Phaser® 3320 şi
WorkCentre® 3315/3325
A4
Imprimantă şi echipament
multifuncţional alb-negru

Imprimanta Xerox Phaser 3320
şi echipamentul multifuncţional
WorkCentre 3315/3325
Design compact, performanţă
superioară, valoare remarcabilă.
®

Imprimanta Phaser 3320 şi echipamentul
multifuncţional WorkCentre 3315/3325
®

®

Productivitate superioară combinată cu avantajele celor mai noi tehnologii
pentru birou. Cu imprimanta Phaser 3320 şi echipamentul multifuncţional
WorkCentre 3315/3325, performanţele sigure şi avantajoase vă permit să vă
concentraţi la ce este cu adevărat important: dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Randament maxim cu
efort minim

Proiectat pentru performanţă
şi rezistenţă

• Productivitate pe mai multe planuri.
Echipamentul multifuncţional WorkCentre
3315/3325, 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.

• Performanţă excepţională în gama din
care face parte. Cu o viteză de până la
35 ppm şi un timp de imprimare a primei
pagini de 6,5 secunde, documentele
dumneavoastră vor fi gata întotdeauna
la timp.

• Alimentare mai eficientă. Dispozitivul
automat de alimentare faţă-verso (DADF)
este standard la WorkCentre 3325,
accelerând lucrările faţă-verso de scanare,
copiere şi fax.
• Duplex standard. Imprimarea faţă-verso
extrem de eficientă şi simplă reduce la
jumătate costurile şi consumul de hârtie. În
plus, este o dotare standard la Phaser 3320 şi
WorkCentre 3315/3325, nu o funcţionalitate
opţională costisitoare.
• Procese curente simplificate. Capacităţile
de scanare performante de care beneficiază
WorkCentre 3315/3325 includ scanarea
către e-mail, scanarea în reţea şi scanarea
către un dispozitiv de memorie USB. Mai
mult, trimiteţi faxuri din reţea folosind Fax
PC sau profitaţi din plin de gama completă
de funcţii fax, cum ar fi apelarea rapidă,
trimiterea faxurilor color şi multe altele.

• Mai multe documente imprimate,
operare îndelungată. Tava de hârtie
opţională suplimentară adaugă 520 de
coli de hârtie la capacitatea de alimentare
pentru o imprimare prelungită, neîntreruptă.
• Diferenţă evidentă. Rezoluția de
1200 x 1200 conferă documentelor o
claritate excepţională.
• Rezistenţă garantată. Volumul lunar de
până la 80.000 de pagini pentru Phaser
3320 şi WorkCentre 3325 (până la 50.000
de pagini pentru WorkCentre 3315) asigură
producţia de mare capacitate. Garanţia
standard de un an vă oferă un plus de
siguranţă.

Compatibilitate fără probleme
• Utilizare wireless. Conectivitatea Wi-Fi
internă este o dotare standard la Phaser
3320 şi WorkCentre 3325. Astfel beneficiaţi
de flexibilitate în ceea ce priveşte alegerea
echipamentului optim şi amplasarea sa
exact la locul dorit.
• 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.
• Productivitate la îndemână. Datorită
dimensiunilor compacte, fiecare din cele
trei echipamente vor fi uşor de instalat în
spaţiul de lucru, fie pe birou, fie într-o locaţie
comună.
• Eficienţă avantajoasă. Cartuşele de
imprimare de mare capacitate reduc
costul total de intreţinere a echipamentului
şi trebuie înlocuite mai rar.
• Administrare simplă. Cu Xerox®
CentreWare® IS, administrarea de la
distanţă a echipamentului este posibilă
chiar din browserul computerului.

WorkCentre® 3315/3325 pe scurt

Phaser® 3320 pe scurt

• Viteză de imprimare de până la 31/35 ppm
• Imprimarea primei pagini în 6,5 secunde
• Conectivitate Wi-Fi integrată (doar WorkCentre 3325)
• Dispozitiv automat de alimentare (duplex) pentru
50 de coli (doar WorkCentre 3325)
• Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
• Tavă manuală pentru 50 de coli
• Procesor de 600 MHz (WorkCentre 3315: 360 MHz)
• Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi

• Viteză de imprimare de până la 35 ppm
• Imprimarea primei pagini în 6,5 secunde
• Conectivitate Wi-Fi integrată
• Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
• Tavă manuală pentru 50 de coli
• Procesor de 600 MHz
• Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi

Copiere / Imprimare /
Scanare / Fax / E-mail
A4

31 ppm (3315)
35 ppm (3325)

