
Tlačiareň Xerox®  Phaser 3320 a 
multifunkcia WorkCentre 3315/3325
Malé rozmery, vysoký výkon 
a produktivita.

Phaser® 3320 a  
WorkCentre® 3315/3325 
A4
Čiernobiela tlačiareň  
a multifunkcia



Vysoká pracovná produktivita s najnovšími kancelárskymi technológiami. 
Phaser 3320 a WorkCentre 3315/3325 dodávajú spoľahlivý výkon všade, kde je 
to nutné. Vďaka nim sa môžete zamerať na to, na čom vám skutočne záleží: 
na rast vášho podnikania.

Dokážte viac s nižšími nákladmi 
•  Multifunkčná produktivita. WorkCentre 

3315/3325 pomáha šetriť energiu a znižo- 
vať náklady na spotrebný materiál vďaka 
kombinácii kopírky, tlačiarne, farebného 
skeneru a faxu do jedného cenovo 
dostupného zariadenia.

•  Efektívnejší vstup. Automatický 
obojstranný podávač predlôh (DADF), 
štandardne s WorkCentre 3325, umožňuje 
rýchlejšie skenovanie, kopírovanie a faxo- 
vanie obojstranných predlôh.

•  Automatická obojstranná tlač. 
Bezproblémová obojstranná tlač dokáže 
znížiť vašu spotrebu papiera o polovicu. Je 
súčasťou tlačiarní Phaser 3320 a WorkCentre 
3315/3325. 

•  Zjednodušte každodenné pracovné 
procesy. Výkonné funkcie skenovania  
s WorkCentre 3315/3325 zahŕňajú tiež 
skenovanie do e-mailu, skenovanie v sieti 
a skenovanie na pamäťové zariadenie  
USB. Naviac môžete posielať faxy zo siete 
pomocou aplikácie PC Fax a využívať všetky 
funkcie faxu, ako sú rýchle predvoľby, 
farebné faxovanie a ďalšie.

Výkonný pracovník
•  Špičkový výkon. Vďaka vysokej rýchlosti tlače 

až 35 str./min a vytlačeniu prvej stránky už za 
6,5 sekundy sa môžete spoľahnúť, že svoje 
dokumenty budete mať vždy včas pripravené.

•  Tlačte viac a dlhšiu dobu. Voliteľný 
druhý zásobník papiera rozširuje kapacitu 
tlačiarne o 520 listov. 

•  Poznajte rozdiel. S kvalitou tlače až 1200 x 
1200 dpi budú vaše dokumenty výnimočne 
ostré. 

•  Spoľahlivá odolnosť. Tlačiarne Phaser 
3320 a WorkCentre 3325 s jednorázovým 
mesačným pracovným cyklom až 80 000
výtlačkov (tlačiareň WorkCentre 3315 až 
50 000 výtlačkov) môžete bez obáv nasadiť 
v prostrediach s vysokou pracovnou záťažou. 

Flexibilita
•  Bezdrôtové pripojenie. Tlačiarne Phaser 

3320 a WorkCentre 3325 sa štandardne 
dodávajú s možnosťou bezdrôtového pripoje-
nia Wi-Fi. Môžete si tak vybrať zariadenie, aké  
vám skutočne vyhovuje, a umiestniť ho  
na ľubovoľné miesto.

•  Zostaňte v bezpečí. Chráňte svoje dôverné 
dokumenty pred nevyžiadanými príjemcami 
s najnovšími bezpečnostnými funkciami, 
ako sú technológie IPsec, protokol 
SNMPv3, filtrovanie IP adries a zabezpečená 
tlač.

•  Produktivita tam, kde ju potrebujete. 
Všetky tri zariadenia zaberajú veľmi málo 
miesta, a môžete ich tak využiť kdekoľvek 
na pracovisku, či už na pracovnom stole, 
či v spoločnej miestnosti. 

•  Úspornosť. Voliteľné vysokokapacitné tlačové 
kazety znižujú celkové náklady na prevádzku
a nevyžadujú tak častú výmenu. 

• Jednoduchá správa. So softvérom Xerox® 
CentreWare® IS je správa vzdialených zaria-
dení priamo z vášho počítača hračka.

