
Xerox® Phaser 3320 nyomtató 
és WorkCentre 3315/3325 
többfunkciós nyomtató
Kompakt, kiemelkedő 
teljesítmény, kimagasló érték.

Phaser® 3320 és  
WorkCentre® 3315/3325 
A4
Fekete-fehér nyomtató és 
Többfunkciós nyomtató



Nagy teljesítményű asztali berendezés, a legújabb irodai technológiák 
előnyeivel. Az értékes funkciókkal felszerelt Phaser 3320 nyomtató és WorkCentre 
3315/3325 többfunkciós nyomtató használata egyszerű, mindenhol megbízható és 
gazdaságos teljesítményt nyújt, ezáltal Ön arra koncentrálhat, ami a legfontosabb: 
cége növekedésére.

Hatékonyabb munkavégzés 
•  Többfunkciós termelékenység. 

A helytakarékos WorkCentre 3315/3325 
többfunkciós nyomtató energiát és 
kellékanyagokat takarít meg azáltal, hogy 
kombinálja a másolót, nyomtatót, színes 
szkennert és a faxkészüléket egyetlen 
készülékben, elérhető áron.

•  Hatékonyabb adagolás. A kétoldalas 
automatikus dokuadagoló (DADF) a 
WorkCentre 3325 alapfelszereltsége, 
amely felgyorsítja a kétoldalas szkennelést, 
másolást és faxolást.

•  Szabványos kétoldalas nyomtatás. 
A rendkívül hatékony, könnyen használható 
kétoldalas nyomtatással felére csökkentheti 
papírfelhasználását és költségeit. Ez a funkció 
a Phaser 3320 és a WorkCentre 3315/3325 
nyomtatók része, nem pedig egy költséges 
kiegészítő. 

•  Tegye korszerűvé mindennapos 
munkáját. A WorkCentre 3315/3325 
rendkívül hatékony szkennelési funkciókkal 
rendelkezik – szkennelhet e-mailbe, hálózaton 
és akár USB-memóriaeszközre is. Ezen felül 
faxokat küldhet a hálózaton keresztül a PC 
Fax funkció használatával. Olyan széleskörű 
faxfunkciók állnak rendelkezésére, mint a 
gyorstárcsázás, a színes fax küldése és még 
sok egyéb.

Magas teljesítmény, hosszú távú 
működés
•  Kiváló teljesítmény. Az akár 35 lap/perc 

nyomtatási sebességnek, és az első oldal 
elkészítéséhez szükséges mindössze 
6,5 másodperces időnek köszönhetően 
a dokumentumok mindig készen állnak, 
amikor szüksége van rájuk.

•  Többet és tovább nyomtathat. 
Az opcionális második papírtálcának 
köszönhetően további 520 lapot tölthet 
be egyidejűleg, ezáltal tovább nyomtathat 
megszakítás nélkül.

•  Látható különbség. Kivételes élességű 
dokumentumokat nyerhet az akár 
1200 x 1200-as felbontású képminőségnek 
köszönhetően. 

•  Megbízható tartósság. A nagy 
teljesítményű Phaser 3320 és WorkCentre 
3325 nagy volumenű nyomtatást tesznek 
lehetővé, hiszen akár havi 80 000 nyomat 
készítésére is képesek (a WorkCentre 3315 
esetében legfeljebb havi 50 000 nyomat). 
Az egyéves helyszíni alapgarancia további 
nyugalmat biztosít a felhasználók számára.

Egyszerű csatlakozás
•  Vezeték nélkül. A Phaser 3320 és a 

WorkCentre 3325 alapfelszereltségként 
beépített Wi-Fi csatlakozási lehetőséggel 
rendelkezik, bárhol használhatja az Ön 
igényeinek legmegfelelőbb készüléket.

•  Folyamatos biztonság. A legmodernebb 
biztonsági funkcióknak köszönhetően 
(IPSec, SNMPv3, IP-szűrés és biztonságos 
nyomtatás) bizalmas dokumentumait 
kizárólag a címzettek láthatják.

