Εκτυπωτής Xerox Phaser 3330 και
Πολυλειτουργικός εκτυπωτής
®
®
Xerox WorkCentre 3335/3345
®

®

Ισχυρή, ενσωματωμένη παραγωγικότητα και άμεση αξιοπιστία
για κάθε εργασία

Τα περιβάλλοντα υψηλών επιδόσεων χρειάζονται
συσκευές με μεγαλύτερες δυνατότητες.
Σας παρουσιάζουμε τις συσκευές Phaser 3330 και WorkCentre 3335/3345 – έχουν σχεδιαστεί
για να εκτοξεύουν στα ύψη την παραγωγικότητα με εύκολη συνδεσιμότητα, αξιοπιστία σε
καθημερινή βάση και δυνατότητες που μετασχηματίζονται – που είναι έτοιμες για κάθε εργασία.
®

®

Ευκολία και συνδεσιμότητα

Επιδόσεις και παραγωγικότητα

Εύκολο και ικανό

• Καταπληκτική ασύρματη σύνδεση.
Η εσωτερική δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi που
διαθέτει ο βασικός εξοπλισμός σάς προσφέρει
φορητότητα χωρίς όρια και την ελευθερία
να τοποθετήσετε τον εκτυπωτή ή την
πολυλειτουργική συσκευή σας όπου ακριβώς τα
χρειάζεστε. Ο οδηγός εγκατάστασης Wi-Fi και
η δυνατότητα Wi-Fi Print Setup (WPS) που σάς
προσφέρουμε καθιστούν ασφαλή και απλή την
πραγματοποίηση της σύνδεσής σας. Και, με τη
δυνατότητα Wi-Fi Direct, οι κινητές συσκευές
μπορούν να συνδεθούν άμεσα και με ασφάλεια.

• Παραγωγικότητα με πολλαπλές
λειτουργίες. Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής
WorkCentre 3335/3345 που εξοικονομεί χώρο,
σάς βοηθά να εξοικονομείτε ενέργεια και να
μειώσετε το κόστος των αναλωσίμων καθώς
συνδυάζει τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού,
εκτυπωτή, έγχρωμου σαρωτή και φαξ σε μια
οικονομικά προσιτή συσκευή.

• Γρήγορη εκτύπωση. Ο πολυλειτουργικός
εκτυπωτής WorkCentre 3335/3345 φέρνει
ένα νέο επίπεδο στην απλότητα της επί τόπου
εκτύπωσης (walkup), με ένα περιβάλλον
εργασίας χρήστη σε μεγαλύτερη έγχρωμη
οθόνη αφής 4,3 ιντσών.

• Έτοιμοι για ζευγοποίηση. Τώρα οι
εργαζόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν εύκολα
από κινητά τηλέφωνα και tablet με βάση
Android με τη δυνατότητα ζευγοποίησης με ένα
πάτημα Near Field Communication (NFC).
• Απαράμιλλη φορητότητα. Με υποστήριξη
για Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™,
Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης
Xerox® για Android™ και Mopria®, μπορείτε
να εκτυπώνετε email, φωτογραφίες και
σημαντικά έγγραφα από μια ευρεία γκάμα
κινητών συσκευών, άμεσα και χωρίς
πολύπλοκες ρυθμίσεις.
• Μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχος. Με τις
προαιρετικές συσκευές ανάγνωσης καρτών
USB, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια
του γραφείου σας και να ελέγχετε το κόστος
μέσω της ενοποίησης με πολλές δημοφιλείς
λύσεις pull-print και ελέγχου ταυτότητας.

• Εξαιρετικές επιδόσεις. Με τεράστια ισχύ
επεξεργασίας και βασική μνήμη, θα έχετε
γρηγορότερα την πρώτη σας εκτύπωση και θα
απολαμβάνετε ταχύτητες εκτύπωσης έως και
40 σελ./λεπτό.
• Περισσότερες εκτυπώσεις για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Με τον προαιρετικό
δεύτερο δίσκο χαρτιού μπορείτε να
τοποθετείτε 550 επιπλέον φύλλα κάθε φορά
για εκτεταμένη εκτύπωση χωρίς διακοπές.
• Δείτε τη διαφορά. Τα έγγραφα θα είναι
εξαιρετικά καθαρά χάρις στην ποιότητα
εικόνας 1200 x 1200 dpi.

• Οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με
οποιονδήποτε τρόπο. Σάρωση σε email ή
σάρωση προς και εκτύπωση από μια μονάδα
μνήμης USB επί τόπου στη συσκευή.
• Εύκολη διαχείριση. Με τις υπηρεσίες
Xerox® CentreWare® Internet Services, η
απομακρυσμένη διαχείριση της συσκευής είναι
εύκολη μέσω του προγράμματος περιήγησης
που έχετε στον υπολογιστή σας.
• Παραμείνετε ασφαλείς. Διατηρήστε τα
εμπιστευτικά έγγραφά σας μακριά από
τα αδιάκριτα μάτια με τις πιο πρόσφατες
λειτουργίες ασφάλειας, που περιλαμβάνουν
IPsec, SNMPv3, Φιλτράρισμα IP και Ασφαλή
εκτύπωση (Secure Print).

• Αντοχή και αξιοπιστία. Ο μηνιαίος κύκλος
εργασιών έως και 80.000 εκτυπώσεις σημαίνει
ότι είναι κατάλληλο για περιβάλλοντα
εκτύπωσης υψηλών απαιτήσεων*.
• Οικονομία στην αποδοτικότητα.
Οι διαθέσιμες κασέτες εκτύπωσης υψηλής
χωρητικότητας μειώνουν το συνολικό κόστος
κτήσης, ενώ χρειάζονται λιγότερο συχνή
αντικατάσταση.
* 50.000 εκτυπώσεις για το WorkCentre 3335

Σύντομα στοιχεία για τον εκτυπωτή
Xerox® Phaser® 3330

Σύντομα στοιχεία για τους εκτυπωτές
Xerox® WorkCentre® 3335/3345

• Εκτύπωση μέχρι και 40 σελ./λεπτό
• Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi
• Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
• Βοηθητικός δίσκος bypass 50 φύλλων
• Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

• Εκτύπωση μέχρι και 40 σελ./λεπτό (WorkCentre 3345)
• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων με το WorkCentre 3335
• Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων (RADF) 50 φύλλων με το
WorkCentre 3345
• Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi
• Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
• Βοηθητικός δίσκος bypass 50 φύλλων
• Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

ΠxΒxΥ:
366 x 366 x 289,6 χλστ.
Βάρος:
10,6 κιλά

ΠxΒxΥ:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 χλστ.
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 χλστ.
Βάρος:
WorkCentre 3335: 15,51 κιλά
WorkCentre 3345: 17,27 κιλά

Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη αξία που
αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού.
Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 3335/3345 αξιοποιεί τις εξαιρετικές
®
®
επιδόσεις εκτύπωσης του Xerox Phaser 3330, σε συνδυασμό με μια σειρά από ισχυρά
εργαλεία παραγωγικότητας που έχουν σχεδιαστεί ώστε οι καθημερινές εργασίες του γραφείου
να είναι πιο αποδοτικές από ποτέ.
®

®
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Phaser 3330

1 Ένας Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

50 φύλλων στο WorkCentre 3335 χειρίζεται
μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 142 x 147 mm
έως 216 x 356 mm. Αναβαθμίστε τον εκτυπωτή
σας στον Πολυλειτουργικό εκτυπωτή
WorkCentre 3345 και αποκτήστε έναν Αυτόματο
τροφοδότη αντιστροφής εγγράφων (RADF)
50 φύλλων που σας προσφέρει επιπλέον
δυνατότητα σάρωσης, αντιγραφής, φαξ και
αποστολής email πρωτοτύπων δύο όψεων.
2 Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες

να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε
μια τυπική συσκευή μνήμης USB.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Ισχυρές δυνατότητες έγχρωμης σάρωσης

περιλαμβάνουν Σάρωση σε Email, Σάρωση
δικτύου, Σάρωση σε φάκελο και Σάρωση σε
συσκευή μνήμης USB.
4 Ο ρυθμιζόμενος βοηθητικός δίσκος bypass

τροφοδότησης 50 φύλλων υποστηρίζει ειδικά
μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76 x 127 mm
έως 216 x 356 mm.
5 Ο δίσκος εισόδου 250 φύλλων υποστηρίζει

ειδικά μεγέθη μέσων εκτύπωσης από
99 x 147 mm.
6 Επιλέξτε έναν πρόσθετο δίσκο χαρτιού

550 φύλλων και αυξήστε τη συνολική
χωρητικότητα σε 850 φύλλα.

