
Εκτυπωτής Phaser 3320 και 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
WorkCentre 3315/3325
Μικρών διαστάσεων, υψηλών 
επιδόσεων, εξαιρετικής αξίας.

Xerox® Phaser® 3320 και  
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325 
A4
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής και 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής
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Κάντε περισσότερα για λιγότερο 
•  Πιο αποδοτική τροφοδότηση. Ο 

αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης (DADF) διατίθεται ως στάνταρ 
εξοπλισμός στον WorkCentre 3325, για 
πιο γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών 
σάρωσης, αντιγραφής και φαξ διπλής όψης.

•  Στάνταρ λειτουργία διπλής όψης. Η 
εξαιρετικά αποδοτική και εύκολη εκτύπωση 
διπλής όψης μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση χαρτιού και το κόστος στο μισό. 

Ανώτερες επιδόσεις και 
λειτουργική ζωή
•  Εξαιρετικές επιδόσεις. Γρήγορη 

ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 35 σελ./λεπτό 
και εμφάνιση πρώτης σελίδας μέσα σε 
6,5 δευτερόλεπτα.

•  Εκτυπώστε πιο πολύ για περισσότερο. 
Με τον προαιρετικό δεύτερο δίσκο χαρτιού 
μπορείτε να τοποθετείτε 520 επιπλέον 
φύλλα για συνεχή εκτύπωση μεγαλύτερης 
διάρκειας. 

•  Δείτε τη διαφορά. Χάρη στην ποιότητα 
εικόνας 1200 x 1200 dpi, τα έγγραφα είναι 
εξαιρετικά καθαρά. 

•  Αντοχή και αξιοπιστία. Η εξελιγμένη 
τεχνολογία κατασκευής στοχεύει στην 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις παραγωγής 
των ομάδων εργασίας, και συνεπάγεται 
σταθερή απόδοση και ελάχιστες διακοπές. 
Στάνταρ εγγύηση στις εγκαταστάσεις σας 
για μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

Εύκολη τοποθέτηση, τέλεια 
ενσωμάτωση
•  Ασύρματη σύνδεση2. Ο Phaser 3320 και 

ο WorkCentre 3325 διατίθενται με στάνταρ 
εσωτερική συνδεσιμότητα Wi-Fi, έτσι έχετε 
την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή 
ακριβώς όπου τη χρειάζεστε.

•  Παραμείνετε ασφαλείς. Χάρη στις πιο 
πρόσφατες δυνατότητες ασφαλείας, όπως 
IPsec, SNMPv3, φιλτράρισμα διευθύνσεων 
IP και ασφαλή εκτύπωση.

•  Απόδοση όπου τη χρειάζεστε. Με μικρό 
μέγεθος που σημαίνει ότι ταιριάζει άνετα 
στο χώρο εργασίας σας. 

•  Οικονομική αποδοτικότητα. Οι 
διαθέσιμες κασέτες εκτύπωσης υψηλής 
χωρητικότητας μειώνουν το συνολικό 
κόστος κτήσης, ενώ χρειάζονται λιγότερο 
συχνή αντικατάσταση. 

•  Εύκολη διαχείριση. Με το Xerox® 
CentreWare® IS, η απομακρυσμένη 
διαχείριση της συσκευής είναι εύκολη μέσω 
του προγράμματος περιήγησης που έχετε 
στον υπολογιστή σας. 

1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα 
με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την 
περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

2  3320V_DNI και 3325V_DNI

Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 3320 Printer  
και πολυλειτουργικός εκτυπωτής  
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser 3320
• Εκτύπωση μέχρι 35 σελ./λεπτό 
 •  Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας 

6,5 δευτερόλεπτων
• Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi*
• Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
• Βοηθητικός δίσκος bypass 50 φύλλων
• Επεξεργαστής 600 MHz
• Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

Σύντομα στοιχεία για τον  
WorkCentre 3315/3325
• Εκτύπωση μέχρι 31/35 σελ./λεπτό 
•  Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας 6,5 δευτερόλεπτων
•  Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi (μόνο για 

WorkCentre 3325*)
•  Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (διπλής όψης) 

