Xerox Phaser 3330 printer en Xerox
®
WorkCentre 3335/3345 multifunctional
®

®

®

Krachtig, geïntegreerde productiviteit en betrouwbaarheid direct
vanaf het eerste gebruik

Productieve werkomgevingen vragen
om hoogwaardige apparatuur.
Introductie van de Phaser 3330 en WorkCentre 3335/3345 – ontworpen voor meer
productiviteit en eenvoudige connectiviteit, constante betrouwbaarheid en transformerende
functies - klaar voor gebruik.
®

®

Gemak en connectiviteit

Prestaties en productiviteit

Makkelijk en handig

• Draadloze wondertjes. Standaard voorzien
van interne Wi-Fi connectiviteit voor
onbeperkte mobiliteit en de vrijheid om
uw printer of multifunctional te plaatsen
waar u deze nodig heeft. Onze Wi-Fi
installatiewizard en Wi-Fi Print Setup (WPS)
zorgen ervoor dat het apparaat veilig en
gemakkelijk aangesloten kan worden. En
met Wi-Fi Direct kunnen mobiele apparaten
rechtstreeks en veilig aangesloten worden.

• Multifunctionele productiviteit. De
ruimtebesparende WorkCentre 3335/3345
multifunctional bespaart energie en
verlaagt de kosten van verbruiksmaterialen
doordat de functies van een copier, printer,
kleurenscanner en fax in één betaalbaar
apparaat zijn samengevoegd.

• Touch and go. De WorkCentre 3335/3345
multifunctional tilt de bediening op de
machine zelf naar een hoger plan, met
een grote interface met 4,3 inch kleurentouchscreen.

• Klaar voor koppeling. Vanaf nu kunnen
medewerkers eenvoudig vanaf Android
smartphones en tablets printen via Near
Field Communication (NFC) tap-to-pair.
• Mobiliteit alom. Met ondersteuning voor
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™,
Xerox® Print Service Plug in voor Android™
en Mopria® kunt u direct e-mails, foto's en
belangrijke documenten afdrukken vanaf
een groot aantal mobiele apparaten, zonder
ingewikkelde installatie.
• Meer veiligheid en controle. Met
optionele USB-kaartlezers kunt u de
veiligheid op kantoor verbeteren en
de kosten onder controle houden dankzij
de integratiemogelijkheid van een scala
aan populaire oplossingen voor pull-print
en verificatie.

• Uitstekende prestaties. Met flinke
verwerkingskracht en een standaard
geheugen wordt de eerste pagina sneller
afgedrukt en kunnen afdruksnelheid tot
40 ppm gehaald worden.
• Print meer en langer. In een optionele
tweede papierlade kunt u in één keer
550 vel extra plaatsen, zodat u langer
zonder onderbreking kunt blijven printen.
• Zie het verschil. Uw documenten worden
haarscherp geprint met een beeldkwaliteit
tot maar liefst 1200 x 1200 dpi.

• Overal, altijd en op alle manieren.
Scannen naar e-mail of scannen naar en
afdrukken vanaf een USB-geheugen op
het apparaat.
• Eenvoudig beheer. Met Xerox® CentreWare®
Internet Services is apparaatbeheer op
afstand eenvoudig vanuit de browser van
uw computer mogelijk.
• Beveiligd. Houd gevoelige documenten uit
handen van onbedoelde ontvangers met de
nieuwste beveiligingsfuncties, waaronder
IPsec, SNMPv3, IP-filtering en beveiligd
printen.

• Betrouwbaar en duurzaam. Dankzij een
maandelijks afdrukvolume tot 80.000
afdrukken is de machine geschikt voor
veeleisende printomgevingen*.
• Economische efficiency. Er zijn grote
printcartridges verkrijgbaar, die de total
cost of ownership verlagen en minder vaak
hoeven te worden vervangen.
* 50.000 afdrukken voor WorkCentre 3335

Xerox® Phaser® 3330 feiten op een rij

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 feiten op een rij

• Afdruksnelheden tot 40 ppm
• Ingebouwde Wi-Fi connectiviteit
• Standaard papiercapaciteit van 250 vel
• Handmatige invoer voor 50 vel
• Tot 1200 x 1200 dpi beeldkwaliteit

• Afdruksnelheden tot 40 ppm (WorkCentre 3345)
• Automatische originelendoorvoer (ADF) voor 50 vel op WorkCentre 3335
• Omkeerbare automatische originelendoorvoer (RADF) voor 50 vel op
WorkCentre 3345
• Ingebouwde Wi-Fi connectiviteit
• Standaard papiercapaciteit van 250 vel
• Handmatige invoer voor 50 vel
• Tot 1200 x 1200 dpi beeldkwaliteit

