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WorkCentre 3210
multifunktionssystem
Maximal effektivitet,
maximalt anpassad

Xerox WorkCentre™ 3210 multifunktionssystem
®

Genuin produktivitet nära tillhands. WorkCentre 3210 är en mycket kompakt
enhet med avancerade funktioner, höga prestanda och effektiv kostnadsstyrning.
Denna fullmatade och tillförlitliga universalmaskin med utskrift, kopiering, scanning
och faxning är konstruerad med tanke på de små arbetsgrupperna.
Prestanda för krävande
användare
WorkCentre 3210 är ett synnerligen effektivt
system som har den kraft och de funktioner
som behövs för att klara tung belastning.

24
sid/min

• Hög hastighet som håller
jämna steg med ett högt
arbetstempo. Snabb
bearbetning med upp till
24 sid/min och mindre än
9,5 sekunder för utskrift av
första sidan.

• Multikörning. Scanna dokument samtidigt
som andra jobb skrivs ut.
• Flexibel pappershantering. Tillförlitlig
matning av många olika typer av
utskriftsmaterial såsom kartong,
OH-film, kuvert och papperstjocklekar
från 60–163 g/m².
• Skarpa, tydliga bilder och skarp text med
upp till 1200 x 1200 dpi med förbättrad
bildkvalitet och skrivarspråken PCL® 6 och
PCL 5e.
• De vanligaste funktionerna är
snabbt åtkomliga via den lättanvända
manöverpanelen med stora, tydliga knappar
och tvåraders teckenfönster.
• Enkel konfigurering tack vare
installationsvideo och enkel nätverks- och
drivrutinsinstallation.

Enastående prisvärdhet
Minska
energiförbrukningen och
värna om miljön.

WorkCentre 3210 ger mycket för pengarna
och gör det lilla kontoret synnerligen effektivt i
kombination med minimala kostnader.
• Överkomligt pris. Lägg till exceptionella
funktioner utan att budgeten spräcks.

• Anpassningsbart energisparläge.
Gör det möjligt för dig att styra
energiförbrukningen.

• Integration av viktiga funktioner. En
maskin som gör fyra maskiners jobb
ger lägre driftkostnader och mindre
servicebehov.

• Bättre tonerekonomi. Använd
tonerbesparingsläget för
utkastdokument.

• Hög produktivitet direkt. Med inbyggt
nätverk och allt du behöver för att börja
använda multifunktionssystemet är du
igång på några minuter.
• Välj högkapacitetstonerkassetter som ger
lägre sidkostnad och färre tonerbyten.
• En mängd säkerhetsfunktioner. Inkluderar
säker faxmottagning som gör att ett fax
skrivs ut först när den behörige användaren
loggar in, samt SNMP 3 och IP 6 som ser
till att känslig information inte kommer i
obehöriga händer.

• En enda uppsättning
förbrukningsmaterial. Sparar
pengar och förvaringsutrymme.
Du behöver inte tänka på att köpa
och förvara förbrukningsmaterial
för separata skrivare, faxar och
kopiatorer.
• Spara papper med digitala
arbetsflöden och distribuera
dokument digitalt istället för i
pappersform.

• Xerox enastående kvalitet, tillförlitlighet
och prestanda backas upp av Xerox service
och support samt ett års garanti.
• USB-port på frontpanelen. Möjliggör
bekväm scanning till, och utskrift från, ett
USB-minne.

• Okomplicerat underhåll. En allt i etttonerkassett som enkelt byts medför färre
tonerbyten. Med en månatlig kapacitet av
upp till 30 000 sidor garanteras tillförlitlig
drift dag efter dag.

Utskrift/kopiering/scanning/faxning

WorkCentre 3210
Fakta i korthet
• U
 pp till 24 sid/min
• 250 arks papperskapacitet som
kan utökas till 500 ark
• 600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi
med förbättrad bildkvalitet)
• 360 MHz-processor
• 128 MB minne (max 384 MB)
• Färgscanning

A4

24

sid/min

B x D x H:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
13,8 kg
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För det lilla kontoret
Alla kontorsfunktioner du behöver på en
liten yta.
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• Kompakt, tyst och lätt. WorkCentre 3210
är som gjort för trånga och livliga utrymmen.
• Färgscanning. Omvandlar snabbt
pappersdokument till elektroniska dokument
som kan sparas i en nätverksmapp eller
privat mapp, öppnas i ett program eller
sparas på ett USB-minne.
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• Scanningprogram medföljer. Inkluderar
praktiska verktyg för dokumentredigering
och för organisering och distribuering av
scannade dokument.
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• Redigera och organisera scannade
dokument med hjälp av optisk
teckenigenkänning.
• Avancerade faxfunktioner. Inkluderar
gruppsändning och snabbnummer som gör
att mindre kostnadseffektiva faxmaskiner
kan ersättas med det här integrerade
multifunktionssystemet.
• Dator-/nätverksfax. Papperslös faxning
direkt från datorn (endast Windows).
• Övervakning direkt från datorn.
CentreWare® Internet Services gör det
möjligt att konfigurera, uppdatera,
visa skrivarstatus och hantera
varningsmeddelanden från valfri dator.
• Utöka papperskapaciteten. Ett
250‑arksmagasin som tillval ger totalt
500 arks kapacitet och gör att du inte
behöver fylla på papper lika ofta.
• Det här multifunktionssystemet är
arbetsgruppsklart och har stöd för
blandade kontorsmiljöer med både
Microsoft® Windows®-, Linux- och Apple®
Macintosh®-system.
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Automatisk dokumentmatare för 50 ark.
2

Kombimagasin för ett ark hanterar kuvert, etiketter,
vykort och OH-film.
3

Magasin för 250 ark betyder stor papperskapacitet
för arbetsgruppens utskrifts-, kopierings- och
faxningsbehov.
4

Pappersnivåindikator visar återstående mängd
papper i magasinet.
7

Hitta enkelt ofta använda faxnummer och
e-postadresser i adressboken. Du kan även skriva ut
en adresslista.
8

Fyrvägsknapp underlättar navigering i menyer.
9

Extra 250-arks magasin som tillval ger totalt 500 arks
kapacitet.

