Imprimanta Xerox Phaser 3330
şi echipamentul multifuncţional
®
®
Xerox WorkCentre 3335/3345
®

®

Productivitate superioară integrată şi fiabilitate ridicată

Mediile super-performante
necesită echipamente optimizate.
Phaser 3330 şi WorkCentre 3335/3345, concepute pentru a spori productivitatea prin conectivitate
simplă, fiabilitate neîntreruptă şi caracteristici revoluţionare, sunt acum gata de acţiune.
®

®

Utilizare convenabilă şi conectivitate

Performanţă şi productivitate

Simplitate şi competenţă

• Conexiuni wireless suprinzătoare.
Conectivitatea Wi-Fi internă este o dotare
standard, oferind mobilitate nelimitată şi
libertatea de a amplasa imprimanta sau
echipamentul multifuncţional exact acolo
unde aveţi nevoie. Asistentul de instalare
Wi-Fi şi Wi-Fi Print Setup (WPS) securizează
şi simplifică procesul de conectare. Iar Wi-Fi
Direct face posibilă conectarea directă şi
sigură a dispozitivelor mobile.

• Productivitate pe mai multe planuri.
Echipamentul multifuncţional WorkCentre
3335/3345, conceput special pentru
economisirea spaţiului, vă ajută să reduceţi
consumul de energie şi costurile pentru
consumabile combinând funcţiile specifice
copiatoarelor, imprimantelor, scanerelor
color şi faxurilor într-un singur echipament
la un preţ atractiv.

• Totul printr-o simplă atingere. Interfaţa
cu ecran tactil color extins la 4,3 inchi a
echipamentului WorkCentre 3335/3345 ridică
simplitatea utilizării directe la un nou nivel.

• Mobilitate crescută. Datorită
compatibilităţii cu Apple® AirPrint™, Google
Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in
for Android™ şi Mopria®, puteţi imprima
e-mailuri, fotografii şi documente importante
de pe o gamă largă de dispozitive mobile.
Fără întârzieri şi setări complicate.
• Securitate şi control sporite. Cititoarele
opţionale de carduri USB vă permit să sporiţi
securitatea la locul de muncă şi să controlaţi
costurile prin integrarea cu numeroase
soluţii de autentificare şi imprimare de
tip pull-print.
• Asociere instantanee. Acum angajaţii pot
imprima cu uşurinţă de pe telefoane mobile
și tablete cu Android cu funcţia „atingere
pentru asociere” prin tehnologia Near Field
Communication (NFC).

• Performanţă remarcabilă. Puterea de
procesare considerabilă şi memoria standard
mare reduc timpul de imprimare a primei
pagini şi fac posibile viteze de până la 40 ppm.
• Mai multe documente imprimate,
operare îndelungată. Tava de hârtie
opţională suplimentară adaugă 550 de
coli de hârtie la capacitatea de alimentare
pentru o imprimare prelungită, neîntreruptă.

• Oriunde, oricând, oricum. Scanarea către
adrese de e-mail sau scanarea către şi
imprimarea de la o memorie USB se pot face
direct de la echipament. Urmând câţiva paşi
simpli, puteţi chiar imprima direct din cloud.
• Administrare simplă. Cu Xerox® CentreWare®
Internet Services, administrarea de la
distanţă a dispozitivului este posibilă chiar din
browserul computerului.
• Păstrarea siguranţei. Protejaţi documentele
confidenţiale împotriva accesului neautorizat
cu cele mai recente funcţii de siguranţă care
includ IPsec, SNMPv3, filtrarea adreselor IP
şi imprimarea securizată.

• Diferenţă evidentă. Rezoluţia de
1200 x 1200 dpi conferă documentelor
o claritate excepţională.
• Rezistenţă garantată. Volumul lunar
de până la 80.000 de pagini înseamnă
că echipamentul face faţă mediilor de
imprimare exigente*.
• Eficienţă avantajoasă. Cartuşele
de imprimare de mare capacitate reduc
costul total de întreţinere a echipamentului şi trebuie înlocuite mai rar.
* 50.000 de pagini la WorkCentre 3335

Xerox® Phaser® 3330 pe scurt

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 pe scurt

• Viteză de imprimare de până la 40 ppm
• Conectivitate Wi-Fi integrată
• Capacitate standard de alimentare de
250 de coli
• Tavă manuală pentru 50 de coli
• Rezoluţie de până la 1200 x 1200 dpi

• Viteză de imprimare de până la 40 ppm (WorkCentre 3345)
• Dispozitiv automat de alimentare (ADF) pentru 50 de coli
la WorkCentre 3335
• Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF)
pentru 50 de coli la WorkCentre 3345
• Conectivitate Wi-Fi integrată
• Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
• Tavă manuală pentru 50 de coli
• Rezoluţie de până la 1200 x 1200 dpi