Tlačiareň Phaser® 3320 a multifunkčná 
tlačiareň WorkCentre® 3315/3325

Stručné fakty o tlačiarni Phaser® 3320
•   Rýchlosť tlače až 35 str./min
•   Vytlačenie prvej stránky za 6,5 sekundy
•   Wi-Fi
• Štandardná kapacita 250 listov
•   Ručný podávač na 50 listov
•   600MHz procesor
•   Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi

WorkCentre® 3315/3325 – stručné fakty
•  Rýchlosť tlače až 31/35 strán/min
•  Vytlačenie prvej stránky za 6,5 sekundy
•  Wi-Fi (len tlačiareň WorkCentre 3325)
•  Obojstranný automatický podávač predlôh  

na 50 listov (len tlačiareň WorkCentre 3325)
• Štandardná kapacita 250 listov
•  Ručný podávač na 50 listov
•  600MHz procesor (tlačiareň WorkCentre 3315: 360 MHz)
•  Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi

Phaser 3320
Š x H x V:
366 x 368 x 257 mm
Hmotnosť:
9,9 kg

WorkCentre 3315  
Š x H x V:
424 x 422 x 417 mm
Hmotnosť:
14,4 kg

WorkCentre 3325
Š x H x V:
469 x 458 x 447 mm
Hmotnosť:
16,6 kg

Kopírovanie / tlač / skenovanie / 
fax / e-mail

A4

str./min (3315)
str./min (3325)
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35

Tlač
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str./min35



Množstvo funkcií, minimum potrebného priestoru. Multifunkčná tlačiareň 
WorkCentre 3315/3325 prináša špičkový výkon tlače a skvelé nástroje pre 
produktivitu tak, aby vaša každodenná práca v kancelárii bola ešte efektívnejšia.

1
Automatický podávač predlôh s kapacitou 
50 listov dokáže pracovať s médiami vo formáte 
od 142 x 148 mm do 216 x 356 mm. 

2
Výkonné funkcie farebného skenovania zahŕňajú tiež 
skenovanie do e-mailu, skenovanie v sieti (len tlačia- 
reň WorkCentre 3325), skenovanie do zložky a skeno- 
vanie na pamäťové zariadenie USB.

3
S veľkým a jasným predným panelom s ľahko prístup- 
nými tlačidlami sa vám bude lepšie pracovať.

4
Funkcie kopírovania zahŕňajú aj možnosť automatic- 
kého kopírovania preukazov totožnosti, kopírovanie
viac strán na list, fotografický režim a ďalšie.

5
Fax s najnovšími funkciami a rýchlosťou prenosu 
33,6 kb/s a kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6
Vďaka USB portu umiestnenému na čelnej strane 
môžu užívatelia rýchlo tlačiť zo štandardného 
pamäťového zariadenia USB alebo naň skenovať.

7
Výstupný zásobník na 150 listov.

8
Manuálny podávač na 50 listov pojme médiá
vo formáte od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

9
Vstupný zásobník na 250 listov pojme médiá  
vo formáte od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

10
Voliteľný prídavný zásobník papiera na 520 listov 
zvyšuje celkovú kapacitu na 820 listov.

11
Štandardný 600 MHz procesor a 256 MB pamäť 
(rozšíriteľná na 768 MB) ľahko zvládnu vysoké 
pracovné zaťaženie (len tlačiareň WorkCentre 3325).
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Viac informácií nájdete na stránkach www.xerox.sk. 
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Rýchlosť

 Phaser® 3320 WorkCentre® 3315 WorkCentre 3325

Až 35 str./min Až 31 str./min Až 35 str./min

Pracovný cyklus                                  Až 80 000 strán/mesiac1                                                                                        Až 50 000 strán/mesiac1                                                                                        Až 80 000 strán/mesiac1

Podpora médií 
Vstup médií                         Štandardne

Automatický podávač predlôh (APP): 
50 listov: Užívateľské formáty: 142 x 148 mm až 
216 x 356 mm

Automatický obojstranný podávač 
predlôh (DADF): 
50 listov: Užívateľské formáty: 142 x 148 mm až 
216 x 356 mm

Ručný podávač: 50 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 1: 250 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Voliteľne     Ďalší zásobník: 520 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Výstup papiera     150 listov

