Xerox Phaser 3330 printer og
®
®
Xerox WorkCentre 3335/3345
multifunktionsprinter
®

®

Stærk, produktivitetsforbedrende og klar til brug overalt

Stærke kontormaskiner med masser af
funktioner til den travle arbejdsplads.
Med lanceringen af Phaser 3330 og WorkCentre 3335/3345, der forøger produktiviteten via
nem opkobling, fungerer driftsikkert dag efter dag og byder på andre måder at arbejde på, får
I de optimale kontormaskiner til formålet.
®

®

Praktisk og opkoblede

Funktionel og produktiv

Nem og fleksibel

• Trådløs effektivitet. Trådløs opkobling er
indbygget som standard til ubegrænset
mobilitet og med fuld fleksibilitet,
så I frit kan placere printeren eller
multifunktionsmaskinen, hvor I skal bruge
den. Med den indbyggede guide til trådløs
installation og WPS-funktion (Wi-Fi Print
Setup) opretter I nemt og sikkert forbindelse.
Og med Wi-Fi Direct kan mobilenheder
oprette forbindelse direkte og sikkert.

• Multifunktionel produktivitet. Med
den kompakte WorkCentre 3335/3345
multifunktionsprinter sparer I strøm og
reducerer omkostningerne til forbrugsstoffer
ved at kombinere kopiering, print,
farvescanning og fax i én prisvenlig maskine.

• Betjening direkte på maskinen. WorkCentre
3335/3345 multifunktionsprinteren gør
betjening direkte på maskinen super enkel
via en større 4,3" touch-farveskærm.

• Problemfri mobilparring. Med NCFfunktionen (Near Field Communication)
kan jeres medarbejdere nu nemt printe
ved blot at trykke på skærmen på deres
Android smartphones og tablets.
• Super mobilitet. Med understøttelse af
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™,
Xerox® printtjeneste plug-in til Android™
og Mopria® kan I printe e-mails, fotos og
vigtige dokumenter fra en bred vifte af
mobilenheder hurtigt og uden besværlig
installation.
• Større sikkerhed og kontrol. Med USBkortlæsere som ekstraudstyr kan I øge
datasikkerheden på kontoret og styre
omkostningerne ved at integrere en lang
række populære løsninger til Pull Printing
og autentificering.

• Suveræn effektivitet. Med stor
processorkraft og standardhukommelse
printes første side hurtigere, og I får en
printhastighed på op til 40 sider/min.
• Printer i længere tid uden afbrydelse.
Med papirmagasin nr. 2 som ekstraudstyr kan
I ilægge yderligere 550 ark på én gang til at
printe længere ad gangen uden afbrydelse.
• Se forskellen. Jeres dokumenter printes
med en exceptionel skarphed med en
printkvalitet på op til 1200 x 1200 dpi.

• Hvor, når og hvad som helst. Scan til
e-mail, eller scan-til og print-fra en USBhukommelsesenhed direkte på maskinen.
• Nem styring. Med Xerox® CentreWare®
Internet Services håndteres
fjernadministration af maskiner nemt
direkte via en browser på en computer.
• Opretholder sikkerheden. Med de nyeste
sikkerhedsfunktioner, bl.a. IPsec, SNMPv3,
IP-filtrering og fortrolig printfunktion, er
jeres følsomme dokumenter beskyttet
mod uvedkommende adgang.

• Driftsikker kapacitet. Med en printkapacitet
pr. måned på op til 80.000 print er disse
maskiner velegnede til kontormiljøer med
stort printbehov*.
• Omkostningseffektive. Der kan leveres
printpatroner med stor kapacitet til
reducering af de samlede ejeromkostninger
samt antal patronskift.
* 50.000 print med WorkCentre 3335

Xerox® Phaser® 3330 – hurtigt overblik

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – hurtigt overblik

• Printer op til 40 sider/min
• Indbygget trådløs opkobling
• Papirkapacitet til 250 ark som standard
• 50-arks specialmagasin
• Op til 1200 x 1200 dpi printkvalitet

• Printer op til 40 sider/min (WorkCentre 3345)
• 50-arks automatisk dokumentfremfører (ADF) med WorkCentre 3335
• 50-arks automatisk dokumentfremfører med arkvending (RADF) med
WorkCentre 3345
• Indbygget trådløs opkobling
• Papirkapacitet til 250 ark som standard
• 50-arks specialmagasin
• Op til 1200 x 1200 dpi printkvalitet

