Xerox® Phaser® 3020
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formátu A4
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Působivé výsledky, minimální náklady

Tiskárna Xerox Phaser 3020 a multifunkční
tiskárna Xerox WorkCentre™ 3025
®

®

®

Můžete mít malou firmu, ale jistě máte velké obchodní požadavky. Vysoce
kompaktní tiskárna Phaser 3020 a multifunkční tiskárna WorkCentre 3025 byly
vyvinuty s ohledem na jednotlivé uživatele. Nastavení je snadné, každodenní použití
jednoduché a tisk je rychlý. Multifunkční tiskárna WorkCentre 3025 pomáhá zvýšit
produktivitu kanceláře, neboť v jediném zařízení nabízí za dostupnou cenu tisk,
kopírování, snímání a faxování.

Přímý přístup odkudkoli

Konzistentní výsledky

Špičkové technologie

• Perfektní velikost: Kompaktní design
tiskárny Phaser 3020 a multifunkční tiskárny
WorkCentre 3025 zaručuje, že lze zařízení
umístit do míst s omezenou kapacitou
prostoru.

• Spolehlivý výkon: Zařízení Phaser 3020
a WorkCentre 3025 dokážou snadno
zpracovat náročné úlohy.

• 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.

• Žádné složitosti: Se standardním
připojením do sítě Wi-Fi můžete tiskárnu
nebo multifunkční zařízení umístit tam,
kde vám to nejvíce vyhovuje.
• Sejde z očí, ne však z mysli:
Prostřednictvím internetových služeb
Xerox® CentreWare® budete mít z počítače
vždy k dispozici informace o průběhu
tiskových úloh, úrovních toneru a rychlý
přístup k online podpoře.
• Intuitivní uživatelské rozhraní: Intuitivní
ovládací panel zařízení umožňuje snadno
provádět každodenní úlohy.

• Méně čekání: S rychlostí tisku až 20 stran
za minutu budete méně čekat, takže budete
moci trávit více času se zákazníky.
• Vysoký účinek, nízká cena: Když se
rozhodnete pro tiskárnu nebo multifunkční
zařízení s rozhraním USB, ethernetem
(WorkCentre 3025NI) a vestavěným
adaptérem Wi-Fi, získáte širokou škálu
standardních funkcí, které vám zajistí
vynikající výsledky.
• Malé rozměry, maximální výstup: Zařízení
WorkCentre 3025 má ve své třídě nejmenší
rozměry, takže sloučením funkcí několika
kancelářských zařízení ušetříte prostor
a peníze za energii a spotřební materiál.

• Působivé obrazové výsledky: S rozlišením
tisku až 1200 x 1200 dpi (vylepšená kvalita
obrazu) zaručí text a grafika působivý vzhled
důležitých tiskových úloh.
• Vyšší výkon: S výkonným procesorem
600 MHz a 128 MB paměti můžete
efektivně a rychle zpracovat jakýkoli
náročný projekt. Již nezažijete žádné
zbytečné čekání.

• Žádné další součásti: Tiskárna
a multifunkční zařízení používají jednu
víceúčelovou snadno vyměnitelnou kazetu,
což zjednodušuje správu spotřebního
materiálu a minimalizuje dobu nutnou
na výměnu spotřebního materiálu.

Phaser 3020: tiskárna.

Vysoce produktivní: Multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre™ 3025 umožňuje
využití čtyř důležitých kancelářských funkcí – kopírování, snímání, faxování
a tisk – z jediného zařízení.
®

Klíčové vlastnosti zařízení
WorkCentre 3025:
• Vysoce kompaktní zařízení
WorkCentre 3025 s podporou připojení
Wi-Fi můžete připojit z kteréhokoli místa
v kanceláři.
• Intuitivní ovládací panel LCD umožňuje
snadné použití a nastavení funkcí.
• Můžete zpracovávat vícestránkové úlohy
kopírování, snímání nebo faxování na
média různých velikostí od 148 x 148 mm
do 216 x 356 mm za použití automatického
podavače dokumentů na 40 listů.*
• Skenujte své dokumenty barevně nebo
v odstínech šedé v rozlišení až 600 x 600 dpi
do formátů souborů PDF, JPEG nebo TIFF.
• K dispozici jsou funkce kopírování,
včetně kompletování, kopírování průkazů
totožnosti, tisku více stran na jeden list
papíru, automatického potlačení pozadí
a fotografického režimu.
• Zařízení WorkCentre 3025* nabízí
řadu standardních funkcí, včetně faxu
s přenosovou rychlostí 33,6 kb/s s kompresí
MH/MR/MMR/JBIG.

WorkCentre 3025: kopírování, tisk, skenování, faxování.*

* Fax a automatický podavač dokumentů jsou k dispozici jen
se zařízením WorkCentre 3025NI.