•  Igényre szabott termelékenység. 
Kis helyigénye révén mindhárom készülék 
tökéletesen illeszkedik irodai környezetébe, 
akár íróasztalára, akár központi térbe 
helyezi őket.

•  Költséghatékonyság. A nagy kapacitású 
festékkazetták csökkentik a felhasználási 
költségeket, és kevesebb cserét igényelnek.

•  Könnyen kezelhető. A Xerox® CentreWare® 
IS programmal a távoli eszközkezelést 
könnyedén elvégezheti a számítógépe 
böngészőjéből.

Phaser® 3320 nyomtató és WorkCentre® 
3315/3325 többfunkciós nyomtató

Phaser® 3320 – Tények röviden
•   Akár 35 lap/perc sebességű nyomtatás 
•   Az első oldalt 6,5 másodpercen belül elkészíti
•   Beépített Wi-Fi kapcsolat
•   Normál, 250 lapos papírtálca
•   50 lapos kézitálca
•   600 MHz-es processzor
•   Akár 1200 x 1200-as képminőség

WorkCentre® 3315/3325 – Tények röviden
•  Akár 31/35 lap/perc sebességű nyomtatás 
•  Az első oldalt 6,5 másodpercen belül elkészíti
•  Beépített Wi-Fi kapcsolat (csak a WorkCentre 3325 

esetében)
•  50 lapos (kétoldalas) automatikus dokuadagoló 

(csak a WorkCentre 3325 esetében)
•  Normál, 250 lapos papírtálca
•  50 lapos kézitálca
•  600 MHz-es processzor (WorkCentre 3315: 360 MHz)
•  Akár 1200 x 1200-as képminőség

Phaser 3320
Szélesség x mélység x 
magasság:
366 x 368 x 257 mm
Súly:
9,9 kg

WorkCentre 3315 
Szélesség x mélység x 
magasság:
424 x 422 x 417 mm
Súly:
14,4 kg

WorkCentre 3325
Szélesség x mélység x 
magasság:
469 x 458 x 447 mm
Súly:
16,6 kg

Másolás/nyomtatás/ 
szkennelés/faxolás/e-mail

A4

lap/perc (3315)
lap/perc (3325)

31
35

Nyomtatás

A4

lap/perc35



Maximális hatékonyság, minimális környezeti hatás. A WorkCentre 
3315/3325 többfunkciós nyomtató kimagasló nyomtatási teljesítményt 
nyújt, és termelékenységjavító eszközök garmadája gondoskodik arról, hogy 
mindennapos irodai feladatait minden eddiginél hatékonyabban végezhesse el.

1
Az 50 lapos automatikus dokuadagoló sokféle méretű 
hordozót támogat a 142 x 148 mm – 216 x 356 mm 
méretek között. Szerelje fel nyomtatóját a 
WorkCentre 3325 többfunkciós nyomtatójának 
50 lapos kétoldalas automatikus dokuadagolójával 
(DADF), és készüléke olyan extra funkciókkal 
gazdagodhat, mint a kétoldalas dokumentumok 
szkennelése, másolása, faxolása és e-mailezése.

2
Kimagasló színes szkennelési lehetőségek: szkennelés 
e-mailbe, hálózatra (csak a WorkCentre 3325 
esetében), mappába vagy USB-memóriaeszközre.

3
A nagyméretű, fényesen világító kezelőpanelen 
gyorsgombok és beépített súgó segítik a készülék 
akadálymentes használatát.

4
Beépített másolási funkciók, többek között 
azonosítókártya-másolás, több lap egy oldalra 
másolása, fotó mód stb.

5
A legmodernebb faxfunkciók 33,6 Kbit/s sebességgel 
és MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumban.

6
Elülső oldali USB portja támogatja a gyors 
nyomtatást bármely szabványos USB 
memóriaeszközről, illetve az ezekre történő 
szkennelést is.