WorkCentre 3315
LxAxÎ:
424 x 422 x 417 mm

WorkCentre 3325
LxAxÎ:
469 x 458 x 447 mm

Greutate:
14,4 kg

Greutate:
16,6 kg

Imprimare
A4

35

ppm

Phaser 3320
LxAxÎ:
366 x 368 x 257 mm
Greutate:
9,9 kg

Funcţii multiple, necesar minim de spaţiu. Echipamentul multifuncţional
WorkCentre 3315/3325 asigură o performanţă remarcabilă, la care se adaugă o
serie de instrumente avansate de productivitate pentru eficientizarea la maximum
a activităţilor specifice unui mediu de birou.
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1

Dispozitivul automat de alimentare cu capacitate
de 50 de coli acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse
între 142 x 148 mm şi 216 x 356 mm. Cu dispozitivul
automat de alimentare faţă-verso pentru 50 de
coli de care dispune echipamentul multifuncţional
WorkCentre 3325 beneficiaţi de caracteristica
suplimentară de scanare, copiere şi trimitere prin
fax şi e-mail a documentelor faţă-verso.
2

Printre capabilităţile performante de scanare se
numără scanarea către e-mail, scanarea în reţea
(doar WorkCentre 3325), scanarea către folder şi
scanarea către un dispozitiv de memorie USB.
3

Panou frontal mare, iluminat, cu butoane amplasate
la îndemână şi ecrane de ajutor pentru eficientizarea
operaţiunilor.

4

Printre funcţiile de copiere standard se numără
copierea cardurilor de identitate, N-up, mod foto
şi multe altele.
5

Dotat cu cele mai noi funcţii fax, viteză de 33,6 Kbps
şi comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.
6

Portul USB amplasat frontal permite imprimarea
rapidă de la orice dispozitive standard de memorie
USB sau scanarea către acestea.
7

Tava de ieşire cu capacitate de 150 de coli.

8

Tava reglabilă de alimentare manuală pentru 50 de
coli acceptă dimensiuni de hârtie personalizate
cuprinse între 76 x 127 mm şi 216 x 356 mm.
9

Tava de alimentare pentru 250 de coli acceptă
dimensiuni de hârtie personalizate cuprinse între
76 x 127 mm şi 216 x 356 mm.
10

Alegeţi o tavă suplimentară de hârtie pentru 520 de
coli şi extindeţi capacitatea totală la 820 de coli.
11

Procesorul standard de 600 MHz şi memoria de
256 MB (cu posibilitate de extindere la 768 MB) fac
faţă unor volume de lucru impresionante (numai la
WorkCentre 3325).

Phaser® 3320

WorkCentre® 3315

WorkCentre 3325

Viteză

Până la 35 ppm

Până la 31 ppm

Până la 35 ppm

Volum lunar

Până la 80.000 pagini/lună1

Până la 50.000 pagini/lună1

Până la 80.000 pagini/lună1

Dispozitiv automat de alimentare (ADF):
50 coli: dimensiuni personalizate:
142 x 148 mm – 216 x 356 mm

Dispozitiv automat de alimentare
faţă-verso (DADF):
50 coli: dimensiuni personalizate:
142 x 148 mm – 216 x 356 mm

Hârtie

Alimentare cu hârtie Standard

Nedisponibil

Tavă manuală: 50 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Tava 1: 250 de coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Opţional

Tavă suplimentară: 520 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

Ieşire hârtie

150 coli

Imprimare faţă-verso automată

Standard

Imprimare

6,5 secunde

Rezoluţie de imprimare (max.)

Până la 600 x 600 dpi (calitatea imaginii 1200 x 1200)

Imprimarea primei pagini
Procesor

600 MHz

Memorie (std./max.)

128 MB/384 MB

360 MHz

600 MHz

Unitate de hard disk locală

Nedisponibil

Nedisponibil

Conectivitate

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

USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

Limbaje de imprimare

Emulări PCL® 5e şi 6, PostScript® 3™, PDF

Funcţii de imprimare

Filigran, colaţionare, imprimare faţă-verso automată, N-up, poster, imprimare broşuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii,
scalare, mod economizor de toner, mod Earth Smart, imprimare de pe USB2, programare lucrare3, imprimare de pe unitate de hard disk locală3, salvare3,
salvare şi imprimare3

256 MB/768 MB

Copiere

2 GB
USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Emulări PCL® 5e şi 6, PostScript® 3™, PDF, XPS®

Copierea primei pagini

12 secunde

Rezoluţie de copiere (max.)

