מדפסת Xerox Phaser 3330ומדפסת
®
®
משולבתXerox WorkCentre 3335/3345
®

®

פרודוקטיביות רבת-עוצמה מובנית ואמינות
של התקן המוכן לשימוש מיידי

סביבות עתירות ביצועים זקוקות להתקנים
בעלי כושר תפקוד גבוה יותר.
הכירו את Phaser 3330ואתWorkCentre 3335/3345 – שתוכננו לשפר את הפרודוקטיביות בעזרת
קישוריות נוחה ,אמינות בתנאי עבודה תובעניים ומאפיינים מהפכניים  -התקנים שמוכנים לשימוש מיידי.
®

®

נוחות וקישוריות

ביצועים ופרודוקטיביות

הפעלה נוחה ויכולות מתקדמות

	•פלא אלחוטי .ההתקנים מציעים קישוריות
 Wi-Fiמובנית כדי לספק ניידות חופשית ויכולת
למקם את המדפסת או את ההתקן המשולב
בדיוק היכן שנוח שלך .אשף התקנת Wi-Fi
שלנו ותוכנית ההתקנה Wi-Fi Print Setup
(WPS) מהווים דרך בטוחה ופשוטה להתחבר.
ובאמצעות  ,Wi-Fi Directהתקנים ניידים יכולים
להתחבר בצורה ישירה ובטוחה.

	•פרודוקטיביות רב-תכליתית .המדפסת
המשולבת והקומפקטית מדגם WorkCentre
 3335/3345מסייעת לך לחסוך באנרגיה
ולצמצם את עלויות החומרים המתכלים על-ידי
שילוב פונקציות של מכונת צילום ,מדפסת
וסורק ופקס צבעוני בהתקן אחד ובמחיר
משתלם.

	•גע ולך לדרכך .המדפסת המשולבת
 WorkCentre 3335/3345מציעה פשטות שלא
היכרת בפונקציונליות המקומית ,עם ממשק
המוצג על-גבי מסך מגע צבעוני גדול יותר
בגודל  4.3אינץ'.

	•ניידות עולה .באמצעות התמיכה מApple®-
AirPrint™ ,מGoogle Cloud Print™- ,מתוסף
 Xerox® Print ServiceעבורAndroid™
ו ,Mopria®-תוכל להדפיס הודעות דואר
אלקטרוני ,תמונות ומסמכים חשובים ממגוון
רחב של התקנים ניידים ,באופן מיידי וללא
צורך בתהליך התקנה מורכב.
	•שיפור האבטחה והבקרה .בעזרת קוראי
כרטיסי  USBאופציונליים ,תוכל לשלב פתרונות
פופולריים רבים המאפשרים אימות ומשיכת
הדפסה ,כדי לשפר את עלויות הבקרה ואת
האבטחה במשרד.
•התקן מוכן לשיוך .מעתה עובדים
יכולים להדפיס בקלות מטלפונים ניידים
ומחשבי לוח המבוססים על  Androidעם
טכנולוגיית השיוך בהקשה Near Field
Communication( NFC).

	•ביצועים יוצאים מן הכלל .בעזרת עוצמת
עיבוד מרשימה וזיכרון מובנה ,תוכל לראות
את העמוד המודפס הראשון מהר יותר
וליהנות ממהירות הדפסה של עד 40
עמודים לדקה.
	•הדפסה בכמות גדולה יותר לתקופה ארוכה
יותר .מגש נייר נוסף אופציונלי מאפשר לך
לטעון  550גיליונות נוספים בבת אחת ,לקבלת
הדפסה לזמן ארוך יותר ללא הפרעות.
	•ראה את ההבדל .מסמכים מוצגים בחדות
מדהימה עם איכות תמונה של עד1200 x
.1200 dpi

	•במקום ,בזמן ובאופן שנוחים לך .סרוק לדואר
אלקטרוני או סרוק לכונן זיכרון  USBוהדפס
ממנו ,הישר מתוך ההתקן .תוכל גם להדפיס
ישירות מהענן בכמה שלבים פשוטים.
	•ניהול קל .שירותי ®Xerox® CentreWare
 Internet Servicesמאפשרים לנהל התקנים
מרחוק בקלות ,ישירות מדפדפן המחשב.
	•אבטחה תמידית .תוכל להבטיח שמסמכים
רגישים לא יגיעו לנמענים לא רצויים ,בעזרת
מאפייני אבטחה חדשניים ,ובכללם IPsec,
 ,SNMPv3סינון  IPוהדפסה מאובטחת.