7
150 lapos kiadótálca.

8
Az állítható 50 lapos kézi adagolótálca egyedi 
méreteket is elfogad 76 x 127 mm és 216 x 356 mm 
között.

9
A 250 lapos adagolótálca egyedi méreteket is 
elfogad 76 x 127 mm és 216 x 356 mm között.

10
Az opcionális 520 lapos papírtálcával a teljes 
kapacitást 820 lapra növelheti.

11
A beépített 600 MHz-es processzor és a 256 MB 
memória (768 MB-ig bővíthető) könnyen megbirkózik 
nagy mennyiségű munkával is (csak a WorkCentre 
3325 esetében).
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Sebesség

 Phaser® 3320 WorkCentre® 3315 WorkCentre 3325

Max. 35 oldal/perc Max. 31 oldal/perc Max. 35 oldal/perc

Terhelhetőség Havi 80 000 oldal (max.)1 Havi 50 000 oldal (max.)1 Havi 80 000 oldal (max.)1

Papírkezelés 
Papírbemenet Normál –

Automatikus dokuadagoló (ADF): 
50 lap: egyedi méretek:  
142 x 148 mm – 216 x 356 mm

Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 
50 lap: egyedi méretek:  
142 x 148 mm – 216 x 356 mm

Kézitálca: 50 lap; egyedi méretek 76 × 127 mm – 216 × 356 mm

1. tálca: 250 lap; egyedi méretek 76 × 127 mm – 216 × 356 mm

Opcionális Kiegészítő tálca: 520 lap; egyedi méretek 148 × 210 mm – 216 × 356 mm

Papírkimenet 150 lap

Automatikus kétoldalas nyomtatás Normál

Nyomtatás  
Első oldal elkészítési ideje

Mindössze 6,5 másodperc

Nyomtatás felbontása (max.) Akár 600 x 600 dpi (1200 x 1200 képminőség)

Processzor 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Memória (alap/max.) 128 MB/384 MB 256 MB/768 MB

Helyi meghajtó – – 2 GB

Csatlakoztathatóság USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi

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

Nyomtatási funkciók Vízjelek, szortírozás, automatikus kétoldalas nyomtatás, több lap egy oldalra másolása, poszter, füzet nyomtatása, egyedi oldalméret, oldalhoz igazítás, 
méretezés, festéktakarékos mód, Earth Smart mód, nyomtatás USB-ről2, feladat ütemezése3, nyomtatás helyi meghajtóról3, mentés3, mentés és 
nyomtatás3

Másolás  
Első oldal elkészítési ideje

–

Mindössze 12 másodperc Mindössze 10 másodperc

Másolás felbontása (max.) Akár 600 x 600 dpi

Másolási funkciók Automatikus háttérelnyomás, 
sötétségszabályozás, azonosítókártya-másolás, 
margóváltás, több lap egy oldalra másolása, 
munka összerakása, fotó mód, előre programozás

Automatikus háttérelnyomás, sötétségszabályozás, 
azonosítókártya-másolás, margóváltás, füzet 
létrehozás, könyvmásolás a középső rész törlésével, 
széltörlés, több lap egy oldalra másolása, munka 
megszakítása, munka összerakása, fotó mód, előre 
programozás, poszter másolása

Fax4

Faxfunkciók
– 33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG tömörítéssel, Névjegyzék (akár 200 gyorshívó, 209 csoporthívó 

szám), akár 300 x 300 dpi felbontás, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, színes fax 
küldése, késleltetett küldés, fax továbbítása e-mailbe/faxba, nemkívánatos faxok elleni védelem, fogadás 
memóriába, PC Fax (csak Windows), biztonságos fax

