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Εκτυπωτής και πολυλειτουργικός
εκτυπωτής

Εκτυπωτής Xerox Phaser 3260
και πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox WorkCentre™ 3225
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Απόδοση και αποτελέσματα.

®

Εκτυπωτής Xerox Phaser 3260 και
πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox WorkCentre™ 3225
®

®

®

Οι στόχοι σας: να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να είστε πιο αποδοτικοί, να
απλοποιήσετε τις διαδικασίες και να ελέγξετε το κόστος.
Πετύχετε τους στόχους σας. Ο εκτυπωτής Phaser 3260 και ο πολυλειτουργικός
εκτυπωτής WorkCentre 3225 είναι συμπαγείς, αλλά εξαιρετικά ισχυροί. Και οι
δύο έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την εργασία μεμονωμένων χρηστών
ή μικρών ομάδων. Ο Phaser 3260 διαθέτει γρήγορη, αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης με λεπτομερές, καθαρό κείμενο και γραφικά. Ο WorkCentre 3225 προσθέτει
αξιόπιστες δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής φαξ με εξαιρετικό
λόγο απόδοσης/κόστους, για πρακτική χρήστη όλα σε ένα.
Προσιτή αξιοπιστία.

Σχεδιάστηκε για αποτελέσματα.

Το περίπλοκο γίνεται απλό.

• Σέβεται τον προϋπολογισμό σας.
Διατηρήστε το κόστος σε χαμηλά επίπεδα
με γρήγορη, αξιόπιστη εκτύπωση για
μεμονωμένους χρήστες ή μικρές ομάδες.

• Γρήγορη εκτύπωση. Με ταχύτητα
εκτύπωσης έως και 28 σελ./λεπτό και
γρήγορη εμφάνιση πρώτης σελίδας σε
8,5 δευτερόλεπτα, θα αφιερώνετε λιγότερο
χρόνο στη συσκευή και περισσότερο στην
επιχείρησή σας.

• Wi-Fi Direct. Τώρα τα κινητά τηλέφωνα, τα
tablet και οι φορητοί υπολογιστές μπορούν
να συνδέονται με ασφάλεια στον εκτυπωτή
ή στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή, ακόμα
και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο
δίκτυο.

• Δεν εξοικονομείτε μόνο χρήματα. Η
στάνταρ αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χαρτί,
ενώ με τις λειτουργίες εξοικονόμησης
ενέργειας και γραφίτη, καθώς και το
πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Earth
Smart, ξοδεύετε λιγότερα σε ηλεκτρικό και
αναλώσιμα.

• Δεν είναι περίπλοκο. Με το πρόγραμμα
ρύθμισης Xerox® Easy Wireless Setup
μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα και
εύκολα στο δίκτυο Wi-Fi.

• Είναι γεγονός. Η ανάγκη παρέμβασης
είναι ελάχιστη χάρη σε κασέτες μεγάλης
διάρκειας που αντικαθιστώνται εύκολα,
καθώς επίσης την αξιόπιστη λειτουργία
που μπορεί να χειριστεί κάθε εργασία με
ευκολία.
• Εκτυπώστε αποδοτικά. Τα ξεχωριστά
αναλώσιμα σημαίνει ότι αντικαθιστάτε
μόνο ό,τι έχετε χρησιμοποιήσει, έτσι
αξιοποιείτε στο μέγιστο κάθε κασέτα
εκτύπωσης.
• Χωρίς προβλήματα. Εξαιρετική
εξυπηρέτηση και υποστήριξη Xerox, με
στάνταρ εγγύηση ενός έτους.
• Ενοποίηση. Το WorkCentre 3225 σάς
επιτρέπει να μειώνετε το λειτουργικό
κόστος και τις κλήσεις για σέρβις καθώς
συνδυάζει πολλές λειτουργίες που είναι
σημαντικές για τις επιχειρήσεις σε μία
συσκευή.

