Drukarka Xerox Phaser 3330
i drukarka wielofunkcyjna
®
®
Xerox WorkCentre 3335/3345
®

®

Zaawansowana, wbudowana produktywność i gotowa niezawodność

Środowiska o wysokiej wydajności wymagają
sprawnie działających urządzeń
Przedstawiamy urządzenia Phaser 3330 i WorkCentre 3335/3345 – zaprojektowane
z myślą o zwiększaniu produktywności dzięki funkcjom łatwego nawiązywania
łączności, codziennej niezawodności i możliwości przekształceń – gotowe do pracy.
®

®

Wygoda i łączność

Wydajność i produktywność

Łatwa obsługa i duże możliwości

• Bezprzewodowe cuda. Wewnętrzna łączność
Wi-Fi to standard zapewniający bezprzewodową
mobilność i swobodę umieszczania drukarki lub
urządzenia wielofunkcyjnego tam, gdzie jest
potrzebne. Nasz kreator instalacji połączenia Wi-Fi
oraz funkcja WPS (Wi-Fi Print Setup, konfiguracja
drukowania w sieci Wi-FI) sprawiają, że
nawiązywanie połączeń jest bezpieczne i proste.
A dzięki funkcji Wi-Fi Direct urządzenia mobilne
można łączyć bezpośrednio i bezpiecznie.

• Produktywność urządzenia
wielofunkcyjnego. Niewielkie urządzenie
wielofunkcyjne WorkCentre 3335/3345
pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć koszty
materiałów eksploatacyjnych, ponieważ łączy
funkcje kopiarki, drukarki, skanera kolorowego i
faksu w jednym urządzeniu o przystępnej cenie.

• Obsługa przez panel dotykowy. Urządzenie
wielofunkcyjne WorkCentre 3335/3345
oferuje funkcje obsługi bez użycia komputera
na nowym poziomie, wykorzystując do tego
nowy powiększony kolorowy interfejs dotykowy
o przekątnej 4,3 cala.

• Coraz więcej możliwości pracy mobilnej. Dzięki
obsłudze funkcji Apple® AirPrint™i Google Cloud
Print™, dodatkowi usługi druku Xerox® dla systemu
Android™ oraz technologii Mopria® można
drukować wiadomości e-mail, zdjęcia i ważne
dokumenty z wielu różnych urządzeń przenośnych
– od razu i bez konieczności wykonywania
skomplikowanych czynności konfiguracyjnych.
• Większe bezpieczeństwo i kontrola. Dzięki
opcjonalnym czytnikom kart USB można
zwiększyć bezpieczeństwo biura i kontrolować
koszty, przeprowadzając integrację z wieloma
popularnymi rozwiązaniami do uwierzytelniania i
drukowania z dowolnego miejsca (ang. Pull Print).
• Gotowe do parowania. Teraz pracownicy
mogą łatwo drukować z opartych na systemie
Android telefonów komórkowych i tabletów
z opcją parowania dotykowego w technologii
NFC (Near Field Communication).

• Fantastyczna wydajność. Dzięki dużej mocy
przetwarzania i standardowej pamięci pierwszy
wydruk jest tworzony szybciej, a prędkość
drukowania może wynieść do 40 str./min.
• Dłuższe drukowanie. Opcjonalna druga
taca papieru pozwala na załadowanie
550 dodatkowych arkuszy, dzięki czemu
można dłużej drukować bez przerw.
• Zobacz różnicę. Wydruki dokumentów są
nadzwyczajnie ostre dzięki jakości obrazu
do 1200 x 1200.
• Niezawodna wytrzymałość. Drukarka oferuje
wydajność miesięczną do 80 000 wydruków, dzięki
czemu może działać w środowiskach o wysokich
wymaganiach dotyczących drukowania.*