B x D x H:
366 x 366 x 289,6 mm
Gewicht:
10,6 kg

B x D x H:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Gewicht:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Betrouwbaar, compleet, grensverleggend.
De Xerox WorkCentre 3335/3345 multifunctional is gebaseerd op de voortreffelijke
®
®
printprestaties van de Xerox Phaser 3330 en beschikt over tal van krachtige productiviteitstools,
speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoortaken efficiënter dan ooit uit te voeren.
®

®
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Phaser 3330

1 Een automatische originelendoorvoer voor

50 vel (ADF) op de WorkCentre 3335 verwerkt
mediaformaten van 142 x 148 mm tot
216 x 356 mm. Breid de WorkCentre 3345
multifunctional uit met een RADF voor 50 vel om
bovendien te profiteren van de mogelijkheid om
dubbelzijdige originelen te scannen, kopiëren,
faxen en e-mailen.
2 Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen

gebruikers snel printen vanaf of scannen naar
een standaard USB-geheugen.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Krachtige kleurenscanfuncties waaronder

scannen naar e-mail, netwerkscannen, scannen
naar map en scannen naar USB-geheugen.
4 De instelbare lade voor handmatige invoer voor

50 vel accepteert afwijkende mediaformaten
van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
5 De invoerlade voor 250 vel accepteert

afwijkende mediaformaten vanaf 99 x 147 mm.
6 Met een extra papierlade voor 550 vel verhoogt

u de totale capaciteit tot 850 vel.

WorkCentre 3345

7 Uitvoerlade voor 150 vel.
8 De WorkCentre 3335/3345 beschikt

over een intuïtief voorpaneel voor het
configureren van de machine-instellingen
en programmeringswerkzaamheden.
9 Monteer eenvoudig een USB-kaartlezer dankzij

het kaartlezerslot.

Xerox® Phaser® 3330 printer en
Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunctional
Snelheid
Duty Cycle
Mediadoorvoer

PapierinvoerStandaard

Phaser® 3330

WorkCentre® 3335

Tot 40 ppm

Tot 33 ppm

WorkCentre® 3345
Tot 40 ppm

Maximaal 80.000 pagina's/maand1

Maximaal 50.000 pagina's/maand1

Maximaal 80.000 pagina's/maand1

n.v.t.

Automatische originelendoorvoer (AOD):
50 vel: Custom formaten: 142 x 147 mm tot
216 x 356 mm

Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer
(RADF): 50 vel: Custom formaten: 142 x 147 mm tot
216 x 356 mm

Handmatige invoer: 50 vel; Afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Lade 1: 250 vel; Afwijkende formaten: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm
Optioneel

Extra lade: 550 vel; Afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Papieruitvoer

150 vel

Automatisch dubbelzijdig printen

Standaard

Afdrukken

6,5 seconden2



Eerste afdruk
verschijnt binnen

Printresolutie (max.)

Tot 1200 x 1200 dpi beeldkwaliteit

Processor

1 GHz

Geheugen

512 MB

Aansluitingen

USB 2.0 (aansluitbussen vóór en achter), 10/100/1000 Base-T Ethernet, wifi

1,5 GB

Printertalen

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

Printfuncties

Watermerken, sorteren, automatisch dubbelzijdig printen, N-up (meerdere pagina's op één vel), poster, boekjes printen, speciale papierformaten, aan papierformaat aanpassen,
schaal aanpassen, conceptstand, Earth Smart-modus, printen vanaf USB, taakplanning, printen vanaf lokale schijf, opslaan, opslaan en printen

Mobiel printen
en apps

Kopiëren



Standaard
Gratis download

Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria®-gecertificeerd

Eerste kopie
verschijnt binnen

Kopieerresolutie (max)

13 seconden bij gebruik van glasplaat
Tot 600 x 600 dpi

n.v.t.

Kopieerfuncties

Kopieersnelheid

Automatische achtergrondonderdrukking, licht/donker instellen, ID pasje kopiëren, marge aanpassen, meerdere
pagina's per blad afdrukken, opdracht opbouwen, fotomodus, voorprogrammeren, boekjes maken, boek kopiëren
met wissen van midden, opdracht onderbreken, randen wissen, poster kopiëren
n.v.t.

Copy snelheid per minuut: 12.0

n.v.t.