Până la 600 x 600 dpi

10 secunde

Funcţii de copiere

Nedisponibil

Ştergere automată fond, control culori închise,
copiere carduri de identitate, deplasare margini,
N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare

Fax4

Nedisponibil

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 300 x 300 dpi, reapelare automată,
micşorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirecţionare fax către e-mail/fax,
protecţie împotriva faxurilor nedorite, recepţie în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat

Scanare

Nedisponibil

Scanare către e-mail, USB, PC local, PC în reţea

Funcţii fax

Destinaţii de scanare
Funcţii de scanare

Scanare către e-mail, USB, folder, FTP, SMB, PC local,
PC în reţea, unitate hard disk locală

Rezoluţie până la 4800 x 4800 dpi, 24-bit color/ 8-bit alb-negru, PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină şi
cu mai multe pagini), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Securitate

HTTPS securizat (SSL), IPsec, LDAP securizat, 802.1X, SNMPv3, filtrare adrese IP, imprimare securizată
(WorkCentre 3315 cu upgrade opţional de memorie 256 MB), filtrare adrese Mac

Garanţie

Garanţie de un an

1

Ştergere automată fond, control culori închise,
copiere carduri de identitate, deplasare margini,
creare broşuri, copiere carte cu ştergerea zonei
centrale, ştergere margine, N-up, întrerupere lucrare,
construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere
poster

HTTPS securizat (SSL), IPsec, LDAP securizat, 802.1X,
autentificare în reţea, SNMPv3, filtrare adrese IP,
imprimare securizată, suprascriere date, filtrare
adrese Mac

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. 2 Doar pentru WorkCentre 3315 şi 3325. 3 Doar pentru WorkCentre 3325. 4 Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul echipamentelor
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte prin
e-mail, Apple® Bonjour
Drivere de imprimare
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS®
versiunea 10.5 şi versiuni ulterioare, ORACLE® Solaris 9,10,
Red Hat® Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5,
HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express
Driver®
Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare (3315): 60-105 g/m²;
dispozitiv automat de alimentare faţă-verso (3325):
50-105 g/m²; tavă manuală: 60-220 g/m²; tava 1:
60-163 g/m²; tipuri de suporturi de imprimare: hârtie
obişnuită, subţire, groasă, mai groasă, hârtie de
bumbac, hârtie colorată, plicuri, folii transparente, hârtie
preimprimată, reciclată, etichete, hârtie standard, carton,
hârtie pentru arhivare

Mediu de funcţionare
Temperatură: depozitare: 0º-40ºC; funcţionare: 10º-32ºC;
umiditate: funcţionare: 20 %-80 %; niveluri de presiune
sonoră: 3320: imprimare: 52 dB(A), în aşteptare: 26 dB(A);
3315: imprimare/copiere: 52 dB(A), în aşteptare: 26 dB(A);
3325: imprimare/copiere 53 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, 6,5 A sau 220-240 V c.a.,
50/60 Hz, 3,3 A Consum de putere: 3320: în aşteptare:
48 W, imprimare: 420 W, mod inactiv: 10 W; 3315/3325:
în aşteptare: 50 W, imprimare: 600 W, mod inactiv: 8 W;
calificat ENERGY STAR®
Certificări
FCC Partea a 15-a Clasa B, FCC Partea 68, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a, marcaj CE conform Directivei
privind tensiunea joasă (2006/95/CE), Directiva EMC
(2004/108/CE) şi Directiva R&TTE (1999/5/CE), GOST,
NOM, GS Mark, Citrix Ready, Secţiunea 508 a Rehabilitation
Act (conformitate cu excepţii minore), Blue Angel, calificat
ENERGY STAR®

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office
©2012 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Conţinutul acestei publicaţii nu poate fi reprodus sub nicio formă fără permisiunea acordată
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Consumabile
Cartuşe de imprimare cu capacitate mare:
3320: 11.000 pagini std.* 
3325: 11.000 pagini std.*
3315: 5.000 pagini std.* 
Cartuşe de imprimare cu capacitate standard:
3320: 5.000 pagini std.* 
3325: 5.000 pagini std.* 
3315: 2.300 pagini std.* 

106R02306
106R02312
106R02310
106R02304
106R02310
106R02308

Opţiuni
Tavă suplimentară de hârtie pentru 520 de coli 497N01412
Memorie de 256 MB
(Phaser 3320 şi WorkCentre 3315)
098N02189
Memorie de 512 MB (WorkCentre 3325)
097N01878
* Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat în
conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcţie
de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.