BxDxH:
366 x 366 x 289,6 mm
Vægt:
10,6 kg

BxDxH:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Vægt:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Driftsikre, funktionsstærke og værditilførende
på en helt anden måde.
Xerox WorkCentre 3335/3345 multifunktionsprinterne er videreudviklet på basis af
®
®
Xerox Phaser 3330 og denne models suveræne printfunktionalitet, og med den nye, stærke series
højproduktive funktioner kan I klare det daglige kontorarbejde mere effektivt end nogensinde.
®

®
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Phaser 3330

1 En 50-arks automatisk dokumentfremfører (ADF)

på WorkCentre 3335 håndterer medieformater
fra 142 x 147 mm til 216 x 356 mm. Opgrader til
WorkCentre 3345 multifunktionsprinteren, og få
en 50-arks automatisk dokumentfremfører med
arkvending (RADF)s, som giver ekstra mulighed
for at scanne, kopiere, faxe og e-maile 2-sidede
originaler.
2 USB-port på forsiden, så brugerne hurtigt kan

printe fra eller scanne til almindelige USBhukommelsesenheder.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Effektive farvescanningsfunktioner med

scanning til e-mail, netværksscanning,
scanning til mapper og scanning til USBhukommelsesenheder.
4 Justerbart 50-arks specialmagasin til

specialmedieformater fra 76 x 127 mm til
216 x 356 mm.
5 250-arks papirmagasin til specialmedieformater

fra 99 x 147 mm.
6 Der kan tilvælges et ekstra 550-arks

papirmagasin til at øge maskinens maksimale
papirkapacitet til 850 ark.

WorkCentre 3345

7 150-arks udfaldsbakke.
8 WorkCentre 3335/3345 har et logisk betjent

frontpanel til at konfigurere maskinens
indstillinger og programmere opgaver.
9 Der installeres nemt en USB-kortlæser med

den praktiske Card Reader Bay.

Xerox® Phaser® 3330 printer og
Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunktionsprinter
Printhastighed
Printkapacitet
Papirhåndtering

PapirfremføringStandard

Phaser® 3330

WorkCentre® 3335

Op til 40 sider/min

Op til 33 sider/min

WorkCentre® 3345
Op til 40 sider/min

Op til 80.000 sider pr. måned1

Op til 50.000 sider pr. måned1

Op til 80.000 sider pr. måned1

-

Automatisk dokumentfremfører (ADF):
50 ark: Specialformater: 142 x 147 mm til
216 x 356 mm

Automatisk dokumentfremfører med
arkvending (RADF): 50 ark: Specialformater:
142 x 147 mm til 216 x 356 mm

Specialmagasin: 50 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Magasin 1: 250 ark. Specialformater: 99 x 147 mm til 216 x 356 mm
Ekstraudstyr
Papirudfald

Ekstra magasin: 550 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
150 ark

Automatisk 2-sidet printfunktion

Standard

Print

Kun 6,5 sekunder2

Tid for første print

Printopløsning (maks.)

Op til 1200 x 1200 dpi printkvalitet

Processor

1 GHz

Hukommelse

512 MB

Opkobling

USB 2.0 (porte foran og bagpå), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi

Sidebeskrivelsessprog

Adobe® PostScript® 3™ kompatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

Printfunktioner

Vandmærke, sortering, automatisk 2-sidet print, flere sider pr. ark, plakat, print af hæfter, specialformat, tilpas til side, skalering, kladdefunktion,
Earth Smart-funktion, print fra USB, opgaveplanlægning, print fra lokalt drev, gem, gem og print

Mobilprint og
apps

Kopiering

Standard
Gratis
download

1,5 GB

Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Xerox® printtjeneste plug-in til Android™, Mopria® certificeret

Tid for første kopi

Kopiopløsning (maks.)
Kopifunktioner

Kun 13 sekunder fra glaspladen
Op til 600 x 600 dpi

-

Automatisk baggrundsdæmpning, lysstyrkeindstilling, kopiering af id-kort, margenforskydning,
flere sider pr. ark, opgaveoprettelse, fotofunktion, forudprogrammering, oprettelse af hæfter,
bogkopiering med midtersletning, opgaveafbrydelse, kantsletning, kopiering af plakater

Fax3

Faxfunktioner

33,6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, adressebog (op til 200 hurtigopkaldsnumre,
209 gruppeopkaldsnumre), opløsning på op til 300 x 300 dpi, automatisk genopkald, automatisk
reducering, udskudt sending, faxvideresendelse til e-mail/fax, beskyttelse mod spamfax, modtagelse i
hukommelsen, pc-fax (kun Windows®), fortrolig fax, farvefaxsending

