
מדפסת Xerox® B210 ומדפסות רב 
B205/B215 תכליתיות

מהימנות מרשימה פוגשת חסכון יוצא דופן
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הדפס בדרך שלך. 

הדפס בבטחה מהמכשיר הנייד שלך, מהמחשב 
הנייד או מהמחשב השולחני עם AirPrint מקורי, 

.Android ותמיכת Mopria , Google Cloud Print

מסך אינטואיטיבי לעבודה חכמה.

החלק והקש לשימוש פשוט במיוחד בפונקציות 
הדפסה, העתקה ופקס עם חוויה מוכרת של 

מסך מגע.*

הדפס באופן אלחוטי.

העבודה שלך אלחוטית. עכשיו גם ההדפסה 
שלך יכולה להיות כזו. התחבר בקלות לרשת 

שלך והתחל לעבוד. 

אין WI-FI? אין בעיה.

 ®Wi-Fi Direct מספק חיבור מאובטח מהמדפסת 
שלך לכל התקן. כך שתוכל להדפיס באופן אלחוטי 

ללא נתב או התקנה מסובכת.

הכנס והדפס.

הדפס ישירות מכל כונן הבזק או כונן קשיח חיצוני 
באמצעות יציאת USB קדמית.

ביצוע קומפקטי.

כל כך קלה שאפשר לאחסן אותה במדף ספרים. 
כל כך שקטה שאפשר לשים אותה בחדר הילדים. 
אך מוכנה להדפסה במהירות של 31 דפים בגודל 

 A4 מכתב-בשחור-לבן בדקה / 30 דפים בגודל
בשחור-לבן בדקה.

מדפסת Xerox® B210 ומדפסות רב תכליתיות 
B205/B215

הרעיונות שלך לעולם לא מפסיקים. המדפסת שלך צריכה לעמוד בקצב. מושלמת לצוותי עבודה 
 B205/B215 והמדפסות הרב תכליתיות Xerox® B210 קטנים או למשרד הביתי- המדפסת

מספקות ביצועים ומהימנות שאתה יכול לסמוך עליהן, כל יום. כי שום דבר לא צריך לעמוד בינך 
לבין הרעיון הגדול הבא שלך.

*זמין בדגם B215 בלבד.
**זמין בדגם B205/B215 בלבד.
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B205/B215 פריטים מרכזיים בנוגע לדגמים

�קומפקטית, שקטה וקלה, שמתאימה 	 
במיוחד לחללים קטנים ועמוסים.

�ממשק משתמש במסך מגע קיבולי 	 
של 3.5 אינץ' מעניק לך פונקציונליות 

שדומה לטלפון חכם.*

�סריקה בצבע עוזרת לך ליצור קבצים 	 
אלקטרוניים במהירות. שמור קבצים 
לרשת או למחשב השולחני שלך או 

פתח אותם ביישום.

�סרוק ישירות ל-USB, לדוא"ל, למחשב 	 
האישי או לרשת.

�שמור על בטיחותם של נתונים פרטיים, עם 	 
 ,IPv6-ו SNMPv3 פרוטוקולי אבטחת הרשת
וקבלת פקס מאובטחת, ששומרת את הפקס 

עד שתיכנס למערכת כדי לאחזר אותו.

B210 עובדות מהירות על

 	LED ממשק משתמש

קישוריות Wi-Fi מובנית	 

הדפס עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-	 
לבן לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן 

בדקה

הדפסה דו-צדדית	 

dpi  x  1200  ;600  dpi  x 600  1200  משופר	 

 	 x  334.5  x  368 :)גxעxמידות- )ר
 213.4 מ"מ / x  13.2  x  14.5  8.4 אינץ'.

משקל: 7.56 ק"ג / 16.67 ליברות.	 

B205 עובדות מהירות על

 	LCD 2 שורות של ממשק משתמש

קישוריות Wi-Fi מובנית	 

הדפס עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-	 
לבן לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן 

בדקה

הדפסה חד-צדדית	 

העתקה/הדפסה/סריקה	 

dpi  x  1200  ;600  dpi  x 600  1200  משופר	 

 מידות- )רxעxג(: x 362  x  401  365.1 מ"מ / 	 
x  14.3  x  15.8  14.4 אינץ'.

משקל: 10.97 ק"ג / 24.18 ליברות.	 

