מדפסת  Xerox® B230ו-מדפסת
רב -תכליתית Xerox® B225/B235
מדפסות אמינות ויעילות שמושלמות לעסק הקטן או למשרד הביתי שלך.
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מדפסת  Xerox® B230ומדפסות
רב-תכליתיות /B235Xerox® B225
ב ,Xerox-אנחנו מבינים
שלעסקים קטנים ולעובדים
מרחוק יש צרכים גדולים.
עם סביבות עבודה שמשתנות
באופן קיצוני ,אנשים
זקוקים להתקנים רב-גוניים
שמעדכנות את קלות השימוש
והפרודוקטיביות המשופרת.
פשט את הדרך שבה אתה עובד
עם מדפסת Xerox® B230
ו B225/B235-המדפסת הרב-
תכליתית המשולבת.
מדפסות אלה הן אידאליות
לסביבות עבודה מרחוק,
משרדים ביתיים ועסקים קטנים
עד בינוניים ,מכיוון שמדפסות
אלה קלות במיוחד להגדרה .הן
קומפקטיות מספיק כדי שיתאימו
לצוותים קטנים ולשטחים
קטנים תוך שהיא מציעה לך
חוויית הדפסה ללא טרחה
אמינה ובטוחה.

התק נה מה י רה .
ב ל י הטרח ה

"האפליקציה  Xerox ® Easy Assistמפשטת
את ההתקנה ,הניטור וההנהלה של המדפסת או
המדפסת הרב-תכליתית ישירות מהטלפון הנייד.
הוא מספק גישה קלה לשירותים של תמיכה עצמית
וניטור בזמן אמת של ביצועי המדפסת.
בנוסף ,תוכנת  Xerox ® Smart Startמוציאה
את הצורך לנחש את ההגדרה על ידי אוטומציה
של התקנת התוכנה העדכנית ביותר למדפסת
או למדפסת רב-תכליתית במחשב שלך – וכל
זאת ללא תמיכת  – ITמאפשרת לך להתחיל
לפעול במהירות".
הכו כב השקט ש לך

שטח עבודה נטול הסחות דעת נמצא בהישג ידך.
עם מדפסות שקטות שמקיימות יותר ,קבל הדפסות
באיכות גבוהה במהירויות התואמות לקצב שלך.
סריקה ,הדפסה והעתקה עם הפסקות מינימליות.
ה דפס ה מה י רה בקצ ו ת האצב ע ו ת

גלה ניידות אמיתית עם הדפסה אלחוטית
ומאובטחת .עם קישוריות ותכונות  Wi-Fiמובנות
כמו ™Mopria ® Print Service ,Apple AirPrint
ו ,Mopria ® Scan-ו  ,Wi-Fi Direct ®-ניתן לבצע
הדפסה בקלות מהתקנים ניידים ,מחשבים נישאים,
טבליות Chromebooks ,או מחשבים שולחניים.

פרו דו קט יב י ו ת ב לח י צה אח ת

הזמן נמצא בצד שלך עם מנהלי התקן ההדפסה
של Xerox ®ויישום ההדפסה והסריקה של
 .Xerox ®קבל גישה מהירה לפונקציונליות של
המדפסת ולהגדרות קבועות מראש מהמחשב
הנייד או משולחן העבודה – כולם בלחיצה בודדת.
הפוך את הסריקה למשב רוח עם תכונות כמו
יישור אוטומטי ,חיתוך אוטומטי של תמונות
וסריקת קבלה.
פשטות מרעננת בטוח באופן מפתיע

שמור על עסקים בטוחים מפני איומים סייבר
מתוחכמים יותר ויותר .תכונות אבטחה מתקדמות
מסייעות להגן על גישה בטוחה תוך הגנה על
הנתונים והמסמכים הרגישים שלך.
עלו י ות הפעלה נמ ו כ ות עם השפעה
סב יבת ית מ י נימל ית

שמור את המיקוד על קבלת העבודה שלך עם
תחזוקה מהימנה וקלה ,ומדפסת חסכונית .מחסניות
התפוקה הגבוהות מבטיחות עלויות הפעלה
נמוכות יותר ,בעוד שתוכנית המיחזור תוכנית
 Green World Allianceשלנו עוזרת לך להפחית
3
את ההשפעה שלך על הסביבה.