Stručná fakta o tiskárně Phaser 3020

Stručná fakta o zařízení WorkCentre 3025

• Až 20 str./min. ve formátu A4
• Vestavěný modul sítě Wi-Fi
• 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu
1200 x 1200)
• Výkonný 600MHz procesor
• Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy
Š x H x V:
331 x 215 x 188 mm

• Tisk a kopírování až 20 str./min. ve formátu A4
• Vestavěný modul sítě Wi-Fi
• Tisk ve vylepšené kvalitě obrazu až 1200 x 1200 dpi
• Výkonný 600MHz procesor
• Rychlé vytištění první stránky; tisk: již za 8,5 sekundy;
kopírování: již za 10 sekund
• Snímání v rozlišení 600 x 600 dpi – barevně, černobíle
a v odstínech šedé

Hmotnost:
4,1 kg

Š x H x V:
406 x 360 x 309 mm
Hmotnost:
8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025
Technické údaje
zařízení

Phaser 3020BI

Rychlost

Až 20 str./min. ve formátu A4

WorkCentre 3025BI

WorkCentre 3025NI

Pracovní cyklus1

Až 15 000 stran/měsíc

Procesor/paměť

600 MHz / 128 MB

Připojitelnost

Wi-Fi, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Kopírování a tisk
Rozlišení

600 x 600 dpi
(vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200)

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

Vytištění první strany

Již za 8,5 sekundy

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

Jazyky PDL

GDI

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 (jen zařízení WorkCentre 3025), ovladače obousměrného tisku, monitorování úloh, uložení a obnovení nastavení ovladače

Mobilní tisk

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skenování

600 MHz / 128 MB
Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n,
vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Skenování přes rozhraní TWAIN/WIA, skenování do počítače, skenování do zařízení WSD, rozlišení až
600 x 600 dpi, barevně, černobíle, 8bitové stupně šedi, PDF/JPEG/TIFF

Funkce

–

Fax

–

Zabezpečení

IPsec, WPA2 Personal, filtrování IPv4 a IPv6, filtrování adres MAC, SNMPv3, zakázání portu USB

Vstup papíru

–

Zabudovaný fax2, funkce faxu v síti LAN, 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

Sklo pro předlohy

Automatický podavač dokumentů:
40 listů; uživatelské formáty: 148 x 148 mm až
216 x 356 mm

Standardně

Hlavní vstup: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Ruční podávání: 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

1

Výstup papíru

100 listů

Automatický oboustranný tisk

Manuální

Záruka

2 roky s opravou v servisím 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®, Apple® Bonjour®
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový), Vista
(32/64bitový), XP (32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový),
2003 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
Zpracování médií
Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m²; hlavní
vstup: 60 až 163 g/m²; otvor zásobníku pro ruční podávání:
60 až 163 g/m²
Typy médií
Obyčejný, silný a tenký papír, obálky, štítky, tvrdý papír,
bavlněný papír, barevný, předtištěný, recyklovaný, kancelářský
a archivační papír
Provozní prostředí
Teplota: 10-32 °C; vlhkost: 20-80 %; akustický tlak: 3025NI:
tisk: 50,0 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A), automatický
podavač dokumentů: 53 dB(A); 3020/3025BI: tisk: 50,0 dB(A),
pohotovostní režim: 26 dB(A); doba zahřátí (z úsporného
režimu): již za 30 sekund

Elektrotechnické parametry
Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 5,0 A nebo 220-240 V
stř., 50/60 Hz, 2,5 A; dlouhodobý tisk: 313 W; připraveno
(pohotovostní režim): 37 W; režim úspory energie
(režim spánku): 2,3 W
Rozměry (Š x H x V)
Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, hmotnost: 4,1 kg
WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, hmotnost: 8,6 kg
WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, hmotnost: 7,5 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/ES; EN 55024, třída B; EN 55022, třída B;
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; v souladu s programem ENERGY STAR®;
Citrix Ready; NOM; EAC (GOST); značení GS; Green World
Alliance; WHQL; Apple AirPrint

Více informací najdete na webu www.xerox.cz
© 2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre jsou ochranné známky
společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že
tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky
registrované v USA. 12/20 BR10683 302BR-01MB

Obsah balení
• Tiskárna Phaser 3020 nebo multifunkční tiskárna
WorkCentre 3025
• Tisková kazeta (kapacita 700 stran1)
• Instalační příručka, disk CD s ovladači a dokumentací
(uživatelská příručka, příručka pro správce systému)
• Napájecí kabel
• Kabel USB
• Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3025NI)
Spotřební materiál
106R02773
Tisková kazeta: 1 500 stran1
Tisková kazeta – dvojbalení: 2 x 1 500 stran1106R03048

1

 růměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle
P
normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti
na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

