Xerox Phaser 3330 nyomtató és
®
®
Xerox WorkCentre 3335/3345
többfunkciós nyomtató
®

®

Erőteljesség, beépített termelékenység és megbízhatóság alapkiszerelésben

A fokozott teljesítményt megkövetelő munkakörnyezetekben
magasabb szinten teljesítő készülékekre van szükség.
Bemutatjuk a Phaser 3330 és a WorkCentre 3335/3345 berendezéseket – egyszerű
csatlakoztathatósága, éjjel és nappal egyaránt garantált megbízhatósága és a munkavégzést
átalakító funkciói révén fokozza a termelékenységet, és azonnal készen áll a megmérettetésre.
®

®

Kényelem és csatlakoztathatóság

Teljesítmény és termelékenység

Egyszerű és rátermett

• Vezeték nélküli kapcsolat. A beépített Wi-Fikapcsolat lehetősége a készülék alapfunkciói
közé tartozik. Mivel nincs szüksége kábelre,
nyomtatóját vagy többfunkciós berendezését
oda helyezheti, ahol szüksége van rá. Wi-Fi
telepítési varázslója és a Wi-Fi Print Setup
(WPS) nyomtatóbeállító alkalmazás segítségével a kapcsolat biztonságosan és
könnyedén létrehozható. A Wi-Fi Direct
alkalmazásnak köszönhetően pedig a mobileszközök is közvetlenül és biztonságosan
tudnak a készülékhez kapcsolódni.

• Többfunkciós termelékenység.
A helytakarékos WorkCentre 3335/3345
többfunkciós nyomtatóval energiát és
kellékköltségeket takaríthat meg, hiszen
a készülék egyetlen kedvező árú gépben
kombinálja a másolót, a nyomtatót,
a színes szkennert és a faxkészüléket.

• Működés egyetlen érintésre. A WorkCentre
3335/3345 többfunkciós nyomtató
nagy méretű, 4,3 hüvelykes, színes
érintőképernyőjén a gép melletti feladatok
még egyszerűbben elvégezhetők.

• Egyre mobilabb. Az Apple® AirPrint™,
a Google Cloud Print™, a Xerox® Print
Service Plug in for Android™ és a Mopria®
támogatásával e-maileket, fotókat és más
fontos dokumentumokat nyomtathat
késedelem és bonyolult beállítási lépések
nélkül a mobileszközök széles választékáról.
• Fokozott biztonság és költségkontroll.
Az igény szerint megvásárolható
USB-kártyaolvasók számos közkedvelt
biztonságos nyomtatási és hitelesítési
megoldással integrálhatók, amivel
tovább javíthatja irodájának biztonságát
és a költségek feletti ellenőrzést.
• Készen áll a párosításra. A kis
hatótávolságú NFC technológia
érintéses párosítási funkciója jóvoltából
a dolgozók mostantól egyszerűen
nyomtathatnak Android rendszerű
mobiltelefonjukról vagy táblagépükről.

Xerox® Phaser® 3330
– tények röviden
• Akár 40 lap/perc sebességű nyomtatás
• Beépített Wi-Fi kapcsolat
• 250 lapos papírtálca alapkiszerelésben
• 50 lapos kézitálca
• Akár 1200 x 1200-as képminőség
Szélesség x mélység x magasság:
366 x 366 x 289,6 mm
Tömeg:
10,6 kg

• Kimagasló teljesítmény. Rendkívüli
feldolgozási teljesítményével és alapmemóriájával nyomtatási sebessége
elérheti a 40 oldal/percet is, így az első
nyomatot sokkal gyorsabban kézbe veheti.

• Bárhol, bármikor, bárhogyan.
Közvetlenül a gép mellől e-mailbe
szkennelheti dokumentumait, illetve USBmemóriaeszközre szkennelhet vagy arról
nyomtathat. Sőt, néhány egyszerű lépést
követve akár közvetlenül a „felhőből” is
kinyomtathatja a dokumentumokat.

• Többet és tovább nyomtathat.
Az opcionális második papírtálcának
köszönhetően egyszerre további 550 lapot
tölthet be, ezáltal tovább nyomtathat
megszakítás nélkül.

• Könnyen kezelhető. A Xerox® CentreWare®
Internet Services programmal közvetlenül
a számítógép böngészőprogramjából tudja
a készülék adminisztrációs jogosultságait
távolról, egyszerűen kezelni.

• Látható különbség. Kivételes élességű dokumentumokat nyerhet az akár 1200 x 1200-as
felbontású képminőségnek köszönhetően.

• Folyamatos biztonság. A legmodernebb
biztonsági funkcióknak köszönhetően
(IPSec, SNMPv3, IP-szűrés és biztonságos
nyomtatás) bizalmas dokumentumait
kizárólag a címzettek láthatják.

• Megbízható tartósság. A havi mintegy
80 000 nyomat készítésére is képes
berendezés képes a nagy nyomtatási igényű
környezetek kiszolgálására is.*
• Költséghatékonyság. A nagy kapacitású
festékkazetták csökkentik a felhasználási
költségeket, és kevesebb cserét igényelnek.
* WorkCentre 3335: 50 000 nyomat.