Szkennelés 
Szkennelési célhelyek

– Szkennelés e-mailbe, USB-re, helyi vagy hálózati 
számítógépre

Szkennelés e-mailbe, USB-re, mappába, FTP-re, 
SMB-re, helyi vagy hálózati számítógépre, helyi 
meghajtóra

Szkennelési funkciók Akár 4800 x 4800 dpi felbontás, 24 bites színes / 8 bites szürkeskálás, PDF / JPEG /TIFF (egy- és 
többoldalas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition szoftver

Biztonság Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, biztonságos LDAP, 802.1X, SNMPv3, IP szűrés, biztonságos nyomtatás 
(WorkCentre 3315 opcionális 256 MB memóriabővítéssel), Mac-cím szűrése

Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, biztonságos LDAP, 
802.1X, hálózati hitelesítés, SNMPv3, IP szűrés, 
biztonságos nyomtatás, kép felülírása, Mac-cím 
szűrése

Garancia Egy év garancia
1  Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. 2 Csak a WorkCentre 3315 és 3325 esetében. 3 Csak a WorkCentre 3325 esetében. 4 Analóg telefonvonal szükséges.

Eszközkezelés
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mail 
értesítések, Apple® Bonjour 

Nyomtató-illesztőprogramok 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 
10.5-ös és újabb verzió, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® 
Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, 
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Nyomathordozó-kezelés
Automatikus dokuadagoló (3315): 60-105 g/m²; kétoldalas 
automatikus dokuadagoló (3325): 50-105 g/m²; kézitálca: 
60-220 g/m²; 1. tálca: 60-163 g/m²; nyomathordozó típusok: 
sima, vékony, vastag, vastagabb, pamut, színes, boríték, fólia, 
előnyomott, újrahasznosított, címkék, kártya, archív anyag

Működési környezet
Hőmérséklet: tárolási: 0-40 ºC; üzemi: 10-32 ºC; 
páratartalom: üzemi: 20-80%; hangnyomásszintek: 3320: 
nyomtatás: 52 dB(A), készenléti mód: 26 dB(A); 3315: 
nyomtatás/másolás: 52 dB(A), készenléti mód: 26 dB(A); 

3325: nyomtatás/másolás: 53 dB(A), készenléti mód: 
26 dB(A); bemelegedési idő (alvó üzemmódból): mindössze 
35 másodperc

Elektromossági adatok
Tápellátás: 110-127 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 6,5A vagy 
220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 3,3A Áramfogyasztás: 
3320: készenléti mód: 48 W, nyomtatás: 420 W, alvó 
üzemmód: 10 W; 3315/3325: készenléti mód: 50 W, 
nyomtatás: 600 W, alvó üzemmód: 8 W; ENERGY STAR® 
minősítés

Tanúsítványok
FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, FCC-szabályok 
68. fejezete, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadás, 
a kisfrekvenciás termékekre vonatkozó irányelv CE 
jelzése (2006/95/EK), elektromágneses kompatibilitásra 
(EMC) (2004/108/EK) és a rádiós, illetve televíziós 
végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelv (1999/5/EK), 
GOST, NOM, GS jelzés, Citrix-támogatás, 508. fejezet (kisebb 
kivételekkel megfelel), Blue Angel, ENERGY STAR® minősítés

Kellékanyagok
Nagy Kapacitású nyomtatókazetták:
3320: 11 000 normál oldal*  106R02306
3325: 11 000 normál oldal* 106R02312
3315: 5 000 normál oldal*  106R02310
Normál Kapacitású nyomtatókazetták:
3320: 5 000 normál oldal*  106R02304
3325: 5 000 normál oldal*  106R02310
3315: 2 300 normál oldal *  106R02308

Bővítési lehetőségek
Kiegészítő 520 lapos papírtálca  497N01412 
256 MB memória  
(Phaser 3320 és WorkCentre 3315) 098N02189 
512 MB memória (WorkCentre 3325) 097N01878

*  Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19752 szabvány 
szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület fedettségétől és a 
nyomtatási módtól függően változik.