מדפסת  Xerox® B230ו-מדפסת
רב -תכליתית .Xerox® B225/B235
ה פ ו ך א ת ה ת נ ו ע ה ל רב  -פ ו נ ק צ י ו נ ל י ת

גלה את כל מה שהעסק שלך זקוק למדפסת הרב-תכליתית של  .Xerox B225/B235חסוך מקום וכסף
בעזרת התקני ה all-in-one-המאפשרים לך לבצע העתקה ,סריקה והדפסה בקלות.
®

ע ש ה י ו ת ר ע ם ה פ ל ט פ ו רמ ה ה מ ר כ ז י ת ש ל X E R O X ® W O R K F L O W

קטנה ורבת עוצמה ,יש מעט מאד שהמדפסת  Xerox® B225/B235 MFPsלא עושה .הדפסה ,סריקה,
העתקה ושליחת פקס – כמובן.
אבל היא גם יכולה:
•להמיר את המסמכים שלך לשפות אחרות
•שינוי הערות בכתב יד למסמכים הניתנים לעריכה עסקיים
•ליצור קובצי שמע של הדוחות שלך להאזנה במכונית
•למחוק תוכן באופן אוטומטי לצורך סודיות
•להמיר סריקות פורמטים של Microsoft Office
•סכם מסמכים ארוכים לקריאה מהירה יותר

בנוסף ,גישה ליכולות מתקדמות כגון תזרימי עבודה משולבים וניתוב קבצים חלקה למאגרים בענן.
מוכן לגלות מה העוזר החדש שלך יכול לעשות? למד עוד ותראה כיצד לנסות אותו לעצמך בכתובת
www.office.xerox.com/he-il/software-solutions/xerox-workflow-central-platform

נקודות מרכזיות

מדפסת Xerox ® B230
• 36דפים בדקה  B&Wהדפסה דו-צדדית
•איכות dpi 2400
•טביעת רגל קטנה יותר
•סטנדרטי ?,Apple AirPrint™ Wi-Fi
 Mopria ® Print Serviceו
® Mopria ® Scan, and Wi-Fi Direct
•קיבולת נייר 250 :גיליונות ועוד הוספת
עמוד בודד

 Xerox ® B225מדפסת רב תכליתית

 Xerox ® B235מדפסת רב תכליתית

למדפסת  B230יש גם:

מדפסת רב תכליתית פלוס  B225יש גם:

•העתקה ,יכולות סריקה
•מזין מסמכים אוטומטי ומשטח
סורק – עד  23תמונות לדקה
•האם לסרוק לדוא"ל ולשולחן העבודה
(באמצעות רשת ו)USB -
•מזין מסמכים אוטומטי של  50גיליונות
•חוויית משתמש פשוטה
•קישוריות לאפליקציות מתקדמות של תזרים
עבודה באמצעות פלטפורמת Xerox ®תזרים
העבודה (אופציונלי)

• 2.8אינץ ' מסך מגע צבעוני
•יכולות שליחה וקבלה של פקסים
•הדפס מהUSB -
•סרוק באמצעות ה USB -

מדפסת  Xerox® B230ומדפסות רב תכליתיות B225/B235
X E ROX® B 2 3 0

מפרטי התקן

X E ROX® B 2 25

עד  36עמודים בשחור -לבן  Letter/34עמודים לדקה בשחור A4
עד  30,000עמודים לחודש
1 GHz Dual Core
512 MB
256 MB
Hi-Speed USB 2.0 ( ,)Type Bאתרנט BaseTX 10/100Wireless , b/g/n 802.11

