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Xerox® Phaser® 3260 nyomtató és Xerox® 
WorkCentre™ 3225 többfunkciós nyomtató

Megbízhatóság kedvező áron.
• Barátságos költségvetés. A gyors, 

megbízható nyomtatási funkciókkal tartsa 
alacsony szinten költségeit akár egyetlen 
felhasználóról, akár egy kisebb csapatról 
legyen szó.

• Számíthat rá. A tartós, könnyen cserélhető 
kazettáknak, és minden munkát probléma 
nélkül elvégző megbízható működésnek 
köszönhetően alig van szükség felhasználói 
beavatkozásra.

• Hatékony nyomtatás. A különálló 
kellékeknek köszönhetően Önnek csak azt 
kell kicserélnie, amit elhasznált, így minden 
nyomtatókazettából a lehető legtöbbet 
hozhatja ki.

• Abszolút nyugalom. A kiemelkedő 
színvonalú Xerox-szerviz és -támogatás 
mellé egyéves garancia is tartozik 
alapszolgáltatásként. 

• Konszolidált készülék. A kulcsfontosságú 
üzleti funkciókat egyetlen készülékben 
egyesítő WorkCentre 3225 használatával 
csökkentheti az üzemeltetési költségeket 
és a szervizhívások számát.

Eredményekre született. 
• Gyors nyomtatás. Az akár 29 oldal/

perces nyomtatási sebességnek, és az első 
oldal elkészítéséhez szükséges mindössze 
8,5 másodperces időnek köszönhetően 
kevesebb időt kell a készülék mellett 
töltenie, és így a munkájára irányíthatja 
a figyelmét.

• Nem csak pénzt takaríthat meg. 
Az automatikus kétoldalas nyomtatás 
alapfunkció a készüléken, és segítségével 
értékes időt és papírt takaríthat meg, míg 
az energiatakarékos és a festéktakarékos 
módok, valamint az Earth Smart 
környezetbarát nyomtató-illesztőprogram 
jóvoltából igényei szerint beállíthatja, 
hogy kevesebbet költsön áramra és 
fogyóanyagokra.

• Erőteljes és termelékeny. A készülék 
alapkiépítésben 256 MB-os memóriával és 
600 MHz-es processzorral rendelkezik, így 
a munkákat gyorsan és pontosan elkészíti, 
még akkor is, ha azok elsősorban grafikai 
elemeket tartalmaznak.

• Szemmel látható hatás. A 4800 x 
600 dpi-s javított képminőségű nyomtatás, 
valamint a PCL- és a PostScript-emuláció 
biztosítja a következetesen tiszta szöveget 
és az éles grafikákat.

Bonyolultból egyszerű.
• Wi-Fi Direct. Mostantól a mobiltelefonok, 

a táblagépek és a hordozható 
számítógépek biztonságos kapcsolaton 
keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak 
a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós 
nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem 
rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.

• Pofonegyszerű. A Xerox® Easy Wireless 
Setup vezeték nélküli beállítási funkcióval 
gyorsan és gördülékenyen kapcsolódhat 
a Wi-Fi hálózathoz.

• Könnyen elérhető. A halk, beépített 
vezeték nélküli hálózattal rendelkező, kis 
méretű készüléket pontosan odahelyezheti, 
ahol szükség van termelékenységfokozó 
funkcióira.

• Többféle másolóanyag kezelése. 
A berendezéssel számos egyedi méretre és 
különféle másolóanyagokra nyomtathat, 
többek között fóliára, kartonra, borítékokra 
és levelezőlapokra.

Phaser 3260. Nyomtat.

Az Ön célkitűzései: a termelékenység és a hatékonyság javítása, a folyamatok 
leegyszerűsítése és a költségek alacsony szinten tartása.

Teljesítse célkitűzéseit! A Phaser 3260 nyomtató és a WorkCentre 3225 többfunkciós 
nyomtató kompakt kivitelű, mégis erőteljes. Mindkét készüléket úgy terveztük, hogy 
egyetlen felhasználó, vagy egy egész csapat is használhassa. A Phaser 3260 készülék 
gyors, automatikus kétoldalas nyomtatási funkciója éles, tiszta szöveges és grafikus 
dokumentumokat eredményez. A WorkCentre 3225 megbízható, költséghatékony 
másolási, szkennelési és faxolási lehetőségekkel bővíti ki a Phaser 3260 készüléket, 
és kényelmes, minden funkciót egyetlen készülékben egyesítő megoldást biztosít.



