Tiskárna Xerox Phaser 3330
®
a multifunkční tiskárna Xerox
®
WorkCentre 3335/3345
®

®

Integrované funkce zvýší produktivitu i spolehlivost

Vysoce výkonná prostředí potřebují výkonnější zařízení.
Představujeme tiskárny Phaser 3330 a WorkCentre 3335/3345 – díky snadné konektivitě, vysoké
spolehlivosti a široké škále funkcí jsou tyto tiskárny vždy připraveny zlepšit produktivitu práce.
®

Praktické funkce
a možnosti připojení
• Skvělé bezdrátové připojení. Interní
konektivita Wi-Fi, která je nyní dodávána
jako standardní vybavení, poskytuje mobilitu
nezávislou na sdíleném připojení a umožňuje
umístit tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu
přesně tam, kam potřebujete. Náš průvodce
instalací Wi-Fi a funkce Wi-Fi Print Setup
(WPS) usnadňují a zjednodušují připojení.
Díky funkci Wi-Fi Direct lze přímo a bezpečně
připojit mobilní zařízení.
• Mobilita na vzestupu. Díky podpoře
služeb Apple® AirPrint™, Google Cloud
Print™, Xerox® Print Service Plug in for
Android™ a Mopria® můžete okamžitě
a bez komplikovaného nastavování tisknout
e-maily, fotografie a důležité dokumenty
z široké škály mobilních zařízení.

®

Výkon a produktivita

Snadná a schopná

• Multifunkční produktivita. Prostorově
úsporná multifunkční tiskárna WorkCentre
3335/3345 vám pomáhá šetřit energii
a snižovat náklady na spotřební materiál tím,
že kombinuje kopírku, tiskárnu, barevný skener
a fax do jednoho cenově dostupného zařízení.

• Tiskněte a pokračujte v práci bez zdržení.
Multifunkční tiskárna WorkCentre 3335/3345
poskytuje novou úroveň uživatelské přívětivosti
při přímém používání díky rozhraní na větším
4,3palcovém dotykovém displeji.

• Vynikající výkon. Díky vysokému
výpočetnímu výkonu a standardní paměti
se první výtisk vytiskne rychleji a rychlost
tisku dosáhne až 40 str./min.

• Kdekoli, kdykoli a jakkoli. Přímo ze zařízení
můžete skenovat do e-mailu nebo na
paměťové médium USB, ze kterého můžete
i tisknout. Tisknout můžete pomocí několika
snadných kroků dokonce i přímo z cloudu.

• Tiskněte více po delší dobu. Volitelný
druhý zásobník papíru rozšiřuje kapacitu
tiskárny o 550 listů a umožňuje delší tisk
bez přerušení.

• Snadná správa. Se softwarem Xerox®
CentreWare® Internet Services je správa
vzdálených zařízení přímo z prohlížeče
počítače hračka.

• Poznejte rozdíl. S kvalitou obrazu až
1200 x 1200 dpi budou vaše dokumenty
výjimečně ostré.

• Zůstaňte v bezpečí. Chraňte své důvěrné
dokumenty před nevyžádanými příjemci
s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi, jako
jsou technologie IPsec, protokol SNMPv3,
filtrování adres IP a zabezpečený tisk.

• Zvýšené zabezpečení a vylepšené řízení.
Díky volitelným USB čtečkám karet můžete
zvýšit zabezpečení své kanceláře a díky
možnosti integrace mnoha oblíbených řešení
tisku na vyžádání pomocí čipových karet
(tzv. pull-printing) a ověřování můžete snížit
náklady na řízení.

• Spolehlivá odolnost. Měsíční pracovní
cyklus až 80 000 výtisků vyhovuje
i prostředím s vysokými nároky*.

• Připraveno k párování. Pracovníci nyní
mohou snadno tisknout z mobilních telefonů
a tabletů se systémem Android s podporou
párování Near Field Communication (NFC)
pomocí dotyku.

* 50 000 výtisků v případě tiskárny WorkCentre 3335

Tiskárna Xerox® Phaser®
3330 v kostce
• Tisk rychlostí až 40 str./min
• Vestavěný modul sítě Wi-Fi
• Standardní kapacita 250 listů
• Ruční podavač na 50 listů
• Rozlišení až 1200 x 1200 dpi
Š x H x V:
366 x 366 x 289,6 mm
Hmotnost:
10,6 kg

• Úspornost. Dostupné vysokokapacitní
tiskové kazety snižují celkové náklady na
vlastnictví a nevyžadují tak častou výměnu.

Tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345 v kostce
• Tisk rychlostí až 40 stran/min (WorkCentre 3345)
• Automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů s tiskárnou
WorkCentre 3335
• Automatický podavač dokumentů s obracením (RADF) na 50 listů
s tiskárnou WorkCentre 3345
• Vestavěný modul sítě Wi-Fi
• Standardní kapacita 250 listů
• Ruční podavač na 50 listů
• Rozlišení až 1200 x 1200 dpi
Š x H x V:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Hmotnost:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Spolehlivá a plně vybavená hodnota,
která mění pravidla hry.
Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 3335/3345 vychází z výjimečného tiskového
®
®
výkonu, kterým se vyznačuje i model Xerox Phaser 3330, a nabízí velké množství výkonných
nástrojů, díky kterým bude vaše každodenní kancelářská práce efektivnější než kdy dříve.
®

®
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Phaser 3330

1 Automatický podavač dokumentů (ADF)

na 50 listů tiskárny WorkCentre 3335
pojme média velikostí od 142 x 147 mm do
216 x 356 mm. Upgradujte na multifunkční
tiskárnu WorkCentre 3345 a získáte automatický
podavač dokumentů s obracením (RADF) na
50 listů a možnost skenovat, kopírovat, faxovat
a posílat e-mailem oboustranné dokumenty.
2 Díky portu USB umístěnému na čelní straně

mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního
paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.

4
6
5

WorkCentre 3335

3 Mezi pokročilé funkce barevného skenování

patří skenování do e-mailu, skenování přes síť,
skenování do složky a skenování na paměťová
zařízení USB.
4 Nastavitelný ruční podavač na 50 listů pojme

média ve formátu od 76 x 127 mm do
216 x 356 mm.
5 Vstupní zásobník na 250 listů pojme média ve

formátu od 99 x 147 mm do 216 x 356 mm.
6 Zvolte další zásobník papíru na 550 listů a zvyšte

celkovou kapacitu na 850 listů.

WorkCentre 3345

7 Výstupní zásobník na 150 listů.
8 Zařízení WorkCentre 3335/3345 obsahuje

intuitivně ovládatelný čelní panel, na kterém
můžete nakonfigurovat nastavení zařízení
a programování úloh.
9 Díky praktické pozici pro čtečku karet můžete

snadno nainstalovat USB čtečku karet.

Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345
Rychlost
Pracovní zátěž
Podpora médií
Vstup papíru

Standardně

Volitelně

Phaser 3330
Až 40 str. A4/min.

WorkCentre 3335
Až 33 str. A4/min.

WorkCentre 3345
Až 40 str. A4/min.

Až 80 000 str./měsíc1

Až 50 000 str./měsíc1

Až 80 000 str./měsíc1

Automatický podavač dokumentů (ADF):
–
50 listů: Uživatelské formáty:
142 x 147 mm až 216 x 356 mm
Ruční podavač: 50 listů; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 1: 250 listů; Uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm
Další zásobník: 550 listů; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Výstup papíru

150 listů

Automatický oboustranný tisk

Standardně

Tisk

Vytištění první stránky

Rozlišení tisku (max.)
Procesor
Paměť
Možnosti připojení
Jazyky PDL
Tiskové funkce
Tisk z mobilního
zařízení
a aplikace

Standardně
Bezplatné
stažení

KopírováníOkopírování

první stránky
Rozlišení kopírování (max.)
Funkce kopírování

Již za 6,5 sekund²
Kvalita obrazu až 1200 x 1200 dpi
1 GHz
1,5 GB
512 MB
USB 2.0 (přední i zadní porty), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Kompatibilní se standardy Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Vodoznak, kompletování, automatický oboustranný tisk, tisk více stran na jeden list, plakát, tisk brožur, uživatelský formát stránky, přizpůsobení stránce,
přizpůsobení velikosti, režim konceptu, režim Earth Smart, tisk z jednotky USB, plánování úloh, tisky z místní jednotky, uložení, uložení a tisk
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3
Doplněk Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria©
Za 13 sekund ze skenovací plochy
Až 600 x 600 dpi
Automatické potlačení pozadí, regulace tmavosti, kopírování osobních dokladů, posun okraje, vytváření
brožur, kopírování knih s funkcí vymazání prostřední části, vymazání okrajů, tisk více stran na jeden list,
přerušení úlohy, vytvoření úlohy, fotografický režim, předběžné naprogramování, kopírování plakátů
33,6 kbit/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresář (až 200 rychlých předvoleb, 209 skupinových
voleb), rozlišení až 300 x 300 dpi, automatické opakované vytáčení, automatické zmenšení, zpožděné
odeslání, předání faxu na e-mail / faxové číslo, ochrana před nevyžádanými faxy, příjem do paměti,
aplikace PC Fax (pouze systém Windows®), zabezpečený fax, odesílání barevných faxů