• Ισχυρός και αποδοτικός. Η στάνταρ
μνήμη 256 MB και ο επεξεργαστής
600 MHz εξασφαλίζουν ότι οι εργασίες
εκτυπώνονται γρήγορα και με ακρίβεια,
ακόμα και όταν περιέχουν πολλά γραφικά.
• Ελκυστικά και εντυπωσιακά
αποτελέσματα. Η εκτύπωση με ενισχυμένη
ανάλυση εικόνας 4800 x 600 dpi, σε
συνδυασμό με τις προσομοιώσεις PCL και
PostScript, εξασφαλίζει καθαρό κείμενο και
έντονα γραφικά κάθε φορά.

• Η πρόσβαση είναι εύκολη. Αυτές οι
συσκευές χαρακτηρίζονται από αθόρυβη
λειτουργία, ενσωματωμένη ασύρματη
δικτύωση και συμπαγή σχεδίαση και
ταιριάζουν εκεί ακριβώς που τις χρειάζεστε
να είναι πιο αποδοτικές.
• Επιλογές για πολλά υλικά. Εκτυπώστε
εύκολα σε διάφορα εξειδικευμένα μεγέθη
και μια μεγάλη σειρά υλικών, όπως
διαφάνειες, χαρτόνι, φακέλους και καρτ
ποστάλ.

Phaser 3260. Εκτύπωση.
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Μία συσκευή. Πέντε εντυπωσιακές δυνατότητες. Εξορθολογίστε ακόμα
περισσότερο την επιχείρησή σας με πέντε βασικές λειτουργίες γραφείου που
ενοποιούνται σε ένα εύχρηστο προϊόν. Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox
WorkCentre™ 3225 βασίζεται στη σπουδαία λειτουργικότητα του Xerox Phaser
3260 με επιπλέον αντιγραφή, σάρωση, email και αποστολή φαξ.
®

®

®

Βασικά χαρακτηριστικά του
WorkCentre 3225:
• Ο συμπαγής, αθόρυβος και ελαφρύς WorkCentre
3225 χωράει τέλεια σε στενούς, πολυάσχολους
χώρους.
• Μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τις λειτουργίες
που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τον
εύχρηστο μπροστινό πίνακα με τα ευανάγνωστα
κουμπιά και την οθόνη LCD δύο γραμμών.
• Η ενισχυμένη ποιότητα εικόνας σε ανάλυση
4800 x 600 dpi δημιουργεί ευκρινείς, λεπτομερείς
εικόνες και κείμενο.
• Εξοικονομήστε χρόνο από την αντιγραφή και
τη σάρωση πολυσέλιδων εγγράφων χάρη στον
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 40 φύλλων.
• Η έγχρωμη και ασπρόμαυρη σάρωση μετατρέπει
γρήγορα τα έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά,
έτσι είναι έτοιμα να αποθηκευθούν σε δίκτυο, σε
φάκελο στην επιφάνεια εργασίας ή να εισαχθούν
σε κάποια εφαρμογή.Η δυνατότητα σάρωσης σε
email καθιστά εφικτή την αποστολή έντυπων
εγγράφων απευθείας σε παραλήπτες email
από τον μπροστινό πίνακα, χωρίς ανάγκη να
μετακινείστε μεταξύ πολυλειτουργικού εκτυπωτή
και υπολογιστή.
• Οι ολοκληρωμένες δυνατότητες αντιγραφής
περιλαμβάνουν μεγέθυνση/σμίκρυνση, αυτόματη
καταστολή φόντου, έλεγχο σκουρότητας 3
επιπέδων, σελιδοποίηση, αντιγραφή ταυτότητας
και διατάξεις N-up.

WorkCentre 3225. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Φαξ. Email.

• Μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών διασφαλίζει
ότι τα ιδιωτικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή,
όπως τα πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύου
SNMPv3 και IPv6, καθώς επίσης η λειτουργία
ασφαλούς λήψης φαξ (Secure Fax Receive), η
οποία παρακρατεί το φαξ μέχρι να συνδεθεί
εξουσιοδοτημένος χρήστης και να το ανακτήσει.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser 3260

Σύντομα στοιχεία για τον WorkCentre 3225

• Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi
• Εκτύπωση έως και 28 σελ./λεπτό A4
• 600 x 600 dpi, ενισχυμένη 4800 x 600 dpi
• Ισχυρός επεξεργαστής 600 MHz
• Γρήγορος χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας
8,5 δευτερόλεπτων

• Εκτύπωση και αντιγραφή έως και 28 σελ./λεπτό A4
• Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi
• Εκτύπωση έως και 600 x 600 dpi, ενισχυμένη 4800 x 600
• Ισχυρός επεξεργαστής 600 MHz
• Γρήγορος χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας
8,5 δευτερόλεπτων
• Έγχρωμη και ασπρόμαυρη σάρωση έως και 600 x 600 dpi

ΠxΒxΥ:
368 x 335 x 214 mm
Βάρος:
7,6 kg

ΠxΒxΥ:
401 x 362 x 365 mm
Βάρος:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
συσκευής

Phaser 3260DNI

Ταχύτητα
Φόρτος εργασίας1
Επεξεργαστής / Μνήμη
Συνδεσιμότητα

Μέχρι 28 σελ./λεπτό A4
Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα
600 MHz / 256 MB
10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0

Εκτύπωση και
αντιγραφή

Ανάλυση
Χρόνος εμφάνισης πρώτης
σελίδας
Γλώσσες περιγραφής
σελίδας (PDL)
Λειτουργίες εκτύπωσης

Εκτύπωση εν κινήσει

Σάρωση
Λειτουργίες

Φαξ

Λειτουργίες αυτόνομου φαξ2

Λειτουργίες LAN Fax

Ασφάλεια

Στάνταρ

Τροφοδότηση
χαρτιού
Στάνταρ

1

WorkCentre 3225DNI

600 x 600 dpi (μέχρι 4800 x 600 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας)
Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα

Εκτύπωση: 600 x 600 dpi (μέχρι 4800 x 600 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας).
Αντιγραφή: Μέχρι 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας
Εκτύπωση: Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα. Αντιγραφή: Μόλις
10 δευτερόλεπτα

Προσομοιώσεις PCL® 5e και 6, προσομοίωση PostScript® 3™
Λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη, εκτύπωση booklet, εκτύπωση αφίσας, παράβλεψη κενών σελίδων, εκτύπωση N-up, κλιμάκωση, σμίκρυνση/μεγέθυνση,
προσαρμογή στη σελίδα, υδατογραφήματα, επικαλύψεις, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, σειρά εκτύπωσης, ενίσχυση άκρων, προσαρμογή φωτεινότητας,
προσαρμογή αντίθεσης, επιλογή χαρτιού αναλόγως της ιδιότητας, ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, προγράμματα οδήγησης αμφίδρομης
εκτύπωσης, παρακολούθηση εργασίας, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης
Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack
Δ/Δ
Σάρωση μέσω TWAIN/WIA, σάρωση σε PC, σάρωση σε WSD, σάρωση σε email,
ανάλυση έως και 600 x 600 dpi, έγχρωμη, ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι 8 bit,
PDF/JPEG/TIFF
Δ/Δ
Συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, αυτόματη απάντηση, αυτόματα
επανάκληση, μαζική αποστολή με αυτόματη σμίκρυνση, αποστολή έγχρωμου
φαξ, φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ, διακριτός κωδωνισμός, κατάλογος
διευθύνσεων φαξ, προώθηση φαξ σε φαξ, ασφαλής λήψη φαξ, λήψη
προώθησης φαξ σε PC
Μαζική αποστολή, κατάλογος διευθύνσεων φαξ
Secure HTTPS (SSL), IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, WPA2 Personal, φιλτράρισμα IPv4 και IPv6, φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC, SNMPv3, απενεργοποίηση
θύρας USB
Δ/Δ
Έλεγχος ταυτότητας δικτύου (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP over SSL/
TLS, έλεγχος ταυτότητας σάρωσης σε email, WPA2 Enterprise
Κύριος δίσκος: Μέχρι και 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 40 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x
216 x 356 mm
148 mm έως 216 x 356 mm
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδότησης: 1 φύλλο. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x
Κύριος δίσκος: Μέχρι και 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη:
127 mm έως 216 x 356 mm
76 x 127 mm έως 216 x 356 mm
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδότησης: 1 φύλλο. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x
127 mm έως 216 x 356 mm