1
מהירות
מחזור עבודה
מעבד
זיכרון
קישוריות

2

512 MB
( Hi-Speed USB 2.0סוג  ,)Bאתרנט 10/100
BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed
( USB 2.0סוג )A - Thumbdrive
העתקה :עד 600x 600 dpi;
הדפסה ,600 x 600 dpi :איכות תמונה 2400
 14.2 x 16.4 x 13.9אינץ' 32/ליברות
 360 x 415 x 352מ"מ 10.0/ק"ג
מהירות מרבית של  9.3שניות
מהירות מרבית של  6.2שניות

רזולוציית העתקה והדפסה

הדפסה ,600 x 600 dpi :איכות תמונה 2400

משקלים וממדים (ג'  xר'  xע')

 13.1 x 14.0 x 9.1אינץ' 15/ליברות
 333 x 355 x 232מ"מ 6.8/ק"ג
לא זמין
מהירות מרבית של  6.8שניות
אמולציית  ,PostScript® 3אמולציית PCL® 5/PCL 6
ממשק משתמש One Touchסוגי משרות מאובטחות ,נשמרות ודוגמאות ,הדפסה ו-צדדית ,שינוי כיוון ,איסוף ,הדפסת מזהה משימת בשוליים ,מצב טיוטה ,N-Up ,פריסת
חוברת ,סימני מים ,מצב מגש וטונר ,סיבוב תמונה  180מעלות ,שמירת הגדרות ,הגדרות Earth Smart
™ ,Apple AirPrintמוריה ® שירות הדפסה ,כרומולספר אלקטרוניWi-Fi Direct ® ,
 B&Wוסריקת צבע עד  600 x 600 dpi ,1200 x 1200 dpi B&Wצבע
משטח סורק עם מזין מסמכים אוטומטי
מהירות סריקה :A4/Letter :שחור-לבן 23/25 :עמודים לדקה ,צבע  7/8עמודים לדקה
קיבולת הזנת נייר של מזין מסמכים אוטומטי עד 50 :עמודים  75ג'/מ"ר.
גודל מסמך :מכתב/משפטי  105 x 148) A6-A4מ"מ) עד ( 216 x 356מ"מ) סריקה ל-דוא"ל ,FTP ,רשת או
 USBמחוברים ,תיקיית רשת של Windows
תבניות קבצים לסריקה PDF (רגיל ,מאובטח ,ארכיוני JPEG ,TIFF (PDF/A
לחיצות סריקהPDF 1/8/24 bit ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 bit Packbits, :
LZW, JPEG, JPG 8/24 bit
מקסימום  V.34 ,33,600 K bpsחצי-דו-צדדי
לא זמין
לא זמין
דחיסת  ,MH/MR/MMR/JBIGמענה אוטומטי ,חיוג
אוטומטי מחדש ,הפחתה אוטומטית ,שידור שידור,
מסנן פקס זבל ,פנקס כתובות פקס ,העברת פקס
לפקס ,העברת פקס למחשב
עדכוני קושחה עם חתימה דיגיטלית ,ניהול אישורים ,איפוס סיסמה מאובטח ,סינון חיבור  ,TCPסינון יציאות ,בקרי גישה ,הדפסה חסויה ,מחיקת זיכרון לא נדיף ,הפרדת פקס/
רשת ,יציאות  USBמאובטחות ,הוספה אוטומטית של כתובת הדואר האלקטרוני של השולח ,הגבלות כניסה  WPA3()TLS 1.3
 Windows Server 2008 R2 SP1, (32- and 64-bit) Windows Server® 2008 SP2 .11,10 ,1עדכון Windows® 8, 8.1
macOS 10.15, 11, 12 Microsoft Universal Print Windows Server 2019 ,Windows Server 2012 R2 ,Windows Server 2012
לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות ,יש לבקר בעמוד מנהלי ההתקן והורדות שלנו ולציין את ההתקן שלך בכתובת
https://www.support.xerox.com/he-il
עשה יותר עם של Xerox Workflow Central

זמן לצילום עמוד ראשון
זמן להדפסת עמוד ראשון
שפות תיאור עמוד
מאפייני הדפסה
הדפסה ניידת
סריקה