WorkCentre 3345

7 Δίσκος εξόδου 150 φύλλων.
8 Οι εκτυπωτές WorkCentre 3335/3345 διαθέτουν

έξυπνο μπροστινό πίνακα για τη διαμόρφωση
των ρυθμίσεων της συσκευής και τον
προγραμματισμό των εργασιών.
9 Εγκαταστήστε εύκολα μια συσκευή ανάγνωσης

καρτών USB με το εύχρηστο Card Reader Bay.

Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 3330 και Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 3335/3345
Phaser® 3330

WorkCentre® 3335

Ταχύτητα

Μέχρι 40 σελ./λεπτό

Μέχρι 33 σελ./λεπτό

Μέχρι 40 σελ./λεπτό

Κύκλος εργασιών

Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα1

Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα1

Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα1

Δ/Δ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):
50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 142 x 147 mm έως
216 x 356 mm

Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων
(RADF): 50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 142 x 147 mm έως
216 x 356 mm

Χειρισμός χαρτιού
Είσοδος χαρτιού

Τυπική

WorkCentre® 3345

Δίσκος bypass: 50 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm
Δίσκος 1: 250 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 99 x 147 mm έως 216 x 356 mm
Προαιρετικά

Πρόσθετος δίσκος: 550 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Έξοδος χαρτιού

150 φύλλα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Τυπική

Εκτύπωση


Χρόνος παραγωγής
πρώτης εκτύπωσης

Μόλις σε 6,5 δευτερόλεπτα2

Ανάλυση εκτύπωσης (μέγ.)

Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

Επεξεργαστής

1 GHz

Μνήμη

512 MB

Συνδεσιμότητα

USB 2.0 (μπροστινή και πίσω θύρα), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi

1,5 GB

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Συμβατό με Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

Λειτουργίες εκτύπωσης

Υδατογράφημα, Σελιδοποίηση, Αυτόματες εκτυπώσεις διπλής όψης, N-up, Αφίσα, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ειδικό μέγεθος σελίδας, Προσαρμογή στη σελίδα, Κλιμάκωση, Λειτουργία
πρόχειρης εκτύπωσης, Λειτουργία Earth Smart, Εκτύπωση από USB, Προγραμματισμός εργασιών, Εκτύπωση από τοπική μονάδα δίσκου, Αποθήκευση, Αποθήκευση και εκτύπωση
Τυπικές

Εκτύπωση και
εφαρμογές για
κινητές συσκευές

Αντιγραφή


Δωρεάν λήψεις

Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πιστοποιημένος κατά Mopria®

Χρόνος παραγωγής
πρώτου αντιγράφου

Ανάλυση αντιγραφής (μέγ.)

Μόλις 13 δευτερόλεπτα από την επιφάνεια σάρωσης
Μέχρι 600 x 600 dpi

Δ/Δ

Λειτουργίες αντιγραφής

Αυτόματη καταστολή φόντου, Έλεγχος σκουρότητας, Αντιγραφή ταυτότητας, Μετατόπιση περιθωρίων, N-up,
Δημιουργία εργασίας, Λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, Προγραμματισμός, Δημιουργία φυλλαδίου, Αντιγραφή
βιβλίου με απαλοιφή κέντρου, Διακοπή εργασίας, Απαλοιφή άκρων, Αντιγραφή αφίσας

Φαξ3

Λειτουργίες φαξ

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, Μεταχρονολογημένη
αποστολή, Προώθηση φαξ σε email/φαξ, Προστασία από ανεπιθύμητα φαξ, Μνήμη λήψης, PC Fax (μόνο για
Windows®), Ασφαλές φαξ, Αποστολή έγχρωμου φαξ

Δ/Δ

Σάρωση

Προορισμοί σάρωσης
Λειτουργίες σάρωσης

Σάρωση σε υπολογιστή δικτύου (SMB/ FTP), Σάρωση σε Email (SMTP/POP3), WSD, Application (TWAIN USB/
Network), WIA (USB/WSD Scan), Mac® 10.9 ή νεότερη έκδοση (USB/Network/Mac ICA), USB

Δ/Δ

Μέχρι 600 x 600 dpi (οπτική), Μέγιστη 4800 x 4800 dpi (βελτιωμένη), διαβαθμίσεις του γκρι 8-bit, PDF/JPEG/TIFF
(μονοσέλιδο και πολυσέλιδο)