LxAxÎ:
366 x 366 x 289,6 mm
Greutate:
10,6 kg

LxAxÎ:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Greutate:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Valoare şi fiabilitate revoluţionară,
plus un set complet de funcţii.
Echipamentul multifuncţional Xerox WorkCentre 3335/3345 are la bază performanţele remarcabile
®
®
ale imprimantei Xerox Phaser 3330, oferind o gamă robustă de instrumente de creştere a
productivităţii, concepute pentru eficientizarea fără precedent a activităţii de birou cotidiene.
®

®
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Phaser 3330

1 Dispozitivul automat de alimentare (ADF)

pentru 50 de coli al WorkCentre 3335
acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între
142 x 147 mm şi 216 x 356 mm. Treceţi la
echipamentul multifuncţional WorkCentre 3345
şi pe lângă dispozitivul automat de alimentare
cu inversare (RADF) cu capacitate de 50 de coli,
beneficiaţi de caracteristica suplimentară de
scanare, copiere şi trimitere prin fax şi e-mail
a documentelor faţă-verso.
2 Portul USB amplasat frontal permite imprimarea

rapidă de la orice dispozitive standard de
memorie USB sau scanarea către acestea.

4
6
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WorkCentre 3335

3 Printre capabilităţile performante de scanare

se numără scanarea către e-mail, scanarea în
reţea, scanarea către folder şi scanarea către
dispozitive de memorie USB.
4 Tava manuală reglabilă pentru 50 de coli

acceptă dimensiuni de hârtie personalizate
cuprinse între 76 x 127 mm şi 216 x 356 mm.
5 Tava de alimentare pentru 250 de coli acceptă

dimensiuni de hârtie personalizate cuprinse între
99 x 147 mm şi 216 x 356 mm.
6 Alegeţi o tavă suplimentară de hârtie pentru

550 de coli şi extindeţi capacitatea totală la
850 de coli.

WorkCentre 3345

7 Tava de ieşire cu capacitate de 150 de coli.
8 WorkCentre 3335/3345 include un panou

frontal intuitiv pentru configurarea setărilor
echipamentului şi programarea lucrărilor.
9 Instalaţi fără probleme un cititor de carduri

USB în fanta specială amplasată convenabil.

Imprimanta Xerox® Phaser® 3330 şi echipamentul
multifuncţional Xerox® WorkCentre® 3335/3345
Viteză
Volum lunar
Hârtie

Phaser 3330
Până la 40 ppm A4

WorkCentre 3335
Până la 33 ppm A4

WorkCentre 3345
Până la 40 ppm A4

Până la 80.000 pagini/lună1

Până la 50.000 pagini/lună1

Până la 80.000 pagini/lună1

Opţional
Ieşire hârtie
Imprimare faţă-verso automată

Dispozitiv automat de alimentare (ADF):
Nedisponibil
50 coli: dimensiuni personalizate:
142 x 147 mm - 216 x 356 mm
Tava manuală: 50 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Tava 1: 250 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm
Tava suplimentară: 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
150 coli
Standard

ImprimareImprimarea

6,5 secunde

Alimentare cu hârtie

Standard


primei pagini
Rezoluţie de imprimare (max.)
Procesor
Memorie
Conectivitate
Limbaje de imprimare
Funcţii de imprimare
Imprimare
mobilă şi
aplicaţii

Standard
Descărcare
gratuită

CopiereCopierea

primei pagini
Rezoluţie de copiere (max.)
Funcţii de copiere

Până la 1200 x 1200 dpi
1 GHz
512 MB
1,5 GB
USB 2.0 (port frontal şi în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Filigran, colaţionare, imprimare faţă-verso automată, N-up, poster, imprimare broşuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii,
scalare, mod schiţă, mod Earth Smart, imprimare de pe USB, programare lucrare, imprimare de pe unitate de hard disk locală, salvare, salvare şi imprimare
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™
Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Mopria®
13 secunde de pe ecran
Până la 600 x 600 dpi
Ştergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini,
N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, creare broşuri, copiere carte cu ştergerea zonei
centrale, întrerupere lucrare, ştergere margine, copiere poster
33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, agendă cu adrese (până la 200 de numere de
apelare rapidă, 209 numere de apelare în grup), rezoluţie până la 406 x 392 dpi, reapelare automată,
micşorare automată, trimitere întârziată, redirecţionare fax către e-mail/fax, protecţie împotriva
faxurilor nedorite, recepţie în memorie, fax PC (doar Windows®), fax securizat, trimitere faxuri color