Phaser 3260 – Tények röviden
•  Beépített Wi-Fi kapcsolat
•  Maximális nyomtatási sebesség:  

29 oldal/perc Letter / 28 oldal/perc A4
•  600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi javított
•  Erőteljes 600 MHz-es processzor
•  Az első oldalt rendkívül gyorsan,  

alig 8,5 másodperc alatt elkészíti
Szélesség x mélység x magasság:
368 x 335 x 214 mm
Súly:
7,6 kg

WorkCentre 3225 – Tények röviden
•  Nyomtatási és másolási sebesség:  

akár 29 oldal/perc Letter / 28 oldal/perc A4
•  Beépített Wi-Fi kapcsolat
•  Nyomtatás akár 600 x 600 dpi-s;  

4800 x 600 dpi-s javított felbontással
•  Erőteljes 600 MHz-es processzor
•  Az első oldalt rendkívül gyorsan,  

alig 8,5 másodperc alatt elkészíti
•  Szkennelés akár 600 x 600 dpi-s felbontással 

fekete-fehérben és színesben
Szélesség x mélység x magasság:
401 x 362 x 365 mm
Súly:
11,4 kg

A WorkCentre 3225 legfőbb 
jellemzői: 
• A kis méretű, halk és könnyű WorkCentre 3225 

tökéletesen illeszkedik a szűk és forgalmas 
helyiségekbe. 

• A felhasználóbarát előlapi panel segít abban, hogy 
gyorsan megtalálja a leggyakrabban használt 
funkciókat a nagy, könnyen olvasható gombokkal 
és a kétsoros LCD-kijelzővel

• A 4800 x 600 dpi-s javított képminőség éles, 
részletes képeket és szöveget eredményez. 

• A 40 lapos automatikus dokuadagolóval időt 
takaríthat meg a többoldalas dokumentumok 
másolása és szkennelése során.

• A színes, illetve a fekete-fehér szkenneléssel 
papírdokumentumait pillanatok alatt elektronikus 
formátumúvá alakíthatja, s azokat a hálózatra vagy 
a számítógép tetszőleges mappájába mentheti, 
vagy beillesztheti egy adott alkalmazásba.

• Az e-mailbe szkennelési funkcióval a papír alapú 
dokumentumokat közvetlenül a készülék előlapjáról 
e-mail címzettek számára továbbíthatja anélkül, 
hogy oda-vissza kéne sétálgatnia a többfunkciós 
nyomtató és a számítógép között.

• A másolási funkciók széles választékában 
megtalálható a kicsinyítés/nagyítás, az 
automatikus háttérelnyomás, a 3 szintű 
sötétségszabályozás, a szortírozás, az 
azonosítókártya-másolás és a sokképes elrendezés. 

• A funkciók széles választéka garantálja, hogy a 
személyes adatok mindig biztonságban legyenek, 
ideértve az SNMPv3 és az IPv6 hálózati biztonsági 
protokollokat, és a titkos faxfogadási funkciót, 
amely mindaddig a gépen tartja a faxokat, amíg 
az arra jogosult felhasználó be nem jelentkezik, 
és le nem hívja a faxot.

Egyetlen készülék. Öt lenyűgöző lehetőség. Egyszerűsítse le még jobban üzleti 
feladatait: a legfontosabb öt irodai funkció egyetlen könnyen kezelhető termékben. 
A Xerox® WorkCentre™ 3225 többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 3260 
készülék ütőképes funkcióira építve másolási, szkennelési, e-mailezési és faxolási 
lehetőségeket is biztosít.

WorkCentre 3225. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.
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Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

A készülék adatai Phaser 3260DI Phaser 3260DNI WorkCentre 3225DNI

Sebesség Akár 29 oldal/perc Letter/ 28 oldal/perc A4

Terhelhetőség1 Akár havi 30 000 oldal

Processzor/memória 600 MHz/256 MB

Csatlakoztathatóság Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0

Nyomtatás és 
másolás
Felbontás 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel)

Nyomtatás: 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, 
javított képminőséggel);  
Másolás: akár 1200 x 1200 dpi-s javított képminőség

Az első oldal elkészítési ideje Mindössze 8,5 másodperc Nyomtatás: mindössze 8,5 másodperc;  
Másolás: mindössze 10 másodperc

Oldalleíró nyelvek PCL® 5e és 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció,

Nyomtatási funkciók Festéktakarékos mód, füzetnyomtatás, poszternyomtatás, üres oldalak kihagyása, sokképes nyomtatás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, oldalhoz igazítás, vízjelek, 
átfedés, egyedi oldalméretek, nyomtatási sorrend, szélkorrekció, fényerő beállítása, kontraszt beállítása, papírválasztás tulajdonság szerint, környezetbarát (Earth Smart) 
illesztőprogram-beállítások, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munka nyomon követése, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása

Mobil nyomtatás Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Szkennelési 
Funkciók

– Szkennelés TWAIN/WIA illesztőprogramból, szkennelés PC-re, szkennelés 
WSD-re, szkennelés e-mailbe, maximum 600 x 600 dpi-s felbontás, 
színes, fekete-fehér, 8 bites szürkeskála, PDF/JPEG/TIFF