• Dowolny czas, dowolne miejsce, dowolny
sposób. Korzystaj z funkcji skanowania do
wiadomości e-mail e-mail lub skanowania
do i drukowania z pamięci przenośnej USB
przy urządzeniu. Możesz nawet drukować
bezpośrednio z chmury, wykonując kilka
prostych kroków.
• Łatwe zarządzanie. Oprogramowanie Xerox®
CentreWare® Internet Services umożliwia łatwe
zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą
przeglądarki komputera.
• Bezpieczeństwo. Trzymaj poufne dokumenty
z dala od niepowołanych odbiorców dzięki
najnowocześniejszym funkcjom zabezpieczeń,
takim jak IPsec, SNMPv3, filtrowanie IP
i drukowanie zabezpieczone.

• Ekonomiczna efektywność. Dostępne
kasety z tonerem o wysokiej pojemności
zmniejszają koszty eksploatacji i wymagają
rzadszych wymian.
*5
 0 000 wydruków w przypadku urządzenia WorkCentre 3335

Najważniejsze dane dotyczące
drukarki Xerox® Phaser® 3330

Najważniejsze dane dotyczące drukarki
Xerox® WorkCentre® 3335/3345

• Drukowanie do 40 str./min
• Wbudowana łączność Wi-Fi
• Standardowa pojemność
250 arkuszy papieru
• Podajnik priorytetowy na
50 arkuszy
• Rozdzielczość obrazu do
1200 x 1200 dpi

• Drukowanie do 40 str./min (WorkCentre 3345)
• Automatyczny podajników dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
w modelu WorkCentre 3335
• Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (DADF)
na 50 arkuszy w modelu WorkCentre 3345
• Wbudowana łączność Wi-Fi
• Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
• Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
• Rozdzielczość obrazu do 1200 x 1200 dpi

Szer. x dł. x wys.:
366 x 366 x 289,6 mm
Waga:
10,6 kg

Szer. x dł. x wys.:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Waga:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Niezawodna i wyposażona w pełen zestaw
funkcji drukarka o przełomowej wartości
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3335/3345 korzysta
®
®
z niezwykłej wydajności drukarki Xerox Phaser 3330, oferując zestaw niezawodnych,
zaawansowanych narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowanych w celu
zapewnienia najsprawniejszego wykonywania codziennych zadań biurowych.
®

®
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Phaser 3330

1 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

na 50 arkuszy w modelu WorkCentre 3335
obsługuje nośniki o rozmiarach od 142 x 147 mm
do 216 x 356 mm. Uaktualnienie drukarki
wielo-funkcyjnej do modelu WorkCentre 3345 i
dodanie automatycznego podajnika dokumentów
dwustronnych (DADF) na 50 arkuszy pozwala
ponadto skanować, kopiować, faksować i
wysyłać oryginały dwustronne pocztą e-mail.
2 Znajdujący się z przodu port USB pozwala

użytkownikom szybko drukować z dowolnej
pamięci USB lub do niej skanować.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Wszechstronne funkcje skanowania w kolorze

obejmują skanowanie do poczty e-mail,
skanowanie sieciowe, skanowanie do folderu
i skanowanie do urządzenia pamięci USB.
4 Regulowana taca uniwersalna na 50 arkuszy

obsługuje nośniki o niestandardowych
rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
5 Podajnik papieru na 250 arkuszy obsługuje

nośniki o rozmiarach od 99 x 147 mm do
216 x 356 mm.
6 Można zastosować dodatkowy podajnik papieru

na 550 arkuszy, by zwiększyć łączną pojemność
do 850 arkuszy.

WorkCentre 3345

7 Taca odbiorcza na 150 arkuszy.
8 Urządzenie WorkCentre 3335/3345 wyposażono

w intuicyjny przedni panel do konfigurowania
ustawień i programowania prac.
9 Łatwe instalowanie czytnika kart USB dzięki

wygodnej wnęce na czytnik kart.