פקס

אבטחה
מנהלי התקן ההדפסה

שירותי ענן אופציונליים

העתקה :עד 600x 600 dpi;
הדפסה ,600 x 600 dpi :איכות תמונה 2400
 14.2 x 16.4 x 13.9אינץ' 32/ליברות
 360 x 415 x 352מ"מ 10.0/ק"ג
מהירות מרבית של  6.8שניות
מהירות מרבית של  6.4שניות
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טיפול בחומרי הדפסה

מגש ראשי
חריץ הזנה ידנית
פלט נייר
סוגי חומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי
משקלי מדיה

ניהול ההתקנים

עד  250גיליונות 20 ,ליברות נייר דחוס 75/גרם/מ"ר;  ,A4/Letter, A5, A6, JIS, B5, Oficioהצהרה ,מנהלים ,עמוד ,משפטי וגדלים מותאמים אישית:
 3 x 5אינץ' עד  8.5x 14אינץ' 98x 148/מ"מ עד  216x 356מ"מ
 1גיליון של  75גרם למ"ר במשקל  20ליברות; ,A4/Letter, A5, A6, B5, Oficio, JISהצהרה ,מנהל ,עמוד Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 ,אינץ' ,מעטפות  9אינץ',
 10אינץ' ובגדלים מותאמים אישית 3 x 5 :אינץ' עד  8.5x 14אינץ' 98x 148/מ"מ עד  216x 356מ"מ
 150גיליונות של  lb bond/75 20ג'/מ"ר ,פנים כלפי מטה ,הדפסה דו-צדדית אוטומטית זמינה
נייר רגיל ,נייר קל ,נייר כבד ,חומרי הדפסה ,מדבקות (מדבקות נייר) ,מעטפה ,נייר צבעוני ,נייר מכתבים ,מודפס מראש ,דחוס ,מבריק מחוספס/כותנה ,ממוחזר
עד  50גיליונות במשקל  20ליברות 75/גרם/מ"ר; גדלים מ A6-סף ( 105 x 148מ"מ)
) Legalל 216 x 356-מ"מ)
מזין מסמכים אוטומטי :נייר דחוס במשקל  16עד  60 / 28עד  105ג'/מ"ר
מגש ראשי נייר דחוס במשקל  16עד  60 / 28עד  105ג'/מ"ר
חריץ הזנה ידנית נייר דחוס במשקל  16עד  60 / 54עד  200ג'/מ"ר
Xerox® Embedded Web ServerXerox® CentreWare® Web ,Email alerts , Apple Bonjour® ,אפליקציית  Easy Translatorשל Xerox

 1מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל.ISO/IEC 24734-
 2קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .הקיבולת אינה צפויה להישמר באופן קבוע.
 3לא כל המדינות תומכות בתוכנית .Green World Allianceנא בדוק חקיקה מקומית.

תכ ו לת הא ר י זה

•מוצר Xerox® B230/B225/B235
4
•מחסנית התחלתית מותקנת מראש  1,200עמודים
•תקליטור תוכנה ומסמכים (כולל מדריך למשתמש ,מדריך התקנה מהירה ,בטיחות ,תקינה,
מחזור ומנהלי התקן הדפסה והצהרת אחריות)
•מדריך התקנה גיליון בטיחות מוצר
•מדריך לשימוש מהיר
•כבל חשמל
אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת ,עבור אל xerox.com/officecertifications
מחסנית

ת
מחסנית טונר בקיבולת סטנדרטית  1,200גיליונו
4

הדפסה בקיבולת גבוהה 3,000 :גיליונות
4

מחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה במיוחד 6,000 :גיליונות
5
ערכת הדמיה 12,000 :עמודים 

006R04402
006R04403
006R04404
013R00691

 4ממוצע עמודים רגילים .התפוקה המוצהרת בהתאם ל .ISO/IEC 19752-התפוקה משתנה בהתאם לתמונה ,לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.
 5הערכת דפים .התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה ,לגודל/כיוון חומרי ההדפסה מצב הדפסה .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

אחריות
שנת אחריות אחת (בהתאם למיקום גיאוגרפי)

למד עוד בכתובת . www.xerox.com
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