Ασφάλεια

802.1x, Ασφαλής Εκτύπωση, Secure HTTPS (SSL/TLS),
Secure IPP, SSL, Εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6, SNMP v3,
IPsec, WEP(64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) και WPA/
WPA2-Ιδιωτικό και WPA/WPA2-Για επιχειρήσεις

802.1x, Ασφαλής Εκτύπωση, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, Εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6,
SNMP v3, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) και WPA/WPA2-Ιδιωτικό και WPA/WPA2-Για επιχειρήσεις,
Έλεγχος ταυτότητας καταλόγου διευθύνσεων δικτύου (LDAP, Windows Kerberos)

Αναφορές

Βασικά λογιστικά Xerox® (εκτύπωση)

Βασικά λογιστικά Xerox® (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email)

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
Ειδοποιήσεις μέσω email, Apple® Bonjour®
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
Microsoft® Windows Vista® και νεότερη έκδοση, Mac OS®
10.8 και νεότερη έκδοση, διάφορες διανομές του Linux®
και του Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Χειρισμός μέσων εκτύπωσης
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (3335): 60-105 gsm,
Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων (3345):
50-105 gsm, Βοηθητικός δίσκος bypass: 60-220 gsm,
Δίσκος 1: 60-163 gsm
Τύποι μέσων εκτύπωσης
Archive, Τύπου Bond, Χαρτόνι, Ειδικό, Φάκελοι, Βαρύ,
Ετικέτες, Ελαφρύ, Κοινό χαρτί, Προεκτυπωμένο,
Ανακυκλωμένο, Διαφάνειες
Πιστοποιήσεις
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/OfficeCertifications

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευση: 0 έως 40ºC, Σε λειτουργία:
10 έως 32ºC, Υγρασία: Σε λειτουργία: 20 έως 80%, Ισχύς
ήχου και επίπεδα πίεσης: 3330: Εκτύπωση: 54 dB(A), Σε
αναμονή: 26 dB(A), 3335: Εκτύπωση/αντιγραφή: 55 dB(A),
Σε αναμονή: 26 dB(A), 3345: Εκτύπωση/αντιγραφή:
57 dB(A), Σε αναμονή: 26 dB(A), Χρόνος προθέρμανσης
(από τη λειτουργία αδράνειας): μόλις 35 δευτερόλεπτα

Αναλώσιμα
Κασέτα εκτύπωσης πολύ υψηλής χωρητικότητας:
106R03624
15.000 τυπ. σελίδες5 
Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:
106R03622
8.500 τυπ. σελίδες5 
Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας:
106R03620
2.600 τυπ. σελίδες5 
Φύσιγγα τυμπάνου: 30.000 σελίδες6101R00555

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, Κατανάλωση ισχύος:
Σε λειτουργία: μέγιστη 700 W, Σε αναμονή: μέγιστη 50 W, Σε
αδράνεια: μέγιστη 3,5 W, Απενεργοποιημένο: μέγιστη 0,1 W

Βοηθητικός εξοπλισμός
Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων
097N02254
Κιτ ενεργοποίησης NFC
097N02255


Περιεχόμενα συσκευασίας
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 ή WorkCentre 3345
• Τυπική κασέτα γραφίτη (2.600 σελίδες5)
• Φύσιγγα τυμπάνου (30.000 σελίδες6)
• CD τεκμηρίωσης και λογισμικού (με Οδηγούς ασφάλειας,
ρυθμιστικών κανόνων, ανακύκλωσης και απόρριψης),
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Εγγύηση
• Οδηγός εγκατάστασης
• Οδηγοί άμεσης χρήσης
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Καλώδιο φαξ (μόνο στα WorkCentre 3335 και
WorkCentre 3345)

www.xerox.com
©2016 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print
Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® και WorkCentre® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες στο
παρόν φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 09/16 BR19101
333BR-01XC

 ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα.
Η
Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.
Εκτύπωση από USB.
3
Ανάλογα με τη συγκεκριμένη φορητή συσκευή, τις εκδόσεις ή τον προμηθευτή,
η φορητή συσκευή μπορεί να απαιτεί δωρεάν λήψη της εφαρμογής από το(τα)
κατάλληλο(α) κατάστημα(τα).
4
Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.
5
Μέσος αριθμός τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752.
Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία
εκτύπωσης.
6
Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση σελίδες μεγέθους A4 και
βάρους 75 gsm.
Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, το βάρος, τον
προσανατολισμό των μέσων εκτύπωσης καθώς και τις συνήθειες χρήσης.
1

2