	•עמידות ואמינות .מחזור הדפסה חודשי של
עד  80,000הדפסות פירושו עמידה בתנאי
הדפסה תובעניים*.
	•יעילות וחיסכון .מחסניות הדפסה זמינות
בעלות קיבולת גבוהה מפחיתות את הTCO-
ומצריכות החלפה בתדירות נמוכה יותר.
* 50,000הדפסות בWorkCentre 3335-

 Xerox® Phaser® 3330על קצה המזלג
• הדפסה של עד  40עמודים בדקה
• קישוריות  Wi-Fiמובנית
• קיבולת נייר סטנדרטית של  250גיליונות
• מגש עקיפה של  50גיליונות
• איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi
רוחב  xעומק  xגובה:
 366 x 366 x 289.6מ"מ
משקל:
 10.6ק"ג

 Xerox® WorkCentre® 3335/3345על קצה המזלג
• הדפסה של עד  40עמודים לדקה (WorkCentre 3345)
• מזין מסמכים אוטומטי ( )ADFשל  50גיליונות עםWorkCentre 3335
• מזין מסמכים אוטומטי בדופלקס ( )RADFשל  50גיליונות עם WorkCentre
3345
• קישוריות  Wi-Fiמובנית
• קיבולת נייר סטנדרטית של  250גיליונות
• מגש עקיפה של  50גיליונות
• איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi
רוחב  xעומק  xגובה:
 414.6 x 420.6 x 449:WorkCentre 3335מ"מ
 469 x 444.3 x 482.6:WorkCentre 3345מ"מ
משקל:
 15.51 :WorkCentre 3335ק"ג
 17.27 :WorkCentre 3345ק"ג

ערך אמין עם מלוא המאפיינים שמשנה את כללי המשחק.
המדפסת המשולבת Xerox WorkCentre 3335/3345מבוססת על ביצועי ההדפסה היוצאים מן הכלל
®
®
של ,Xerox Phaser 3330ומספקת מגוון כלים פרודוקטיביים רבי עוצמה המאפשרים לך לבצע את
המשימות המשרדיות השגרתיות ביעילות רבה מאי פעם.
®

®
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WorkCentre 3345

 	 1מזין מסמכים אוטומטי ( )ADFשל  50גיליונות
ב WorkCentre 3335-מטפל בחומרי הדפסה
בגודל שנע בין  142 x 147מ"מ ל-216 x
 356מ"מ .שדרג למדפסת המשולבת מדגם
 WorkCentre 3345וקבל מזין מסמכים אוטומטי
בדופלקס ( )RADFשל  50גיליונות עם יכולת
נוספת לסרוק מסמכי מקור דו-צדדיים ,לצלם
אותם ולשלוח אותם בפקס ובדואר אלקטרוני.
 	 2יציאת  USBקדמית מאפשרת למשתמשים
להדפיס או לסרוק במהירות מכל/לכל התקן
זיכרון  USBסטנדרטי.

WorkCentre 3335

	3יכולות סריקה צבעונית רבות עוצמה כגון ,סריקה
לדואר אלקטרוני ,סריקה ברשת ,סריקה לתיקייה
וסריקה להתקן זיכרון .USB
	4מגש עקיפה ניתן לכוונון של  50גיליונות המקבל
חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית ,החל מגודל
שלx76  127מ"מ ועד x216  356מ"מ.
	5מגש קלט ל- 250גיליונות המקבל חומרי הדפסה
בגודל מותאם אישית ,החל מגודל שלx99 147
מ"מ ועד x216  356מ"מ.
	6בחר מגש נייר נוסף ל- 550גיליונות ותוכל להגדיל
את הקיבולת הכללית ל- 850גיליונות.

Phaser 3330

7

מגש פלט ל- 150גיליונות.

 WorkCentre 3335/3345 8כולל לוח תצוגה
ידידותי למשתמש להגדרת הגדרות ההתקן
ולתכנות משימות.
	 9התקן קורא כרטיסי  USBבקלות בעזרת המפרץ
הנוח לקוראי כרטיסים.

מדפסת Xerox® Phaser® 3330ומדפסת משולבתXerox® WorkCentre® 3335/3345
מהירות
מחזור הדפסה
טיפול בנייר
הזנת נייר

Phaser 3330

WorkCentre 3335

WorkCentre 3345

עד  40עמודי A4לדקה

עד  33עמודי  A4לדקה

עד  40עמודי  A4לדקה

עד  50,000עמודים לחודש

עד  80,000עמודים לחודש

1

כלול כסטנדרט

עד  80,000עמודים לחודש

1

1

מזין מסמכים אוטומטי (:)ADF
 50גיליונות :גדלים מותאמים אישית 142 x 147 :מ"מ
עד  216 x 356מ"מ

