 arkuszy, by zwiększyć łączną pojemność do
820 arkuszy.
11

Urządzenie jest wyposażone w procesor taktowany
zegarem 600 MHz i pamięć o pojemności 256 MB
(z możliwością rozszerzenia do 768 MB), dzięki
czemu radzi sobie nawet z dużym obciążeniem
(tylkoWorkCentre 3325).

Phaser® 3320

WorkCentre® 3315

WorkCentre 3325

Prędkość

Do 35 str./min

Do 31 str./min.

Do 35 str./min

Wydajność w cyklu
roboczym

Do 80 000 stron / miesiąc1

Do 50 000 stron / miesiąc1

Do 80 000 stron / miesiąc1

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):
50 arkuszy; Niestandardowe rozmiary:
142 x 148 mm do 216 x 356 mm

Dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów (DADF):
50 arkuszy; Niestandardowe rozmiary:
142 x 148 mm do 216 x 356 mm

Obsługa papieru

Standardowe wejście papieru

nd.

Taca priorytetowa: 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 1: 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Opcja

Taca dodatkowa: 520 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Druk na papierze

150 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny

Standard

Drukowanie

Zaledwie 6,5 sekundy

Rozdzielczość druku (maks.)

Do 600 x 600 dpi (jakość obrazu 1200 x 1200)

Czas druku pierwszej strony
Procesor

600 MHz

Pamięć (standard / maks.)

128 MB / 384 MB

360 MHz

Dysk lokalny

nd.

nd.

Łączność

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi

USB 2.0, łącze Ethernet 10/100Base-T

Języki opisu strony

Emulacja PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™, emulacja PDF

Funkcje drukowania

Znaki wodne, sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do
strony, skalowanie, tryb oszczędzania toneru, tryb Earth Smart, drukowanie z USB2, planowanie pracy3, drukowanie z dysku lokalnego3, zapisywanie3,
zapisywanie i drukowanie3

256 MB / 768 MB

Kopiowanie

Czas kopiowania pierwszej strony

Minimum 12 sekund

Rozdzielczość kopiowania (maks.)

Do 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

600 MHz
2 GB
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi
Emulacja PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™,
emulacja PDF, XPS®

Minimum 10 sekund

Automatyczne usuwanie tła, sterowanie
przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości,
przesuwanie marginesu, N stron na arkuszu,
budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie

nd.

Automatyczne usuwanie tła, sterowanie
przyciemnieniem, kopiowanie dowodu
tożsamości, przesuwanie marginesu, tworzenie
broszury, kopiowanie książki z wymazywaniem
środka, wymazywanie krawędzi, N stron na
arkuszu, przerywanie pracy, budowa pracy, tryb
fotograficzny, programowanie, kopiowanie plakatu

Faks4

nd.

33,6 Kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, książka adresowa (do 200 numerów szybkiego
wybierania, 209 grup szybkiego wybierania), rozdzielczość do 300 x 300 dpi, automatyczne ponowne
wybieranie, automatyczna redukcja, wysyłanie faksu kolorowego, wysyłanie opóźnione, przekazywanie
faksu do e-mail/faksu, ochrona przed niechcianymi faksami, odbieranie do pamięci, faks PC (tylko system
Windows), faks zabezpieczony

Skanowanie

nd.

Skanowanie do e-mail, USB, lokalnego komputera
PC, sieciowego komputera PC

Funkcje faksu

Miejsca docelowe skanowania
Funkcje skanowania

Rozdzielczość do 4800 x 4800 dpi, 24-bitowa głębia kolorów / 8-bitowa skala szarości, PDF / JPEG / TIFF
(jedno- i wielostronicowy), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Bezpieczeństwo

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, SNMPv3, filtrowanie IP, drukowanie
zabezpieczone (WorkCentre 3315 z opcjonalnym rozszerzeniem pamięci 256 MB), filtrowanie
adresu MAC

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja u Klienta

1

Skanowanie do e-mail, USB, folderu, FTP, SMB,
lokalnego komputera PC, sieciowego komputera PC,
dysku lokalnego

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, Secure
LDAP, 802.1X, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3,
filtrowanie IP, drukowanie zabezpieczone,
nadpisywanie obrazu, filtrowanie adresu MAC

Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się stałego osiągania takiego wyniku. 2 Tylko WorkCentre 3315 i 3325. 3 Tylko WorkCentre 3325. 4 Wymaga analogowej linii telefonicznej.

Zarządzanie urządzeniami
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alarmy
e-mail, Apple® Bonjour
Sterowniki drukarki
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS®
w wersji 10.5 lub nowszej, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat®
Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Obsługa nośników
Automatyczny podajnik dokumentów (3315): 60–105 g/m²;
dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (3325):
50–105 g/m²; taca priorytetowa: 60–220 g/m²; taca 1:
60–163 g/m²; typy nośników: zwykły, cienki, gruby,
grubszy, bawełna, kolorowy, koperta, fola, zadrukowany,
makulaturowy, etykiety, dokumentowy, karton,
archiwizacyjny
Warunki pracy
Temperatura: Przechowywanie: 0º do 40ºC; Praca: 10º do
32ºC; Wilgotność: Prac: 20% do 80%; Poziom ciśnienia

akustycznego: 3320: Drukowanie: 52 dB(A), Gotowość:
26 dB(A); 3315: Drukowanie/kopiowanie: 52 dB(A),
Gotowość: 26 dB(A); 3325: Drukowanie/kopiowanie
53 dB(A), Gotowość 26 dB(A); Czas nagrzewania (z trybu
uśpienia): zaledwie 35 sekund
Sieć elektryczna
Zasilanie: 110–127 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6,5 A
lub 220–240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 3,3 A Zużycie
energii: 3320: Gotowość: 48 W, Drukowanie: 420 W,
Uśpienie: 10 W; 3315/3325: Gotowość: 50 W, Drukowanie:
600 W, Uśpienie: 8 W; zgodność z ENERGY STAR®
Atesty
Przepisy FCC część 15, klasa B, przepisy FCC część 68,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. wydanie, znak CE
powiązany z Dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE),
Dyrektywą EMC (2004/108/WE) i Dyrektywą R&TTE
(1999/5/WE) 6, GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready,
część 508 (zgodność z niewielkimi wyjątkami), Blue Angel,
zgodność z ENERGY STAR®
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Materiały eksploatacyjne
Kasety z tonerem o wysokiej pojemności:
3320: 11 000 stron standardowych* 
3325: 11 000 stron standardowych*
3315: 5000 stron standardowych* 
Kasety z tonerem o standardowej pojemności:
3320: 5000 stron standardowych* 
3325: 5000 stron standardowych* 
3315: 2300 stron standardowych* 
Wyposażenie opcjonalne
Dodatkowa taca na 520 arkuszy papieru
Pamięć o pojemności 256 MB
(Phaser 3320 i WorkCentre 3315)
Pamięć o pojemności 512 MB
(WorkCentre 3325)

106R02306
106R02312
106R02310
106R02304
106R02310
106R02308
497N01412
098N02189
097N01878

* Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna
z normą ISO/IEC 19752. Rezultaty będą różne w zależności od obrazu,
trybu i obszaru drukowania.