50 φύλλων (μόνο για WorkCentre 3325) 
• Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
• Βοηθητικός δίσκος bypass 50 φύλλων
• Επεξεργαστής 600 MHz (WorkCentre 3315: 360 MHz)
• Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

Phaser 3320
ΠxΒxΥ:
366 x 368 x 257 mm
Βάρος:
9,9 kg

WorkCentre 3315  
ΠxΒxΥ:
424 x 422 x 417 mm
Βάρος:
14,4 kg

WorkCentre 3325
ΠxΒxΥ:
469 x 458 x 447 mm
Βάρος:
16,6 kg

Αντιγραφή / Εκτύπωση / Σάρωση / 
Φαξ / Email

A4

σελ./λεπτό (3315)
σελ./λεπτό (3325)

31
35

Ανώτερη απόδοση desktop χάρη στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 
για εφαρμογές γραφείου. Ο εκτυπωτής Phaser 3320 και ο πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής WorkCentre 3315/3325, και οι δύο εξαιρετικά πρακτικοί και με πολλές 
δυνατότητες, εξασφαλίζουν αξιόπιστες επιδόσεις με οικονομία όταν τις χρειάζεστε, για 
να επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι πιο σημαντικό: στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

* 3320V_DNI και 3325V_DNI

Περισσότερες σελίδες 
για εσάς.
Εκτυπώστε περισσότερο στον 
εκτυπωτή σας. Οι Phaser 3320 
και WorkCentre 3325  
έρχονται με μελάνι  
στάνταρ χωρητικότητας  
5.0001 σελίδων.

Εκτύπωση

A4

σελ./λεπτό35
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1
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)  
50 φύλλων χειρίζεται μεγέθη υλικών από  
142 x 148 mm έως 216 x 356 mm Αναβαθμίστε 
στον DADF 50 φύλλων του πολυλειτουργικού 
εκτυπωτή WorkCentre 3325 και αποκτήστε επιπλέον 
τη δυνατότητα να σαρώνετε, να αντιγράφετε, καθώς 
επίσης να στέλνετε με φαξ και email πρωτότυπα 
διπλής όψης.

2
Οι ισχυρές δυνατότητες έγχρωμης σάρωσης 
περιλαμβάνουν σάρωση σε email, δικτυακή σάρωση 
(μόνο για WorkCentre 3325), σάρωση σε φάκελο και 
σάρωση σε συσκευή μνήμης USB.

3
Η μεγάλη, φωτεινή μπροστινή οθόνη με κουμπιά 
εύκολης πρόσβασης και παράθυρα βοήθειας 
απλοποιεί τη χρήση των λειτουργιών.

4
Οι στάνταρ δυνατότητες αντιγραφής περιλαμβάνουν 
αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα), N-up, 
φωτογραφική λειτουργία και άλλα πολλά.

5
Περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες 
αποστολής φαξ σε ταχύτητα 33,6 Kbps και συμπίεση 
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6
Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να 
εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια 
τυπική συσκευή μνήμης USB.

7
Δίσκος εξόδου 150 φύλλων.

8
Ο ρυθμιζόμενος βοηθητικός δίσκος bypass 
τροφοδότησης 50 φύλλων μπορεί να χειριστεί 
εξειδικευμένα μεγέθη μέσων από 76 x 127 mm έως 
216 x 356 mm.

9
Ο δίσκος εισόδου 250 φύλλων μπορεί να χειριστεί 
εξειδικευμένα μεγέθη μέσων από 76 x 127 mm έως 
216 x 356 mm.

10
Επιλέξτε πρόσθετο δίσκο χαρτιού 520 φύλλων και 
αυξήστε τη συνολική χωρητικότητα σε 820 φύλλα.

11
Ο στάνταρ επεξεργαστής 600 MHz και μνήμη 
256 MB (με δυνατότητα επέκτασης στα 768 MB) 
μπορούν να χειριστούν εύκολο μεγάλο φόρτο 
εργασίας (μόνο για WorkCentre 3325).