B215 עובדות מהירות על

ממשק משתמש במסך מגע קיבולי של 3.5" 	 

קישוריות Wi-Fi מובנית	 

הדפס עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-	 
לבן לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן 

בדקה

הדפסה דו-צדדית	 

העתקה/הדפסה/סריקה/פקס	 

dpi  x  1200  ;600  dpi  x 600  1200  משופר	 

 	 x  396.8  x  401 :)גxעxמידות- )ר
 365.1 מ"מ / x  15.6  x  15.8  14.4 אינץ'.

משקל: 11.45 ק"ג / 25.24 ליברות.	 

 הדרישות שלך אינן מסתכמות בהדפסה? אנחנו דואגים לך עם שתי מדפסות 
רב תכליתיות ומוכוונות לעסקים וקלות במיוחד לשימוש.

*זמין בדגם B215 בלבד.
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B205/B215 ומדפסות רב תכליתיות Xerox® B210 מדפסת
XEROX® B210XEROX® B205XEROX® B215מפרטי התקן 

עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן מהירות
לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן 

בדקה

עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן 
לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן 

בדקה

עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן 
לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן 

בדקה
עד 30,000 דפים בחודשעד 30,000 דפים בחודשעד 30,000 דפים בחודשמחזור הדפסה1

MHz600 MHz600 MHz 600מעבד

MB256 MB256 MB 256זיכרון

Ethernet 10/100  ,Hi-Speed USB 2.0 קישוריות
 Base TX  )סוג מוטבע( 

 Wireless 802.11.b/g/n

 Ethernet 10/100  ,Hi-Speed USB 2.0
Base TX  )סוג מוטבע(

Wireless 802.11.b/g/n

 Ethernet 10/100  ,Hi-Speed USB 2.0
Base TX  )סוג מוטבע(

Wireless 802.11.b/g/n

העתקה והדפסה 
רזולוציה

 העתקה: לא זמין
הדפסה: עד  dpi 1200  )משופר(

  ;600  x 600 dpi העתקה: עד 
הדפסה: עד  dpi 1200  )משופר(

  ;600  x 600 dpi העתקה: עד 
הדפסה: עד  dpi 1200  )משופר(

מהירות מרבית של 14 שניותמהירות מרבית של 14 שניותלא זמיןזמן הפקת העתק ראשון

מהירות מרבית של 8.5 שניותמהירות מרבית של 8.5 שניותמהירות מרבית של 8.5 שניותזמן להדפסה ראשונה

PCL 5/6, PostScript 32, XPSPCL 5/6, PostScript 32, XPSPCL 5/6, PostScript 32, XPSשפות תיאור עמוד

דו-כיווני, סטטוס זמן אמת, יצירת חוברת, מאפייני הדפסה
הדפסת כרזה, איסוף, חיסכון בטונר, כוונון 
בהירות/חדות, סימן מים, שכבת על, דלג 

על עמודים ריקים, מועדפים

דו-כיווני, סטטוס זמן אמת, יצירת חוברת, 
הדפסת כרזה, איסוף, חיסכון בטונר, כוונון 
בהירות/חדות, סימן מים, שכבת על, דלג 

על עמודים ריקים, מועדפים

דו-כיווני, סטטוס זמן אמת, יצירת חוברת, 
הדפסת כרזה, איסוף, חיסכון בטונר, כוונון 
בהירות/חדות, סימן מים, שכבת על, דלג 

על עמודים ריקים, מועדפים

 ,Apple AirPrint, Google Cloud Printהדפסה ניידת
Mopria, Xerox® Print Service Plug-in 

Android-ל

Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
Mopria, Xerox® Print Service Plug-in 

Android-ל

Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
Mopria, Xerox® Print Service Plug-in 

Android-ל

סריקה בצבע ובשחור-לבן x 1200 לא זמיןסרוק3 
 1200 אופטי, x 4800  4800 משופר.  

היעדים כוללים: סריקה ל-USB, סריקה 
לדוא"ל, סריקה לרשת )SMB, FTP(, סריקה 

למחשב אישי, סריקה ל-WSD; תבניות 
הקבצים כוללות: TIFF  ,JPG )דף יחיד 
ודפים מרובים(, PDF )דף יחיד ודפים 

מרובים(

 x 1200 סריקה בצבע ובשחור-לבן
 1200 אופטי, x 4800  4800 משופר.  