לא זמין

מזין מסמכים אוטומטי בדופלקס (RADxF): 50
 1מ"מ
גיליונות :גדלים מותאמים אישית 42 x 147 :
 2מ"מ
עד  16 x 356

מגש עקיפה 50 :גיליונות; גדלים מותאמים אישיתx 76 : 127מ"מ עד x 216 356מ"מ
 9מ"מ עד  216 x 356מ"מ
מגש  250 :1גיליונות; גדלים מותאמים אישית 9 x 147 :
מגש נוסף 550 :גיליונות; גדלים מותאמים אישיתx 76 : 127מ"מ עד x 216 356מ"מ

אופציונלי
פלט נייר

 150גיליונות

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

כלול כסטנדרט

ה
הדפס 

זמן הדפסת עמוד ראשון

מהירות מרבית של  6.5שניות²

רזולוציית הדפסה (מרבית)

איכות תמונה של עד 1200 x 1200 dpi

מעבד

1 GHz

זיכרון

512 MB

קישוריות

( Uמקדימה ומאחורה)10/100/1000Base-T Ethernet ,,Wi-Fi
יציאות SB 2.0

שפות תיאור עמוד

תמיכה בAdobe® PostScript® 3™-,PCL® 5e, 6,PDF Direct,TIFF,JPEG

מאפייני הדפסה

סימני מים ,איסוף ,הדפסות דו-צדדיות אוטומטיות ,N-up ,כרזה ,הדפסת חוברות ,גודל נייר מותאם אישית ,התאמה לעמוד ,התאמת קנה מידה ,מצב טיוטה ,מצב Earth
 ,Smartהדפסה מUSB- ,תזמון עבודות ,הדפסה מכונן מקומי ,שמירה ,שמירה והדפסה

הדפסה מניידים
ואפליקציות
לניידים

1.5 GB

כלול כסטנדרט Apple® AirPrint™,Google Cloud Print™3
הורדה ללא
תשלום

תוסף שירות ההדפסה שלXerox® לAndroid™-Mopria®,

העתקה זמן להוצאת עמוד ראשון
רזולוציית העתקה (מרבית)

תוך  13שניות בלבד מרגע ההנחה על המשטח
עד 600 x 600 dpi

לא זמין

טשטוש רקע אוטומטי ,בקרת כהות ,צילום תעודת זהות ,הזזת שוליים ,N-up ,בניית עבודה ,מצב תמונה ,תכנות
מראש ,יצירת חוברות ,צילום ספר עם מחיקת הסימון במרכז ,הפסקת עבודה ,מחיקת קצוות ,צילום כרזות

מאפייני העתקה

פקס

4

מאפייני פקס

 33.6Kbpsעם דחיסת  ,MH/MR/MMR/JBIG/JPEGפנקס כתובות (עד  200מספרים בחיוג מהיר 209 ,חיוגים
קבוצתיים) ,רזולוציה של עד  ,300 x 300 dpiחיוג חוזר אוטומטי ,הקטנה אוטומטית ,השהיית שליחה ,העברת
פקס לדואר אלקטרוני/פקס ,הגנה מפני פקס זבל ,קבלת זיכרון ,פקס ממחשב ( Windows®בלבד) ,פקס
מאובטח ,שליחה של פקס צבעוני

לא זמין

סריקה

יעדי סריקה

סריקה לרשת מחשבים ( ,)SMB/FTPסריקה לדואר אלקטרוני (SMTP/POP3) ,WSD ,אפליקציה
(רשת/מסוג )TWAINWIA , (סריקת,)WSD/ Mac®גרסה  10.9ואילך (רשתMac ICA/),USB

לא זמין

( 6אופטי); עד ( 4800 x 4800 dpiמשופר) ,גווני אפור  8סיביות,PDF/JPEG/TIFF (עמוד אחד
עד  00 x 600 dpi
ועמודים רבים)

מאפייני סריקה

אבטחה

 ,802.1xהדפסה מאובטחת HTTPS ,מאובטח
()SSL/TLS IPP ,מאובטחSSL , ,סינון IPIPv6 ,SNMP ,
v3IPsec ,WEP , (/64 128סיביות),WPA2-PSK (AES),
ו-WPA/WPA2-אישי ו-WPA/WPA2-ארגוני

W
 ,802.1xהדפסה מאובטחת HTTPS ,מאובטח ()SSL/TLS IPP ,מאובטחSSL , ,סינון IPIPv6 ,SNMP v3 , EP ,
(/64 128סיביות) WPA2-PSK (AES),ו-WPA/WPA2-אישי ו WPA/WPA2-ארגוניואימות פנקס כתובות ברשת
(LDAP)Windows Kerberos ,

חשבונאות
אחריות

ניהול חשבונות סטנדרטי שלXerox® (הדפסה)