-

Scanning

Scanningsdestinationer
Scannerfunktioner

Scan til netværkscomputer (SMB/FTP), scan til e-mail (SMTP/POP3), WSD, Application (TWAIN
Network), WIA (WSD scanning), Mac® 10.9 eller nyere (Network/Mac ICA), (USB) nøgle

-

Op til 600 x 600 dpi (optisk), maks. 4800 x 4800 dpi (forbedret), 8-bit gråtoneskala, PDF/JPEG/TIFF
(enkelt-/flersidet)

Sikkerhed

802.1x, fortrolig printfunktion, Sikker HTTPS (SSL/
TLS), sikker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMP v3,
IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) og
WPA/WPA2-Personal og WPA/WPA2-Enterprise

802.1x, fortrolig printfunktion, Sikker HTTPS (SSL/TLS), sikker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMP v3,
IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) og WPA/WPA2-Personal og WPA/WPA2-Enterprise,
autentificering via netværksadressebog (LDAP, Windows Kerberos)

Kontering
Garanti

Xerox® Standard Accounting (print)

Xerox® Standard Accounting (kopi, print, scanning, fax, e-mail)

1 års onsite garanti

Maskinstyring
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
varsling pr. e-mail, Apple® Bonjour®
Printerdrivere
Microsoft® Windows Vista® og nyere, Mac OS® 10.8 og
nyere, diverse Linux® og Unix® versioner, Xerox® Global Print
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Driftsmiljø
Temperatur: Opbevaring: 0-40º C. Drift: 10-32º C.
Luftfugtighed: Drift: 20-80%. Lydeffekt- og lydtrykniveauer:
3330: Print: 54 dB(A). Standby: 26 dB(A). 3335: Print/
kopiering: 55 dB(A). Standby: 26 dB(A). 3345: Print/
kopiering: 57 dB(A). Standby: 26 dB(A). Opvarmningstid
(fra energisparertilstand): kun 35 sekunder

Håndtering af printmedier
Automatisk dokumentfremfører (3335): 60-105 g.
Automatisk dokumentfremfører med arkvending (3345):
50-105 g. Specialmagasin: 60-220 g. Magasin 1: 60-163 g

Elektricitet
Effekt: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A. Strømforbrug: Drift:
maks. 700 W. Standby: maks. 50 W. Dvale: maks. 3,5 W.
Slukket: maks 0,1 W

Printmedietyper
Arkiv, kvalitetspapir, karton, special, konvolutter, tykt,
etiketter, let, almindeligt papir, fortrykt, genbrugspapir,
transparenter

Indhold i kassen
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 eller WorkCentre 3345
• Standard printpatron (2600 sider5)
• Tromlemodul (30.000 sider6)
• Cd med software og dokumentation (med vejledninger
til sikkerhed, myndighedskrav, returordninger og
bortskaffelse), printerdrivere og garantierklæring
• Installationsvejledning
• Kvikbetjeningsvejledninger
• Strømledning
• Faxledning (kun WorkCentre 3335 og WorkCentre 3345)

Godkendelser
Se den opdaterede godkendelsesliste på
www.xerox.com/OfficeCertifications

www.xerox.com
© 2016 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, og XEROX og figurmærket®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Phaser® og WorkCentre® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden
varsel. 09/16 BR19101
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Forbrugsstoffer
Printpatron med ekstra stor kapacitet:
106R03624
15.000 standardsider4 
Printpatron med stor kapacitet:
106R03622
8.500 standardsider5 
Printpatron med standardkapacitet:
106R03620
2.600 standardsider5 
Tromlemodul: 30.000 sider6101R00555
Tilbehør
550-arks papirmagasin
097N02254
NFC-aktiveringssæt
097N02255

 aks. forventet mængdekapacitet pr. måned.
M
Ikke på løbende basis.
Print fra USB.
3
Alt efter den relevante mobilenhed, version eller producent skal appen eventuelt
downloades (gratis) fra den relevante appstore.
4
Kræver analog telefonforbindelse.
5
Gennemsnitligt antal standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC19752.
Kapaciteten varierer afhængig af print, printdækning og printfunktion.
6
Omtrentligt antal sider. Deklareret kapacitet baseret på 75 g sider i A4-format.
Kapaciteten varierer afhængig af printmedietype, format, vægt, papirretning og
forbrugsmønstre.
1

2