Nedisponibil

Fax3

Funcţii fax

Nedisponibil

Scanare

Destinaţii de scanare
Funcţii de scanare

Dispozitiv automat de alimentare cu inversare
(RADF): 50 coli: dimensiuni personalizate:
142 x 147 mm - 216 x 356 mm

Scanare către computer din reţea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicaţie (TWAIN
USB/reţea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/reţea/Mac ICA), USB

Nedisponibil

Securitate

HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat,
SSL, filtrare adrese IP, IPv6, SNMP v3, IPsec,
WEP (64/128 biţi), WPA2-PSK (AES) şi WPA/
WPA2-Personal şi WPA/WPA2-Enterprise

Garanţie

Garanţie un an

Managementul echipamentelor
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
alerte prin e-mail, Apple® Bonjour®
Drivere de imprimare
Microsoft® Windows Vista® şi versiuni ulterioare, Mac OS®
10.8 şi versiuni ulterioare, diverse distribuţii Linux® şi Unix®,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare (3335): 60-105 g/m²;
dispozitiv automat de alimentare cu inversare (3345):
50-105 g/m²; tavă manuală: 60-220 g/m²; tava 1:
60-163 g/m²
Tipuri de suporturi
Hârtie pentru arhivare, hârtie standard, carton, hârtie
personalizată, plicuri, hârtie groasă, etichete, hârtie subţire,
hârtie obişnuită, hârtie preimprimată, hârtie reciclată,
folii transparente
Certificări
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesaţi
www.xerox.com/OfficeCertifications

Până la 600 x 600 dpi (optică); maxim 4800 x 4800 dpi (avansată), 8-bit tonuri de gri,
PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină şi cu mai multe pagini)
HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 biţi),
WPA2-PSK (AES) şi WPA/WPA2-Personal şi WPA/WPA2-Enterprise, autentificare agendă cu adrese în
reţea (LDAP, Windows Kerberos)

Mediu de funcţionare
Temperatură: depozitare: 0º-40ºC; funcţionare: 10º-32ºC;
umiditate: funcţionare: 20 %-80 %; niveluri de putere
acustică şi presiune sonoră: 3330: imprimare: 54 dB(A),
în aşteptare: 26 dB(A); 3335: imprimare/copiere: 55 dB(A),
în aşteptare: 26 dB(A); 3345: imprimare/copiere: 57 dB(A),
în aşteptare: 26 dB(A); durată încălzire (din modul inactiv):
35 secunde
Alimentare cu electricitate
Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 7 A sau 220-240 V c.a.,
50/60 Hz, 5 A; consum de putere: funcţionare: max. 700 W;
în aşteptare: max. 50 W; mod inactiv: max. 3,5 W; oprit:
max. 0,1 W
Ce conţine pachetul livrat
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 sau WorkCentre 3345
• Cartuş cu toner standard (2.600 pagini4)
• Cartuş cilindru (30.000 pagini5)
• CD software şi documentaţie (cu ghiduri privind
siguranţa, de reglementare, reciclare şi eliminare),
drivere de imprimare şi declaraţie de garanţie
• Ghid de instalare
• Ghiduri rapide de utilizare
• Cablu de alimentare
• Cablu fax (doar la WorkCentre 3335 şi WorkCentre 3345)

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox și „Xerox cu elementul graphic ®”, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®,
Mobile Express Driver®, Phaser® şi WorkCentre® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Informaţiile din această broşură pot fi
modificate fără notificare. 09.2016 BR19101
333BR-01ØA

Consumabile
Cartuş de imprimare cu capacitate extinsă:
106R03623
15.000 pagini std.4 
Cartuş de imprimare cu capacitate mare:
106R03621
8.500 pagini std.4 
Cartuş cilindru: 30.000 pagini5101R00555
Opţiuni
Tavă cu capacitate de 550 de coli
097N02254
Kit de activare NFC
097N02255
Kit de activare cititor de carduri
Phaser 3330 (fără cititor de carduri) 
497K18010
Kit de activare cititor de carduri
WorkCentre 3335/3345 (fără cititor de carduri)  497K17990


 olumul maxim ce poate fi atins într-o lună.
V
Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.
Imprimare de la USB.
3
Este necesară linie telefonică analogică.
4
Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu
ISO/IEC 19752.
Randamentul poate varia în funcţie de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul
de imprimare.
5
Număr aproximativ de pagini. Randament declarat pe baza paginilor cu format A4 şi
greutate de 75 g/m².
Randamentul poate varia în funcţie de tipul, formatul, greutatea şi orientarea
suportului, precum şi de tiparele de utilizare.
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