Funktion för ID-kortskopiering scannar båda sidorna
av ett ID-kort och skriver ut dem på en sida.

5

Via USB-porten kan du spara till, eller skriva ut från,
ett USB-minne, utan dator.
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WorkCentre 3210

Hastighet

Upp till 24 sid/min, A4

Maximal utskriftsvolym
Pappershantering
Pappersinmatning

Standard

Upp till 30 000 sidor/månad
Automatisk dokumentmatare: 50 ark, anpassade storlekar: 142 x 148 mm till 216 x 356 mm
Kombimagasin: 1 ark, storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Huvudmagasin 1: 250 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Tillval

Magasin 2: 250 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Pappersutmatning

150 ark

Utskrift

Första sidan

9,5 sekunder

Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi med förbättrad bildkvalitet)

Processor

360 MHz

Minne (standard/max)

128 MB/384 MB

Anslutningar

10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0

Skrivarspråk

PCL® 6- och PCL®5e-emulering, GDI (Mac och Linux)

Utskriftsfunktioner

Anpassade pappersstorlekar, vattenmärken, affischutskrift, flera sidor per ark, anpassning till sida, skalning, överlappning, förminskning/förstoring,
tonersparläge, utskrift från USB-minne, häftesutskrift

Kopiering
Första sidan

11 sekunder

Kopieringsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi interpolerat)

Kopieringsfunktioner

Förminskning/förstoring (25–400 %), automatisk bakgrundsdämpning, tre nivåers ljusstyrka, sortering (endast automatisk dokumentmatare),
ID-kortskopiering, flera sidor per ark (2, 4), kloning (endast glasskiva), affischkopiering (endast glasskiva)

Faxning
Faxfunktioner

Inbyggd fax (33,6 kbps, komprimering med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)1
Säker faxmottagning, dator-/nätverksfax (endast sändning)2, vidarebefordran av fax till fax, skräpfaxspärr, sökbar adressbok, automatisk förminskning,
batterireserv, egen ringsignal, gruppsändning, 200 gruppfaxnummer, 200 snabbnummer, fördröjd sändning, faxlagring i minne, färgfaxning, faxrapporter, upp
till 300 x 300 dpi, 4 MB (225 sidor)

Scanning

Scanningdestinationer
Scanningfunktioner

Säkerhet

Scanning till program, nätverksscanning, scanning till USB-minne
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, flersidig TIFF, BMP, färgscanning, USB, TWAIN, WIA-drivrutiner, upp till 4800 x 4800 dpi interpolerat
IP-filtrering, SNMP 3, portbaserad åtkomst, IP 6, säker IPP, scanning till e-post med användarautentisering, säker faxmottagning

Garanti
1

Ett års på plats-garanti. Serviceavtal som tillval.

Analog telelinje krävs. 2 Endast Windows.

Skrivarövervakning
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin
Skrivardrivrutiner
Windows® XP och senare, OS® X 10.3 och senare, olika Linux®och Unix-distributioner, Xerox® Global Print Driver®
Pappershantering
Huvudmagasin och magasin 2: 60–105 g/m², kombimagasin:
60–163 g/m², automatisk dokumentmatare: 60–105 g/m².
Utskriftsmaterial: Vanligt papper, kuvert, etiketter, kartong,
OH-film
Driftmiljö
Drift: 10 °C till 32 °C, förvaring: -20 ºC till 40 ºC. Relativ fuktighet:
20 % till 80 %. Ljudeffektsnivåer: utskrift: 49 dB(A), vänteläge:
26 dB(A). Uppvärmningstid (från energisparläge): mindre än
2 sekunder. Uppvärmningstid (från att maskinen slås på): mindre
än 54 sekunder

Strömförsörjning
Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz. Effektförbrukning:
vänteläge: 60 W, utskrift: 450 W, energisparläge: 12 W
Mått (B x D x H)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm, vikt: 13,8 kg.
Förpackningsmått (B x D x H): 584 x 551 x 526 mm, vikt: 17,8 kg
Certifiering
UL-listning 60950-1/CSA 609501-1-03, CE-märkning enligt
direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC och 99/5/EC, FCC del 15,
klass B, FCC del 68
Medföljande delar
• WorkCentre 3210
• Tonerkassett (2 000 sidor1)
• Programvaror: Scan to PC Desktop SE Personal Edition med
enanvändarlicens för stöd för OmniPage och PaperPort
• CD med dokumentation (handbok, snabbinstallationsguide
och garantibestämmelser)
• Faxkabel
• Nätkabel
• USB-kabel
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Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassett1
2 000 sidor
Högkapacitetstonerkassett1
4 100 sidor
1

106R01486

S tandardsidor. Uppgivet sidantal i enlighet med ISO/IEC 19752. Sidantalet varierar med
sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

Tillval
256 MB minne
Extra magasin
Trådlös nätverksadapter
- Europeisk nätadapter*
- Brittisk nätadapter
*

106R01485

098N02189
098N02204
097S03741
097S03742

ej tillgänglig i Schweiz och Danmark

Program för återvinning av förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial för WorkCentre 3210 ingår i Xerox Green
World Alliance-program för återvinning av förbrukningsmaterial.
Mer information finns på Green World Alliance-webbplatsen
www.xerox.com/gwa