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – tények röviden
• Nyomtatás akár 40 oldal/perc sebességgel (WorkCentre 3345)
• 50 lapos automatikus dokuadagoló a WorkCentre 3335 esetében
• 50 lapos automatikus dokuadagoló és lapfordító a WorkCentre
3345 esetében
• Beépített Wi-Fi kapcsolat
• 250 lapos papírtálca alapkiszerelésben
• 50 lapos kézitálca
• Akár 1200 x 1200-as képminőség
Szélesség x mélység x magasság:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Tömeg:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Megbízható, teljes funkciókészlettel
rendelkező készülék, verhetetlen áron.
A Xerox WorkCentre 3335/3345 többfunkciós nyomtató a Xerox Phaser 3330 készülék kiváló
nyomtatási teljesítményére építve rengeteg olyan hatékony, termelékenységfokozó eszközt
kínál, melyekkel minden eddiginél hatékonyabban végezheti el napi irodai feladatait.
®

®

®

®
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Phaser 3330

1 A WorkCentre 3335 készülékek 50 lapos

automatikus dokuadagolója (ADF) a
másolóanyag-méretek széles körét támogatja
a 142 x 148 mm – 216 x 356 mm-es
tartományban. Ha a WorkCentre 3345
többfunkciós nyomtatóra bővíti gépét,
akkor egy 50 lapos kétoldalas automatikus
dokuadagolóhoz és lapfordítóhoz (RADF)
jut, és készüléke olyan extra funkciókkal
gazdagodik, mint a kétoldalas dokumentumok
szkennelése, másolása, faxolása és e-mailezése.
2 Az elülső oldali USB-port révén a felhasználók

gyorsan nyomtathatnak bármilyen szabványos
USB-memóriaeszközről, illetve egyszerűen
szkennelhetnek azokra.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Kimagasló színes szkennelési lehetőségek:

e-mailbe szkennelés, hálózati szkennelés,
szkennelés mappába, valamint szkennelés
USB-memóriaeszközre.
4 Az állítható 50 lapos kézitálcába egyedi

méreteket is helyezhet 76 x 127 mm és
216 x 356 mm között.
5 A 250 lapos adagolótálca egyedi méreteket is

elfogad 99 x 147 mm és 216 x 356 mm között.
6 Az opcionális 550 lapos papírtálcával a teljes

kapacitást 850 lapra növelheti.

WorkCentre 3345

7 150 lapos kimeneti tálca.
8 A WorkCentre 3335/3345 felhasználóbarát

vezérlőpanelén konfigurálhatja a készülék
beállításait és beprogramozhatja a munkákat.
9 A könnyen hozzáférhető kártyaolvasó-nyílásba

egyszerűen beszerelheti az USB-kártyaolvasót.

Xerox® Phaser® 3330 nyomtató és
Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató
Sebesség
Terhelhetőség
Papírkezelés

PapírbemenetAlapkiszerelés

Opcionális

Phaser 3330
Akár 40 oldal/perc (A4)

WorkCentre 3335
Akár 33 oldal/perc (A4)

WorkCentre 3345
Akár 40 oldal/perc (A4)

Akár havi 80 000 oldal1

Akár havi 50 000 oldal1

Akár havi 80 000 oldal1

Papírkimenet

150 lap

Automatikus kétoldalas
nyomtatás

Alapfunkció

Nyomtatás
Első nyomat

elkészítési ideje
Nyomtatás felbontása (max.)
Processzor
Memória
Csatlakoztathatóság
Oldalleíró nyelvek
Nyomtatási funkciók
Mobilnyomtatás és
alkalmazások

Alapfunkció
Ingyenes
letöltés

Másolás
Első oldal

elkészítési ideje
Másolás felbontása (max.)
Másolási szolgáltatások

Mindössze 6,5 másodperc2
Akár 1200 x 1200 dpi-s képminőség
1 GHz
512 MB
1,5 GB
USB 2.0 (előlapi és hátlapi portok), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Adobe® PostScript® 3™-kompatibilis, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Vízjel, szortírozás, automatikus kétoldalas nyomtatás, több lap egy oldalra másolása, poszter, füzet nyomtatása, egyedi oldalméret, oldalhoz igazítás,
méretezés, vázlat mód, Earth Smart mód, nyomtatás USB-ről, munkaütemezés, nyomtatás helyi meghajtóról, mentés, mentés és nyomtatás
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®
Mindössze 13 másodperc az üveglapról
Akár 600 x 600 dpi
Automatikus háttérelnyomás, sötétségszabályozás, azonosítókártya-másolás, margóeltolás, több
lap egy oldalra másolása, összetett munka, fotó mód, munka előre történő beprogramozása,
füzetkészítés, könyvmásolás a középső rész törlésével, munka megszakítása, posztermásolás
33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumú tömörítéssel, címjegyzék (max. 200 gyorshívószám,
209 csoportos hívószám), akár 300 x 300 dpi-s felbontás, automatikus újratárcsázás, automatikus
méretcsökkentés, késleltetett küldés, faxtovábbítás e-mailben/faxban, kéretlen faxok elleni védelem,
PC-fax (csak Windows®), titkos fax, színes faxküldés

