Xerox® Phaser® 3052
a Xerox® WorkCentre™ 3215
ČB tiskárna
a multifunkce formátu A4

Tiskárna Xerox Phaser 3052 a multifunkční
tiskárna Xerox WorkCentre™ 3215
®

®

®

Zvládněte více práce za méně času.

Tiskárna Xerox Phaser 3052 a multifunkční
tiskárna Xerox WorkCentre™ 3215
®

®

®

Produktivita s vysokou užitnou hodnotou: Vysoce kompaktní tiskárna Phaser
3052 a multifunkční tiskárna WorkCentre 3215 dokážou nabídnout jednotlivcům
nebo malým pracovním týmům tolik důležitý rychlý tisk, absolutní spolehlivost
a mají nízké nároky na prostor.

Vaše kancelář v centru všeho dění

Lepší způsob práce

Vysoký výkon

• Ideální rozměry: Obě zařízení, tiskárna
i multifunkční tiskárna, jsou určená pro
stísněné prostory, navíc nabízí tichý provoz
a vestavěný modul bezdrátové sítě pro
ještě flexibilnější kancelářský provoz.

• Optimalizovaná kancelář: Pomocí jediného
kompaktního zařízení WorkCentre 3215,
které umožňuje tisk, kopírování, snímání,
faxování a správu e-mailů, můžete efektivně
a bez problémů řídit svoji kancelář.

• Rychlé zpracování úloh: S rychlostí tisku
až 27 str./min. a vytištěním první stránky
již za 8,5 sekundy zvládnete práci rychleji
a budete se moci více soustředit na firemní
záležitosti.

• Wi-Fi Direct: Nyní se mohou mobilní
telefony, tablety a přenosné počítače
bezpečně připojit přímo ke standardní
nebo multifunkční tiskárně, i když
nemáte k dispozici bezdrátovou síť.

• Neušetříte jen peníze: S úsporným
režimem, režimem úspory toneru a také
tiskovým ovladačem Earth Smart budete
mít nižší náklady na elektřinu a spotřební
materiál.

• Úctyhodné výsledky: S 600MHz
procesorem a standardní pamětí
256 MB mohou zařízení Phaser 3052
a WorkCentre 3215 rychle a přesně
tisknout i ty nesložitější úlohy.

• Úspora času: Úctyhodná kapacita zařízení,
které pojme až 250 listů, zaručuje, že papír
je třeba doplňovat méně často, a díky
automatickému podavači dokumentů na
40 listů strávíte u zařízení méně času.

• Servis a technická podpora společnosti
Xerox: Kvalita, spolehlivost a výkon
produktů Xerox a standardní jednoletá
záruka přináší jistotu a klid.

• Žádné prostoje: Spolehlivé zařízení snadno
zpracovává velké objemy tisku a zajišťuje
nepřetržitý chod firmy bez ohledu na
pracovní zatížení.

• Neustálé připojení: Obě zařízení lze
pohodlně připojit k síti, včetně ethernetu,
připojení Wi-Fi a zařízení USB. Připojení
jednotlivce nebo i celého pracovního
týmu je tedy hračkou.

• Výstup jedinečné kvality: Vylepšená
kvalita obrazu 4800 x 600 dpi zajišťuje
výsledné výtisky profesionální kvality.
Vytištěné dokumenty se vyznačují vysoce
ostrým textem a detailní grafikou.

• Rozšířená mobilita: Pomocí integrované
podpory technologie Apple® AirPrint™
můžete snadno tisknout dokumenty
z telefonu iPhone nebo tabletu iPad od
společnosti Apple.

Phaser 3052: tiskárna.