( Xerox® Standard Accountingהעתקה ,הדפסה ,סריקה ,פקס ,דואר אלקטרוני)

אחריות לשנה באתר הלקוח (בהתאם למיקום גיאוגרפי)

ניהול התקנים
Xerox® CentreWare® Internet ServicesCentreWare Web,,
התראות בדואר אלקטרוניApple® Bonjour®,
מנהלי התקן הדפסה
Microsoft® Windows Vista® ואילךMac OS® 10.8, ואילך,
מהדורות שונות שלLinux® ושלUnix®Xerox® Global Print ,
Driver®Xerox® Mobile Express Driver®,
טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי ( 60-105 :)3335ג'/מ"ר; מזין מסמכים
אוטומטי בדופלקס ( 50-105 :)3345ג'/מ"ר; מגש עקיפה:
 60-220ג'/מ"ר; מגש  60-163 :1ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה
ארכיון ,נייר דחוס ,כרטיסיות ,נייר בהתאמה אישית ,מעטפות ,נייר
כבד ,תוויות ,נייר קל ,נייר רגיל ,נייר מודפס מראש ,נייר ממוחזר,
שקפים
אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת ,עבור אל
www.xerox.com/OfficeCertifications

סביבת הפעלה
 1עד  ;32ºCלחות:
 0עד  ;40ºCהפעלה 0ºC :
טמפרטורה :אחסון ºC :
הפעלה 20% :עד  ;80%עוצמת הקול ורמות לחץ הקול:3330 :
הדפסה ,54 dB(A):המתנה26 dB(A):;  :3335הדפסה/העתקה:
 ,55 dB(A)המתנה26 dB(A):;  :3345הדפסה/העתקה,57 dB(A):
המתנה ,26 dB(A):זמן התחממות (ממצב שינה) :תוך  35שניות

חומרים מתכלים
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה במיוחד:
 15,000דפים סטנדרטיים 5
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה:
 8,500דפים סטנדרטיים 5
6
מחסנית תוף 30,000 :עמודים 

106R03623
106R03621
101R00555

אפשרויות
מתח

ת
מגש נייר של  550גיליונו
חשמלי110 :VAC 127-50/60 Hz , 7A ,או 220-240 VAC,
N

ערכת הפעלה של FC
50/60 Hz ;5A ,צריכת חשמל :פעולה 700 W :לכל היותר; המתנה:
ערכת הפעלה לקורא כרטיסים של haser 3330P
 50 Wלכל היותר; שינה 3.5 W :לכל היותר; כיבוי 0.1 W :לכל היותר
497K18010
(ללא קורא כרטיסים) 
תכולת האריזה
ערכת הפעלה לקורא כרטיסים שלWorkCentre 3335/3345
•Phaser 3330WorkCentre 3335, אוWorkCentre 3345
497K17990
(ללא קורא כרטיסים) 
5
• מחסנית טונר כלולה כסטנדרט ( 2,600עמודים )

• מחסנית תוף ( 30,000עמודים)6

097N02254
097N02255

• תקליטור תוכנה ותיעוד (עם מדריכי בטיחות ,תקינה ,מיחזור
והשלכה) ,מנהלי התקן הדפסה והצהרת אחריות
• מדריך התקנה
• מדריך מהיר לשימוש
• כבל חשמל
 Wבלבד)
• כבל פקס (WorkCentre 3335 ו orkCentre 3345-

למידע נוסף ,בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office
 ©2016 Xerox Corporation.כל הזכויות שמורותXerox®. ,ו XEROX®-וסימן פיגורטיביCentreWare®,eConcierge Powered By Xerox®,Global Print Driver®,Mobile Express Driver®,,
 haser® PוWorkCentre®- הם סימנים מסחריים של  Xerox Corporationבארה"ב ו/או במדינות אחרות .המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.
עודכן BR19101 12/16

333BR-015B

 1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון.
הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
 2הדפסה מUSB-
 3בהתאם להתקן הנייד ,לגרסאות או לספק הספציפיים ,ייתכן כי יהיה צורך להוריד להתקן
הנייד את האפליקציה מהחנויות המתאימות ללא תשלום.
 4דרוש קו טלפון אנלוגי.
 5ממוצע עמודים רגילים .התפוקה המוצהרת בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
התפוקה משתנה בהתאם לתמונה ,לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.
 6הערכת עמודים .התפוקה המוצהרת מבוססת על דפים בגודל /A4 Letterובמשקל 20
ליברות ( 75ג'/מ"ר) .התפוקה משתנה בהתאם לסוג ,לגודל ,למשקל ,לכיוון ההדפסה ולדפוסי
השימוש של חומר ההדפסה.