–

Fax4

Funkce faxu

–

Skenování

Cíle skenovaného obrazu
Funkce skenování

Automatický podavač dokumentů s obracením
(RADF): 50 listů: Uživatelské formáty:
142 x 147 mm až 216 x 356 mm

Skenování do počítače v síti (SMB/FTP), skenování do e-mailu (SMTP/POP3), WSD, aplikace (TWAIN
Network), WIA (skenování WSD), Mac® 10.9 a novější (Network / Mac ICA), USB

–

Zabezpečení

802.1x, zabezpečený tisk, zabezpečený protokol
HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, SSL,
filtrování adres IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP
(64-/128bitové), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2Personal a WPA/WPA2-Enterprise

Účtování
Záruka

Standardní účtování Xerox® (tisk)

Až 600 x 600 dpi (optické); maximálně 4 800 x 4 800 dpi (vylepšené), 8bitové odstíny šedi,
PDF/JPEG/TIFF (jedno- i vícestránkové)
802.1x, zabezpečený tisk, zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, SSL,
filtrování adres IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128bitové), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a
WPA/WPA2-Enterprise, ověřování síťového adresáře (LDAP, Windows Kerberos)

Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail)

Jednoletá záruka, na místě u zákazníka (záleží na oblasti)

Správa zařízení
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
upozornění e-mailem, Apple® Bonjour®
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows Vista® a novější, Mac OS® 10.8
a novější, různé distribuce systémů Linux® a Unix®, Xerox®
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Provozní prostředí
Teplota: skladování: 0 až 40 ºC; provoz: 10 až 32 ºC; Vlhkost:
provoz: 20 až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 3330:
tisk: 54 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3335: tisk/
kopírování: 55 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3345:
tisk/kopírování: 57 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A);
doba zahřívání (z režimu spánku): pouze 35 sekund

Zpracování médií
Automatický podavač dokumentů (3335): 60-105 g/m²;
automatický podavač dokumentů s obracením (3345):
50-105 g/m²; ruční podavač: 60-220 g/m²; zásobník 1:
60-163 g/m²

Elektrotechnické parametry
Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 7A nebo 220-240 V stř.,
50/60 Hz, 5A; Spotřeba energie: Provoz: max 700 W,
v pohotovostním režimu: max 50 W, v režimu spánku: max
3,5 W, vypnutý: max 0,1 W

Typy médií
Archivační papír, kancelářská média, kartony, uživatelská
média, obálky, těžký papír, štítky, lehký papír, běžný papír,
předtištěná média, recyklovaný papír, fólie

Obsah balení
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 nebo WorkCentre 3345
• Standardní tonerová kazeta (2 600 stran5)
• Zobrazovací válec (30 000 stran6)
• Disk CD se softwarem a dokumentací (s pokyny
k bezpečnosti, předpisům, recyklaci a likvidaci),
tiskové ovladače a prohlášení o záruce
• Instalační příručka
• Stručný návod k použití
• Napájecí kabel
• Telefonní kabel pro fax
(pouze u modelů WorkCentre 3335 a WorkCentre 3345)

Certifikace
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.com/OfficeCertifications

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, XEROX a obrazová značka®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Phaser® a WorkCentre® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Aktualizováno 12/16 BR19101
333BR-01MB

Spotřební materiál
Tisková kazeta s extra velkou kapacitou:
106R03623
15 000 standardních stran5 
Vysokokapacitní tisková kazeta:
106R03621
8 500 standardních stran5 
Tisková jednotka: 30 000 stran6101R00555
Možnosti
Zásobník na 550 listů papíru
097N02254
Sada pro NFC
097N02255
Sada pro čtečku karet na model
Phaser 3330 (bez čtečky karet) 
497K18010
Sada pro čtečku karet na model
WorkCentre 3335/3345 (bez čtečky karet) 
497K17990

 aximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci.
M
Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.
Tisk z USB.
3
V závislosti na konkrétní verzi či dodavateli mobilního zařízení může být třeba si
bezplatně stáhnout aplikaci z příslušného obchodu.
4
Vyžaduje analogovou telefonní linku.
5
Průměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost podle normy
ISO/IEC 19752.
Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.
6
Průměrné strany. Deklarovaná výtěžnost při tisku na média formátu letter/A4
gramáže 75 g/m².
Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže,
orientace a režimu tisku.
1
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