היעדים כוללים: סריקה ל-USB, סריקה 
לדוא"ל, סריקה לרשת )SMB, FTP(, סריקה 

למחשב אישי, סריקה ל-WSD; תבניות 
הקבצים כוללות: TIFF  ,JPG )דף יחיד 
ודפים מרובים(, PDF )דף יחיד ודפים 

מרובים(

דחיסת MH/MR/MMR/JBIG, מענה לא זמיןלא זמיןפקס4 
אוטומטי, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה 

אוטומטית, שליחת שידור, מסנן פקס זבל, 
יומן כתובות פקס, העברה מפקס לפקס, 

קבלת פקס מאובטחת, העברת קבלת פקס 
למחשב

אוטומטי, יצירת אישור בחתימה עצמית, אבטחה 
 ,IP Sec  ,IP רשויות אישורים מהימנות, סינון

השבתת יציאות USB, אימות תוכנה

אוטומטי, יצירת אישור בחתימה עצמית, 
 ,IP Sec  ,IP רשויות אישורים מהימנות, סינון

השבתת יציאות USB, אימות תוכנה

אוטומטי, יצירת אישור בחתימה עצמית, 
 ,IP רשויות אישורים מהימנות, סינון

 IP Sec, השבתת יציאות USB, אימות 
תוכנה, פקס מאובטח 

 שנת אחריות אחת אחריות
)בהתאם למיקום גיאוגרפי(

 שנת אחריות אחת 
)בהתאם למיקום גיאוגרפי(

 שנת אחריות אחת 
)בהתאם למיקום גיאוגרפי(

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. האחריות לא צפויה להימשך על בסיס קבוע; 2 הדמיה של PS 3 ; 3 זמין ב-B205 וב-B215 בלבד; 4 זמין ב-B215 בלבד

ניהול המדפסת
 Xerox® , Xerox® CentreWare® Internet Services

 Apple ,התראות בדואר אלקטרוני , CentreWare Web
  Bonjour® 

מנהלי התקן הדפסה 
 ,Windows Server® 2008  ,Windows® 7, 8, 10

  ,Server 2012 R2  ,Server 2012  ,Server 2008 R2 
Max OS  ;Server 2019  ,Server 2016® גרסה 10.9, 

  Red Hat®   ;10.14 ,10.13 ,10.12 ,10.11 ,10.10
 Fedora 15, 16, 17, 18, 19,  ;Enterprise Linux 5, 6, 7

 openSUSE 11.2, 11.4,  ;20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 Ubuntu  ;12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2

 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10,
 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04,

 ;SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12  ;18.10
Linux Mint 15, 16, 17  ;Debian 6, 7, 8, 9 

טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 16 עד 

28 ליברות/ 60 עד 120 ג'/מ"ר; מגש ראשי: 43 - 16 
ליברות / 163 - 60 ג'/מ"ר; חריץ הזנה ידנית: 58 - 16 

ליברות / 220 - 60 ג'/מ"ר

סוגי חומרי הדפסה
רגיל, כבד, עבה יותר, קל, נייר דחוס, צבעוני, בריסטול, 

תוויות, שקיפות, מעטפה, מעטפה עבה, מודפס מראש, 
כותנה, ממוחזר, ארכיון

אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל

.www.xerox.com/OfficeCertifications

תכולת האריזה
B210 מדפסת , Xerox®  B205/B215 מדפסת רב תכליתית	

	  מחסנית הדפסה בעלת קיבולת התחלתית– שחור: 
קיבולת הדפסה של 1,5005

 	  תקליטור תיעוד ותוכנה
)עם מדריך למשתמש, מדריך התקנה מהירה, 
בטיחות, תקינה, מחזור ומנהלי התקן הדפסה 

והצהרת אחריות(
	  מדריך התקנה

	  מדריך מהיר לשימוש
	  כבל חשמל

USB כבל  	
	  כבל פקס )B215 בלבד(

מוצרים מתכלים
 מחסנית טונר – 

106R04348 שחור: 3,000 דפים5 
 אריזה כפולה של מחסניות טונר – 

106R04349 שחור: x  3,000 2 דפים5  
101R00664 מחסנית תוף: 10,000 עמודים6  

 5  ממוצע דפים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל

-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, 
לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.

6  הערכת דפים. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם 

לאורך העבודה, לגודל/כיוון חומרי ההדפסה 
ולמהירות ההתקן. למידע נוסף, בקר בכתובת 

.http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF 

הגדרות התצורה משתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי.

http://www.xerox.com
http://www.xerox.com/OfficeCertifications
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