1

8

9

10

11

3

7

24

5

6

Πολλαπλές λειτουργίες, μικρό μέγεθος. Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής  
Xerox® WorkCentre 3315/3325 προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις εκτύπωσης, και 
επιπλέον πληθώρα ισχυρών εργαλείων παραγωγικότητας που έχουν σχεδιαστεί 
ώστε οι καθημερινές εργασίες του γραφείου να είναι πιο αποδοτικές.
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office 
©2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® και WorkCentre™ 
είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation 
έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το 
ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Ενημέρωση 1/14 332BR-01XC

 
Ταχύτητα

Phaser® 3320 WorkCentre™ 3315 WorkCentre 3325

Μέχρι 35 σελ./λεπτό Μέχρι 31 σελ./λεπτό Μέχρι 35 σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα1 Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα1 Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού 
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ

Δ/Δ Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων:  
50 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 142 x 148 mm 
έως 216 x 356 mm

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης: 50 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη:  
142 x 148 mm έως 216 x 356 mm

Βοηθητικός δίσκος bypass: 50 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Δίσκος 1: 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 105 x 148 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά Πρόσθετος δίσκος: 520 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Έξοδος χαρτιού 150 φύλλα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Στάνταρ

Εκτύπωση  
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 6,5 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης (μέγ.) Μέχρι 600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi ενισχυμένη ποιότητα εικόνας)

Επεξεργαστής 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Μνήμη (στάνταρ / μέγ.) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB

Τοπική μονάδα δίσκου Δ/Δ Δ/Δ 2 GB

Συνδεσιμότητα USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi2 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi2

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Προσομοιώσεις PCL® 5e και 6, προσομοίωση 
PostScript® 3™

Προσομοιώσεις PCL® 5e και 6, προσομοίωση 
PostScript® 3™, προσομοίωση PDF

Προσομοιώσεις PCL® 5e και 6, προσομοίωση 
PostScript® 3™, προσομοίωση PDF, XPS®

Λειτουργίες εκτύπωσης Υδατογραφήματα, σελιδοποίηση, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, N-up, αφίσα, εκτύπωση booklet, εξειδικευμένο μέγεθος σελίδας, προσαρμογή στη 
σελίδα, κλιμάκωση, λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη, λειτουργία Earth Smart, εκτύπωση από USB3, προγραμματισμός εργασίας4, εκτύπωση από τοπική 
μονάδα δίσκου4, αποθήκευση4, αποθήκευση και εκτύπωση4

Αντιγραφή  
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας

Δ/Δ

Μόλις 12 δευτερόλεπτα Μόλις 10 δευτερόλεπτα

Ανάλυση αντιγραφής (μέγ.) Μέχρι 600 x 600 dpi

Λειτουργίες αντιγραφής Αυτόματη καταστολή φόντου, έλεγχος 
σκουρότητας, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις 
σε 1 σελίδα), μετατόπιση περιθωρίων, N-up, 
δημιουργία εργασίας, λειτουργία φωτογραφικής 
εκτύπωσης, προγραμματισμός

Αυτόματη καταστολή φόντου, έλεγχος 
σκουρότητας, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 
1 σελίδα), μετατόπιση περιθωρίων, δημιουργία 
booklet, αντιγραφή βιβλίου με απαλοιφή κέντρου, 
απαλοιφή άκρων, N-up, διακοπή εργασίας, 
δημιουργία εργασίας, λειτουργία φωτογραφικής 
εκτύπωσης, προγραμματισμός, αντιγραφή αφίσας

Φαξ 
Λειτουργίες φαξ5

Δ/Δ 33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, βιβλίο διευθύνσεων (μέχρι 200 γρήγορες κλήσεις, 
209 ομαδικές κλήσεις), ανάλυση έως 300 x 300 dpi, αυτόματη επανάληψη κλήσης, αυτόματη 
σμίκρυνση, αποστολή έγχρωμου φαξ, μεταχρονολογημένη αποστολή, προώθηση φαξ σε email/φαξ, 
προστασία από αυτόκλητα φαξ, μνήμη λήψης, PC Fax (μόνο Windows), ασφαλές φαξ

Σάρωση  
Προορισμοί σάρωσης

Δ/Δ Σάρωση σε email, USB, τοπικό υπολογιστή, 
δικτυακό υπολογιστή

Σάρωση σε email, USB, φάκελο, FTP, SMB, τοπικό 
υπολογιστή, δικτυακό υπολογιστή, τοπική μονάδα 
δίσκου