Έξοδος χαρτιού

150 φύλλα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης

Στάνταρ

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

120 φύλλα

Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, ειδοποιήσεις μέσω email, Apple® Bonjour, Xerox® Easy
Print Manager
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008
Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit), Mac OS® 10.5-10.9, Red
Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 11-19, openSUSE 11.0-12.3,
Ubuntu 10.04-13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11,
Debian 5.0-7.1, Mint 13-15, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC),
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX
5.1-7.1 (PowerPC)
Δυνατότητες γραμματοσειρών
136 γραμματοσειρές PostScript, 111 γραμματοσειρές PCL
Χειρισμός υλικών
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 60 έως 105 gsm
Κύριος δίσκος: 60 έως 163 gsm
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδότησης: 60 έως 220 gsm
Τύποι υλικού
Απλό, παχύ, λεπτό, φάκελος, ετικέτα, χαρτόνι, βαμβακερό,
έγχρωμο, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, bond, archive,
διαφάνεια

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: 10° έως 32°C. Υγρασία: 20% έως 80%.
Πίεση ήχου: Εκτύπωση: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), σε αναμονή:
Phaser 3260: 30 dB(A), σε αναμονή: WorkCentre 3225:
26 dB(A). Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας): μόλις 14 δευτερόλεπτα, χρόνος
εκτύπωσης πρώτης σελίδας (FPOT) από λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας: μόλις 14 δευτερόλεπτα
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A. Συνεχής εκτύπωση:
417 W. Κατάσταση ετοιμότητας (σε αναμονή): 46 W.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (σε αδράνεια): 2,0 W
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm. Βάρος: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm. Βάρος: 11,4 kg
Πιστοποιήσεις
Καταχωρημένος κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η
έκδοση, FDA/CDRH – Προϊόν Laser Class 1, FCC Part 15, Class
B, Canada ICES-003, Class B, σήμανση CE, Οδηγία χαμηλής
τάσης 2006/95/ΕΚ, EN 60950-1, 2η έκδοση, EN 60825-1 –
Προϊόν Laser Class 1, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ, EN 55022,
Class B, EN 55024, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ, Οδηγία WEEE
2012/19/ΕΕ, πιστοποίηση ENERGY STAR®, με δυνατότητα
για Citrix, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC
(GOST), σήμανση GS, EPEAT, Environmental Choice, Apple
AirPrint, Meditech

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. 10/14 BR10685326BR-02XA

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Εκτυπωτής Phaser 3260 ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής
WorkCentre 3225
• Κασέτα εκτύπωσης (χωρητικότητα 1.500 φύλλων*)
• Κασέτα τυμπάνου (χωρητικότητα 10.000 φύλλων**)
• Λογισμικό (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition
με μία άδεια χρήσης για υποστήριξη για OmniPage και
PaperPort.)
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, CD προγράμματος
οδήγησης και τεκμηρίωσης
• Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων
Τα αναλώσιμα για τον Phaser 3260 και τον WorkCentre 3225
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων
Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Program. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία
Green World Alliance στο Web: www.xerox.com/gwa.
Αναλώσιμα
Κασέτα εκτύπωσης: 1.500 σελίδες* 
106R02775
Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:
3.000 σελίδες* 
106R02777
Κασέτα τυμπάνου: 10.000 σελίδες**
101R00474
* 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.
** 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 υλικών
και τις συνήθειες χρήσης.