Drukarka Xerox® Phaser® 3330 i urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 3335/3345
Prędkość
Wydajność w cyklu
miesięcznym
Obsługa papieru
Wejście papieru

Standardowo

Opcjonalnie
Wyjście papieru
Automatyczne drukowanie
dwustronne

Drukowanie
Czas druku

pierwszej strony
Rozdzielczość druku (maks.)
Procesor
Pamięć
Łączność
Języki opisu strony
Funkcje drukowania
Aplikacje i
drukowanie
mobilne

Standardowo
Darmowe
pobieranie

Phaser 3330
Do 40 stron na minutę (A4)

WorkCentre 3335
Do 33 stron na minutę (A4)

WorkCentre 3345
Do 40 stron na minutę (A4)

Do 80 000 str. miesięcznie1

Do 50 000 str. miesięcznie1

Do 80 000 str. miesięcznie1

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):
50 arkuszy: Rozmiary specjalne:
142 x 147 mm do 216 x 356 mm
Taca boczna: 50 arkuszy; rozmiary specjalne: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 1: 250 arkuszy; rozmiary specjalne: 99 x 147 mm do 216 x 356 mm
Taca dodatkowa: 550 arkuszy; rozmiary specjalne: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
150 arkuszy
Nie dotyczy

Standardowo
Tylko 6,5 sekundy²
Jakość obrazu – do 1200 x 1200 dpi
1 GHz
512 MB
1,5 GB
USB 2.0 (porty z przodu i z tyłu), Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi
Zgodne z Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Znak wodny, sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do strony,
skalowanie, tryb szkicowy, tryb Earth Smart, drukowanie z USB, planowanie pracy, drukowanie z dysku lokalnego, zapisywanie, zapisywanie i drukowanie
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™, Mopria®

Kopiowanie Czas kopiowania

pierwszej strony
Rozdzielczość kopiowania (maks.)
Funkcje kopiowania

Tylko 13 sekund z szyby
Do 600 x 600 dpi
Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie
marginesu, N stron na arkuszu, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie, tworzenie broszur, kopiowanie książki z wymazywaniem środka, przerywanie pracy, wymazywanie krawędzi, kopiowanie plakatu
33,6 kb/s, kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, książka adresowa (do 200 numerów, 209 grup),
rozdzielczość do 300 x 300 dpi, automatyczne ponowne wybieranie, automatyczna redukcja,
opóźnione wysyłanie, przekazywanie faksu do poczty e-mail/faksu, ochrona przed niechcianymi
faksami, otrzymywanie do pamięci, faks PC (tylko Windows®), bezpieczny faks, wysyłka
kolorowego faksu

Nie dotyczy

Faksowanie4

Funkcje faksowania

Nie dotyczy

Skanowanie

Miejsca docelowe skanowania
Funkcje skanowania

Bezpieczeństwo

Zliczanie
Gwarancja

Automatyczny podajnik dokumentów
dwustronnych (DADF): 50 arkuszy: rozmiary
niestandardowe: 142 x 147 mm do 216 x 356 mm

Skanowanie do komputera w sieci (SMB/ FTP), skanowanie do wiadomości e-mail (SMTP/POP3), WSD,
aplikacja (TWAIN przez sieć), WIA (skanowanie WSD), Mac® 10.9 lub nowszy (sieć/Mac ICA), USB

Nie dotyczy
802.1x, druk bezpieczny, bezpieczny protokół
HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL,
filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (wersja
64-/128-bitowa), WPA2-PSK (AES) oraz WPA/WPA2Personal i WPA/WPA2-Enterprise
Xerox® Standard Accounting (druk)

Rozdzielczość do 600 x 600 dpi (optyczne); maksymalna rozdzielczość 4800 x 4800 dpi (rozszerzone),
8-bitowa skala szarości, PDF/JPEG/TIFF (jedno- i wielostronicowe)
802.1x, druk bezpieczny, bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL,
filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, WEP (wersja 64-/128-bitowa), WPA2-PSK (AES) oraz WPA/
WPA2-Personal i WPA/WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie sieciowe książki adresowej (LDAP,
Windows Kerberos)
Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, e-mail)