33,6 kbps met MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-compressie, adresboek (tot 200 snelkiesnummers, 209 groepskiesnummers),
resolutie tot 300 x 300 dpi, automatisch herkiezen, automatisch verkleinen, uitgestelde verzending, fax doorsturen
naar e-mail/fax, bescherming tegen ongewenste faxen, ontvangen in geheugen, faxen vanaf de PC (alleen Windows®),
beveiligd faxen, kleurenfax verzenden

Fax3

Faxfuncties

Scannen

Scanbestemmingen
Scanvoorzieningen

Copy snelheid per minuut: 14.1

Scannen naar netwerkcomputer (SMB/FTP), Scannen naar e-mail (SMTP/POP3), WSD, Applicatie (TWAIN Network),
WIA (WSD scannen), Mac® 10.9 of later (Netwerk/Mac ICA), USB-stick

n.v.t.

Max. 600 x 600 dpi (optisch); Max. 4.800 x 4.800 dpi (enhanced), 8-bit grijswaarden, PDF/JPEG/TIFF (enkele pagina
en multi-page)

Beveiliging

802.1x, beveiligd afdrukken, Beveiligde HTTPS (SSL/
TLS), Beveiligde IPP, SSL, IP-filter, IPv6, SNMP v3, IPsec,
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) resp. WPA/WPA2Personal en WPA/WPA2-Enterprise

802.1x, beveiligd afdrukken, Beveiligde HTTPS (SSL/TLS), Beveiligde IPP, SSL, IP-filter, IPv6, SNMP v3,
WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) resp. WPA/WPA2-Personal en WPA/WPA2-Enterprise, Netwerkadresboek
verificatie (LDAP, Windows Kerberos)

Accounting
Garantie

Xerox® Standard Accounting (printen)

Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen)

Eén jaar onsite garantie

Machinebeheer
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour®
Printerdrivers
Microsoft® Windows Vista® en hoger, Mac OS® 10.8 en
hoger, diverse Linux® en Unix® distributies, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Mediadoorvoer
Automatische originelendoorvoer (3335): 60-105 g/m²;
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (3345):
50-105 g/m²; Handmatige invoer: 60-220 g/m²; Lade 1:
60-110 g/m²
Mediasoorten
Archiefkwaliteit papier, bankpostpapier, karton, custom,
enveloppen, zwaar papier, etiketten, licht papier, normaal
papier, voordrukken, gerecycled papier, transparanten
Certificering
Ga voor de meest recente lijst van normen naar
www.xerox.com/OfficeCertifications

Omgevingscondities
Temperatuur: Opslag: 0 tot 40 ºC; Bedrijfstemperatuur: 10
tot 32 ºC; Relatieve luchtvochtigheidsgraad: In bedrijf: 20%
tot 80%; Geluidsdrukniveaus: 3330: In bedrijf: 54 dB(A),
Stand-by: 26 dB(A); 3335: Kopiëren/afdrukken: 55 dB(A),
stand-by: 26 dB(A); 3345: Kopiëren/afdrukken: 57 dB(A),
stand-by: 26 dB(A); Opwarmtijd (vanuit slaapstand): binnen
35 seconden

Verbruiksartikelen
Extra High Capacity Toner Cartridge:
15.000 standaard pagina’s5106R03624
Hoge capaciteit printcartridge:
106R03622
8.500 standaard pagina’s5 
Standaardprintcartridge:
106R03620
2.600 standaard pagina’s5 
Drumcartridge: 30.000 pagina’s6101R00555

Elektrisch vereisten
Vermogen: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A; Opgenomen
vermogen: In bedrijf: max. 700 W; Stand-by: max. 50 W;
Slaapstand: max 3,5 W; Uit: max. 0,1 W

Opties
Papierlade voor 550 vel
097N02254
NFC Enablement Kit
097N02255


Inhoud van de verpakking
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 of WorkCentre 3345
• Standaard tonercartridge (2.600 pagina’s5)
• Drum cartridge (30.000 pagina’s6)
• Software en documentatie-CD (met veiligheidsrichtlijnen,
wetgeving alsmede recycling- en afvoerrichtlijnen),
printerdrivers en garantieverklaring
• Installatiehandleiding
• Beknopte gebruikershandleidingen
• Netsnoer
• Faxsnoer (uitsluitend bij WorkCentre 3335 en
WorkCentre 3345)

www.xerox.com
©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Phaser® en WorkCentre® zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 09/16 BR19101
333BR-01DD

 aximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand.
M
Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.
Bij printen via USB.
3
Afhankelijk van mobiel toestel, versies of verkoper, is het mogelijk dat voor het
mobiele toestel een app moet worden gedownload vanuit de betreffende store(s);
dit is geheel gratis.
4
Analoge telefoonlijn vereist.
5
Gemiddeld aantal standaardpagina’s. Aangegeven rendement conform
ISO/IEC 19752.
Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.
6
Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op
A4-pagina’s van 75 g/m².
Rendement varieert afhankelijk van mediatype, formaat, gewicht, printrichting en
gebruikspatroon.
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