Nové možnosti: Zařízení Xerox WorkCentre™ 3215 nabízí ještě efektivnější
zpracování kancelářských úloh. Staví na působivých možnostech tiskárny Xerox
Phaser 3052 a navíc nabízí kopírování, snímání, faxování a podporu e-mailů.
®

®
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Klíčové vlastnosti zařízení
WorkCentre 3215:
• K
 ompaktní, tiché zařízení WorkCentre 3215
s nízkou hmotností je ideální do rušných
prostředí s omezeným prostorem.
• Solidní výkon je spojen se snadným
použitím. Na intuitivním ovládacím
panelu se snadno použitelnými tlačítky
a dvouřádkovým displejem LCD najdete
velmi rychle a snadno všechny funkce,
které používáte nejčastěji.
• S automatickým podavačem dokumentů
na 40 listů ušetříte čas při kopírování
a snímání vícestránkových dokumentů.
• Systém černobílého a barevného snímání
rychle digitalizuje papírové dokumenty,
které lze potom uložit v síti či ve složce
počítače nebo vložit do aplikace.
• Funkce snímání do e-mailu umožňuje
odesílat papírové dokumenty přímo
příjemcům e-mailu pomocí ovládacího
panelu – není třeba opakovaně přecházet
mezi multifunkční tiskárnou a počítačem.
• K dispozici je řada funkcí kopírování,
například zmenšení/zvětšení, automatické
potlačení pozadí, tříúrovňová regulace
tmavosti, kompletování, kopírování průkazů
totožnosti a rozvržení pro tisk více stran na
jeden list papíru.

WorkCentre 3215: kopírování, tisk, skenování, faxování, e-maily.

Stručná fakta o tiskárně Phaser 3052

Stručná fakta o zařízení WorkCentre 3215

• Tisk až 26 str./min. ve formátu A4
• Vestavěný modul sítě Wi-Fi
• 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až
4800 x 600)
• Výkonný 600MHz procesor
• Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy
Š x H x V:
368 x 335 x 213 mm

• Tisk a kopírování až 26 str./min. ve formátu A4
• Vestavěný modul sítě Wi-Fi
• Tisk v rozlišení 600 x 600 dpi
(vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600)
• Výkonný 600MHz procesor
• Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy
• Snímání v rozlišení až 600 x 600 dpi, černobíle
a barevně

Hmotnost:
7,4 kg

Š x H x V:
401 x 363 x 365 mm
Hmotnost:
11,2 kg

Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215
Technické údaje
zařízení

Phaser 3052NI

Rychlost

Až 26 str./min. ve formátu A4

WorkCentre 3215NI

Pracovní cyklus

Až 30 000 stran/měsíc

Procesor/paměť

600 MHz / 256 MB

Připojitelnost

Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi b/g/n, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

1

Kopírování a tisk
Rozlišení

600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600)

Vytištění první strany

Již za 8,5 sekundy

Tisk: již za 8,5 sekundy; kopírování: již za 10 sekund

Jazyky PDL

Emulace jazyka PCL® 5e a 6

Emulace jazyka PCL® 5e a 6, emulace jazyka PostScript® 3™

Tiskové funkce

Režim úspory toneru, tisk brožury, tisk plakátů, vynechání prázdných stránek, tisk více stran na jeden list papíru, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, přizpůsobení na
stránku, vodoznaky, překryv, uživatelský formát stránky, pořadí tisku, vylepšené okraje, úprava jasu, úprava kontrastu, volba papíru podle atributu, nastavení ovladače
Earth Smart, ovladače obousměrného tisku, monitorování úloh, uložení a obnovení nastavení ovladače

Mobilní tisk

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skenování

–

Skenování přes rozhraní TWAIN/WIA, skenování do počítače, skenování do
zařízení WSD, skenování do e-mailu, rozlišení až 600 x 600 dpi (vylepšené až
1200 x 1200), barevně, černobíle, 8bitové stupně šedi, PDF/JPEG/TIFF

Fax

–

Komprese MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický příjem, automatická
opakovaná volba, hromadný přenos s automatickým zmenšením, odesílání
barevného faxu, filtr nevyžádaných faxů, zvláštní vyzváněcí tóny, adresář faxu,
přesměrování faxu na jiný fax, zabezpečený příjem faxu, příjem přesměrovaného
faxu v počítači