Λειτουργίες σάρωσης Ανάλυση έως 4800 x 4800 dpi, χρώμα 24 bit / κλίμακα γκρι 8 bit, PDF / JPEG /TIFF (μίας σελίδας και 
πολυσέλιδο), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Ασφάλεια Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP (WorkCentre 3315), 802.1X, SNMPv3, φιλτράρισμα 
διευθύνσεων IP, ασφαλής εκτύπωση (WorkCentre 3315 με προαιρετική αναβάθμιση μνήμης σε 256 
MB), φιλτράρισμα διευθύνσεων Mac

Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, 
έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, φιλτράρισμα 
διευθύνσεων IP, ασφαλής εκτύπωση, Image 
Overwrite, φιλτράρισμα διευθύνσεων Mac

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη
1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 3320V_DNI και 3325V_DNI. 3 Μόνο για WorkCentre 3315 και 3325.  
4 Μόνο για WorkCentre 3325. 5 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις 
μέσω email, Apple® Bonjour 

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή 
Windows® XP και νεότερη έκδοση, OS® X 10.5 και νεότερη 
έκδοση, διάφορoι διανομείς Linux® και Unix, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®  

Χειρισμός μέσων
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (3315): 60 – 105 gsm, 
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (3325): 
50 – 105 gsm, βοηθητικός δίσκος bypass: 60 – 220 gsm,  
δίσκος 1: 60 – 163 gsm, τύποι υλικού: απλό χαρτί, φάκελοι, 
ετικέτες, διαφάνειες, χαρτόνι, ανακυκλωμένο

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: 0º έως 40º C, λειτουργίας:  
10º έως 32º C. Υγρασία: Λειτουργίας: 20% έως 80%. Επίπεδα 
πίεσης ήχου: 3320: Εκτύπωση: 52 dB(A), σε αναμονή: 26 dB(A). 
3315: Εκτύπωση/αντιγραφή: 52 dB(A), σε αναμονή: 26 dB(A). 
3325: Εκτύπωση/αντιγραφή 53 dB(A), σε αναμονή 26 dB(A). 
Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία αδράνειας): μόλις 
35 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 3,3 A Κατανάλωση ισχύος: 
3320: Σε αναμονή: 48 W, εκτύπωση: 420 W, σε αδράνεια: 10 W. 
3315/3325: Σε αναμονή: 50 W, εκτύπωση: 600 W, σε αδράνεια: 
8 W. Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Πιστοποιήσεις
FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07,  
2η Έκδοση, σήμανση CE για την Οδηγία χαμηλής τάσης 
(2006/95/ΕΚ), Οδηγία EMC (2004/108/EC), και Οδηγία R&TTE 
(1999/5/ΕΚ), GOST, NOM, σήμανση GS, Citrix Ready, Ενότητα 
508 (συμμορφώνεται με ελάχιστες εξαιρέσεις), Blue Angel (Δεν 
συμπε-ριλαμβάνει WorkCentre 3315), πιστοποίηση ENERGY 
STAR®

Αναλώσιμα
Κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:
3320: 11.000 τυπικές σελίδες*  106R02307
3325: 11.000 τυπικές σελίδες* 106R02313
3315: 5.000 τυπικές σελίδες*  106R02311
Κασέτες εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας:
3320: 5.000 τυπικές σελίδες*  106R02305
3325: 5.000 τυπικές σελίδες*  106R02311
3315: 2.300 τυπικές σελίδες*  106R02309 
Αρχικές συμπεριλαμβανόμενες κασέτες: 
3320 & 3325: 5.000 τυπικές σελίδες* 
3315: 2.300 τυπικές σελίδες*

Βοηθητικός εξοπλισμός
Πρόσθετος δίσκος χαρτιού 520 φύλλων 497N01412 
Μνήμη 256 MB  
(Phaser 3320 και WorkCentre 3315) 098N02189 
Μνήμη 512 MB (WorkCentre 3325) 097N01878

*  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα 
με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την 
περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

(Δεν συμπε-ριλαμβάνει WorkCentre 3315)
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