–

Fax4

Faxfunkciók

–

Szkennelés

Szkennelési célhelyek
Szkennelési funkciók

Biztonság

Nyilvántartás
és elszámolás
Jótállás

Automatikus dokuadagoló lapfordítóval
(RADF): 50 lap: Egyedi méretek:
142 x 147 mm – 216 x 356 mm

Automatikus dokuadagoló (ADF):
–
50 lap: Egyedi méretek:
142 x 147 mm – 216 x 356 mm
Kézitálca: 50 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
1. tálca: 250 lap; egyedi méretek: 99 x 147 mm – 216 x 356 mm
További tálca: 550 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Szkennelés hálózati gépre (SMB/FTP), szkennelés e-mailbe (SMTP/POP3), WSD, alkalmazás (TWAIN
Network), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9-es vagy újabb verzió (Network/Mac ICA), USB

–
802.1x, titkos nyomtatás, biztonságos HTTPS
(SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6,
SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bites), WPA2PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/
WPA2-Enterprise
Xerox® szabványos számlázás (nyomtatás)

Akár 600 x 600 dpi (optikai); maximum 4800 x 4800 dpi (javított), 8 bites szürkeskála ,
PDF/JPEG/TIFF (egy- és többoldalas)
802.1x, titkos nyomtatás, biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6, SNMP
v3, WEP (64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/WPA2-Enterprise, hálózati
címjegyzék hitelesítése (LDAP, Windows Kerberos)

Xerox® szabványos számlázás (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mailezés

Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
e-mail riasztások, Apple® Bonjour®
Nyomtató-illesztőprogramok
Microsoft® Windows Vista® és újabb, Mac OS® 10.8-as és
újabb verziók, különféle Linux®- és Unix®-kiadások, Xerox®
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Másolóanyag-kezelés
Automatikus dokuadagoló (3335): 60–105 g/m2:
automatikus dokuadagoló lapfordító (3345): 50–105 g/m2;
kézitálca: 60–220 g/m2; 1. tálca: 60–163 g/m2
Másolóanyag-típusok
Archív, bankpostapapír, kártyakészlet, egyéni, borítékok,
karton, címkék, vékony, sima papír, előnyomtatott,
újrafeldolgozott, fóliák
Tanúsítványok
A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő címen
találja: www.xerox.com/OfficeCertifications

Működési környezet
Hőmérséklet: Tárolási: 0–40 ºC; működési: 10–32 ºC;
Páratartalom: Működés közben: 20–80%; hang- és
nyomásszintek: 3330: Nyomtatás: 54 dB(A), készenléti: 26 dB(A),
3335: Nyomtatás/másolás: 55 dB(A), készenléti: 26 dB(A),
3345: Nyomtatás/másolás: 57 dB(A), készenléti: 26 dB(A);
bemelegedési idő (alvó módból): mindössze 35 másodperc
Elektromossági adatok
Áramellátás: 110–127 V váltóáram, 50/60 Hz, 7 A vagy
220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5 A; energiafogyasztás:
Működés közben: max. 700 W; készenléti: max. 50 W; alvó:
max. 3,5 W; leállítva: max. 0,1 W
A csomag tartalma
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 vagy WorkCentre 3345
• Induló festékkazetta (2600 oldal5)
• Dobkazetta (30 000 oldal6)
• Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD
(biztonsági, szabályozási, újrahasznosítási és leselejtezési
tudnivalókkal), nyomtató-illesztőprogramok és garancia
• Üzembe helyezési útmutató
• Gyorsismertetők
• Tápkábel
• Faxkábel
(csak a WorkCentre 3335 és a WorkCentre 3345 modellhez)

További információkat az alábbi webhelyen talál: www.xerox.com/office
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Kellékek
Extra nagy kapacitású nyomtatókazetta:
106R03623
15 000 normál oldal5 
Nagy kapacitású nyomtatókazetta:
106R03621
8500 normál oldal5 
Dobkazetta: 30 000 oldal6101R00555
Opciók
550 lapos papírtálca
097N02254
NFC-támogatási készlet
097N02255
Phaser 3330 kártyaolvasó használatát
támogató készlet (kártyaolvasó nélkül) 
497K18010
WorkCentre 3335/3345 kártyaolvasó
használatát támogató készlet
(kártyaolvasó nélkül) 
497K17990

 z egy hónapban várt maximális kapacitás.
A
Nem tartható fenn folyamatosan.
Nyomtatás USB-ről.
3
Az adott mobileszköztől, verziótól vagy szállítótól függően a mobileszközre esetleg
telepíteni kell az ingyenesen letölthető alkalmazást a megfelelő áruház(ak)ból.
4
Analóg telefonvonal szükséges.
5
Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak.
Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól
függően változhat.
6
Becsült lapszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m2 felülettömegű lapok alapján
számított névleges kihozatal.
A kihozatal a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint
a használati szokásoktól függően változik.
1
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