Funkce

Funkce faxu přímo na
zařízení2

Funkce faxu v síti LAN

Zabezpečení

1

Tisk: 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600);
kopírování: až 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200)

Hromadné odesílání, adresář faxu
Zabezpečení HTTPS (SSL), IPsec, ověřování 802.1X, WPA2 Personal, filtrování IPv4 a IPv6, filtrování adres MAC, SNMPv3, zakázání portu USB

Standardně

–

Ověřování v síti (Kerberos/SMB/LDAP), zabezpečený protokol LDAP, SMTP přes
SSL/TLS, WPA2 Enterprise, ověřování při snímání do e-mailu

Vstup papíru
Standardně

Hlavní zásobník: až 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až
216 x 356 mm; otvor zásobníku pro ruční podávání: 1 list; uživatelské formáty:
76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Automatický podavač dokumentů: 40 listů; uživatelské formáty:
148 x 148 mm až 216 x 356 mm; hlavní zásobník: až 250 listů; uživatelské
formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm; otvor zásobníku pro ruční podávání:
1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
120 listů

Výstup papíru

150 listů

Automatický oboustranný tisk

Manuální

Záruka

Dva roky s opravou v servisním středisku

Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. 2 Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Správa zařízení
Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox®
CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour,
Xerox® Easy Print Manager
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový),
Vista (32/64bitový), 2000, XP (32/64bitový), 2003 Server
(32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový), 2008R2 (64bitový);
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)
Možnosti písem
136 písem jazyka PostScript; 111 písem jazyka PCL
Zpracování médií
Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m²
Hlavní zásobník: 60 až 163 g/m²
Otvor zásobníku pro ruční podávání: 60 až 220 g/m²
Typy médií
Obyčejný, silný a tenký papír, obálky, štítky, tvrdý papír,
bavlněný papír, barevný, předtištěný, recyklovaný,
kancelářský a archivační papír, fólie

Provozní prostředí
Teplota: 10-32 °C; vlhkost: 20-80 %; akustický tlak: tisk:
50 dB(A), automatický podavač dokumentů: 53 dB(A),
pohotovostní režim: méně než 30 dB(A); doba zahřátí
(z úsporného režimu): již za 14 sekund, vytištění první
strany z úsporného režimu: již za 14 sekund
Elektrotechnické parametry
Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 5,5 A nebo
220-240 V stř., 50/60 Hz, 3,2 A; dlouhodobý tisk: 417 W;
připraveno (pohotovostní režim): 46 W; režim úspory
energie (režim spánku): 2,0 W
Rozměry (Š x H x V)
Phaser 3052: 368 x 335 x 213 mm
Hmotnost: 7,4 kg
WorkCentre 3215: 401 x 363 x 365 mm
Hmotnost: 11,2 kg
Certifikace
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; FDA/CDRH –
laserový produkt třídy 1; FCC část 15, třída B; ICES-003
(Kanada), třída B; označení CE; směrnice o nízkonapěťových
zařízeních 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydání; EN 60825-1
– laserový produkt třídy 1; směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě 2004/108/EC; EN 55022, třída B; EN 55024;
směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU;
směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(WEEE) 2012/19/EU; Citrix Ready; NOM; EAC (GOST); značení
GS; Green World Alliance; WHQL; Apple AirPrint; Meditech

Více informací najdete na webu www.xerox.cz
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Obsah balení
• Tiskárna Phaser 3052 nebo multifunkční tiskárna
WorkCentre 3215
• Tisková kazeta (kapacita 1 500 stran*)
• Zobrazovací jednotka (kapacita 10 000 stran**)
• Software (Nuance Paperport a Image Retriever, ABBYY
FineReader Professional jen se zařízením WorkCentre 3215)
• Napájecí kabel, kabel USB
• Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3215)
Spotřební materiál
Tisková kazeta: 3 000 stran*
106R02778
Tisková kazeta – dvojbalení: 2 x 3 000 stran* 
106R02782
Zobrazovací jednotka: 10 000 stran**
101R00474
* Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle
normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti
na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.
** Přibližný počet stran. 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.