Dwuletnia gwarancja napraw na miejscu (w zależności od lokalizacji)

Zarządzanie urządzeniem
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
alerty e-mail, Apple® Bonjour®
Sterowniki druku
System Microsoft® Windows Vista® i nowsze, system Mac
OS® 10.8 i nowsze, różne dystrybucje systemu Linux® i Unix®,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Obsługa nośników
Automatyczny podajnik dokumentów (3335): 60–105 g/m²;
automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (3345):
50–105 g/m²; taca boczna: 60–220 g/m²; taca 1:
60–163 g/m²
Typy nośników
Papier archiwalny, dokumentowy, karton, niestandardowy,
koperty, o dużej gramaturze, etykiety, o małej gramaturze,
zwykły, z nadrukiem, makulaturowy, folie
Certyfikaty
Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie
www.xerox.com/OfficeCertifications

Warunki pracy
Temperatura: przechowywanie: 0º do 40ºC; praca: 10º do
32ºC; wilgotność: praca: 20% do 80%; poziomy mocy
akustycznej i ciśnienia akustycznego: 3330: drukowanie:
54 dB(A), tryb gotowości: 26 dB(A); 3335: drukowanie/
kopiowanie: 55 dB(A), tryb gotowości: 26 dB(A); 3345:
drukowanie/kopiowanie: 57 dB(A), tryb gotowości: 26 dB(A);
czas rozgrzewania (z trybu uśpienia): tylko 35 sekund
Parametry elektryczne
Zasilanie: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 5 A;
zużycie energii: praca: maks. 700 W; tryb gotowości: maks.
50 W; tryb uśpienia: maks. 3,5 W; wyłączenie: maks. 0,1 W
Zawartość opakowania
• Drukarka Phaser 3330, WorkCentre 3335 lub WorkCentre 3345
• Standardowa kaseta z tonerem: 2600 stron5)
• Wkład bębna: (30 000 stron6)
• Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
(zawierająca przewodniki dotyczące bezpieczeństwa,
przepisów prawnych, recyklingu i utylizacji), sterowniki
druku i oświadczenie gwarancyjne
• Instrukcja instalacji
• Skrócone instrukcje instalacji
• Kabel zasilający
• Przewód faksu (tylko WorkCentre 3335 i WorkCentre 3345)

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office.
©2016 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® i graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, eConcierge firmy Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Phaser® i WorkCentre® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej pojemności:
106R03623
15 000 stron standardowych5 
Kaseta z tonerem o wysokiej pojemności:
106R03621
8500 stron standardowych5 
Wkład bębna: 30 000 stron6101R00555
Wyposażenie opcjonalne
Taca papieru na 550 arkuszy
097N02254
Zestaw do obsługi funkcji NFC
097N02255
Zestaw do obsługi czytników kart dla drukarki
Phaser 3330 (bez czytnika kart) 
497K18010
Zestaw do obsługi czytników kart dla drukarki
WorkCentre 3335/3345 (bez czytnika kart) 
497K17990

 aksymalne szacowane obciążenie miesięczne.
M
Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane.
Drukowanie z USB.
3
W zależności od urządzenia mobilnego, wersji czy dostawcy, urządzenie mobilne
może wymagać pobrania darmowej aplikacji ze sklepu.
4
Wymaga analogowej linii telefonicznej.
5
Przeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19752.
Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.
6
Szacowana liczba stron. Wydajność deklarowana w oparciu o strony w formacie
Letter/A4 o gramaturze 75 g/m² (20 lb).
Wydajność zależy od typu nośnika, jego rozmiaru, gramatury, orientacji i sposobu
użytkowania urządzenia.
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