Faxolás
Készülék melletti faxfunkciók2 

– MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumú tömörítés, automatikus 
hívásmegválaszolás, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, 
üzenetszórásos küldés, színes faxküldés, kéretlen faxok kiszűrése, 
megkülönböztető csengőhangok, faxcímjegyzék, faxtovábbítás 
faxkészülékre, titkos faxfogadás, fogadott fax továbbítása PC-re

LAN-faxfunkciók Üzenetszórásos küldés, faxcímjegyzék

Biztonság Alapfunkció Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X szabványú hitelesítés, WPA2 Personal, IPv4 és IPv6 protokollú szűrés, MAC-címek szűrése, SNMPv3, USB-port letiltása

– Hálózati hitelesítés (Kerberos/SMB/LDAP), titkos LDAP, SMTP over  
SSL/TLS, e-mailbe szkennelés hitelesítése, WPA2 Enterprise

Papírbemenet
Alapfunkció

Főtálca: Maximum 250 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm 
Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Automatikus dokuadagoló (ADF): 40 lap; egyedi méretek:  
148 x 148 mm – 216 x 356 mm
Főtálca: Maximum 250 lap; egyedi méretek:  
76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek:  
76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Papírkimenet 150 lap 120 lap

Automatikus kétoldalas 
nyomtatás Alapfunkció

Garancia Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)
1 Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Analóg telefonvonalat igényel.

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, e-mail riasztások, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print 
Manager
Nyomtató-illesztőprogramok
Microsoft® Windows® 8 (32/64 bites), 7 (32/64 bites), 
Vista (32/64 bites), 2000, XP (32/64 bites), 2003 Server 
(32/64 bites), 2008 Server (32/64 bites), 2008R2 (64 bites); 
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)
Betűkészletek
136 PostScript betűkészlet; 111 PCL betűkészlet
Másolóanyag-kezelés
Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m2 borítókarton
Főtálca: 60–163 g/m2 borítókarton
Kézi adagolónyílás: 60–220 g/m2 borítókarton
Másolóanyag-típusok
Sima, vastag, vékony, boríték, címke, kartonkészlet, pamut, 
színes, előnyomott, újrahasznosított, bankpostapapír, 
archivált,  fólia

Működési környezet
Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 20–80%, 
hangteljesítmény: Nyomtatás: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), 
készenléti üzemmód: Phaser 3260: 30 dB(A); készenléti 
üzemmód: WorkCentre 3225: 26 dB(A); bemelegedési idő 
(energiatakarékos módból): Alig 14 másodperc, első példány 
elkészülési ideje: Mindössze 14 másodperc
Elektromossági adatok
Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 
5,5 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; folyamatos 
nyomtatás: 417 watt, készenlét (készenléti állapot): 
46 watt; energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2,0 watt
Méretek (sz. x mé. x ma.)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, tömeg: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, tömeg: 11,4 kg
Tanúsítványok
Az UL 60950-1/CSA 60950-1-07 2. kiadása szerint tanúsítva, 
FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15. 
fejezete, „B” osztály, Canada ICES-003 „B” osztály, CE jelölés, 
2006/95/EC kisfrekvenciás termékekre vonatkozó direktíva, 
EN 60950-1, 2. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, 
elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó direktíva 
2004/108/EC, EN 55022, „B” osztály, EN 55024, veszélyes vegyi 
anyagok felhasználásának korlátozására (ROHS) vonatkozó 
direktíva 2012/19/EU, ENERGY STAR® minősítésű, Citrix Ready, 
Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS 
Mark, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech

A csomag tartalma
•  Phaser 3260 nyomtató vagy WorkCentre 3225 többfunkciós 

nyomtató
• Nyomtatókazetta (1500 oldal kapacitás*)
• Dobkazetta (10 000 oldal kapacitás*)
•  Szoftverek (Nuance Paperport és Image Retriever, ABBYY 

FineReader Professional csak a WorkCentre 3225 készülékkel)
•  Gyorstelepítési kézikönyv, illesztőprogramokat és 

dokumentációt tartalmazó CD
•  Tápkábel, USB-kábel
•  Faxkábel (WorkCentre 3225)
Kellékanyag-újrahasznosítási program
A Phaser 3260 és a WorkCentre 3225 készülékekhez 
mellékelt kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World 
Alliance kellékanyag-újrahasznosítási programban. További 
információkat a Green World Alliance weboldalán talál 
a www.xerox.com/gwa címen.
Kellékek
Nyomtatókazetta: 3000 lap*  106R02778
Kettős festékkazetta: 2 x 3000 lap*  106R02782
Dobkazetta: 10 000 lap** 101R00474

*  Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 
19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és 
a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

**  Körülbelüli oldalszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m2 felülettömegű 
lapok alapján számított névleges kihozatal. A kihozatal 
a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint 
a használati szokásoktól függően változik.