Automatická obojstranná tlač                   Štandardne

Tlač Vytlačenie prvej stránky                 Už za 6,5 sekundy

Rozlíšenie tlače (max.)                    Až 1200x1200 dpi

Procesor 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Pamäť (štand./max.)                                   128 MB / 384 MB                                                                                                                                                                            256 MB / 768 MB

HDD 2 GB

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

Jazyky popisu stránky Emulácia PCL® 5e a 6, emulácia PostScript® 3™, emulácia PDF                                                                                         Emulácia PCL® 5e a 6, emulácia PostScript® 3™, 
emulácia PDF, XPS®

Vlastnosti tlače       Vodoznaky, kompletovanie, automatická obojstranná tlač, tlač viac strán na jeden list, plagát, tlač brožúr, užívateľský formát stránky, prispôsobenie 
stránke, prispôsobenie veľkosti, režim úspory toneru, režim Earth Smart, tlač z jednotky USB2, uloženie a tlač3

Kopírovanie Výstup prvej stránky                                                                                                          Už za 12 sekúnd                                                                       Už za 10 sekúnd

Rozlíšenie kopírovania(max.) Až 600 x 600 dpi

Funkcie kopírovania                      Automatické potlačenie pozadia, regulácia tma- 
vosti, kopírovanie osobných dokladov, posun  
okraja, tlač viac strá na jeden list, vytvorenie úlohy, 
fotografický režim, predbežné programovanie

Automatické potlačenie pozadia, regulácia tmavosti, 
kopírovanie osobných dokladov, posun okraja, tvor-
ba brožúr, kopírovanie kníh s funkciou vymazania 
prostrednej časti, mazanie okrajov, tlač viac strán 
na jeden list, prerušenie úlohy, vytvorenie úlohy, 
fotografický režim, kopírovanie plagátov

Fax4

Funkcie faxu
33,6 Kb/s s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresár (až 200 rýchlych volieb, 209 skupinových 
vytáčaní), rozlíšenie až 300 x 300 dpi, automatické opakované vytáčanie, automatické zmenšenie,  
odosielanie farebných faxov, oneskorené odosielanie, predanie faxu na e-mail / faxové číslo, ochrana pred  
nevyžiadanými faxmi, príjem do pamäte, aplikácia PC Fax (len systém Windows), zabezpečený fax

Skenovanie
Ciele skenovania

Skenovanie do e-mailu, zariadenia USB, miestneho 
počítača, sieťového počítača

Skenovanie do e-mailu, zariadenia USB, zložky, 
servera FTP, servera SMB, miestneho počítača, 
sieťového počítača, miestnej jednotky

Funkcie skenovania    Rozlíšenie až 4 800 x 4 800 dpi, 24bitové farby / 8bitové odtiene šedej, PDF / JPEG / TIFF (jednostránkový 
alebo viacstránkový), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Zabezpečenie Zabezpečený protokol HTTPS (SSL), IPsec, zabezpečený protokol LDAP, 802.1X, SNMPv3, filtrovanie adries 
IP, zabezpečená tlač (tlačiareň WorkCentre 3315 s voliteľným rozšírením pamäte o 256 MB), filtrovanie 
adries MAC

Zabezpečený protokol HTTPS (SSL), IPsec, 
zabezpečený protokol LDAP, 802.1X, overovanie 
v sieti, SNMPv3, filtrovanie adries IP, zabezpečená
tlač, prepisovanie obrazu, filtrovanie adries MAC

Záruka 2 roky s opravou v servisnom stredisku
1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné využitie na maximum. 2 Len tlačiarne WorkCentre 3315 a 3325. 3 Len tlačiareň WorkCentre 3325. 4 Vyžaduje 
analógovú telefónnu linku.

Správa zariadenia
Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, 
upozornenie e-mailom, Apple® Bonjour 

Tlačové ovládače
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 
verzia 10.5 a vyššie, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® Enterprise 
Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulácia s médiami
Automatický podávač predlôh (3315): 60-105 g/m²; 
Duplexný automatický podávač predlôh (3325): 50-105 g/m²; 
Ručný podávač: 60-220 g/m²; Zásobník 1: 60-163 g/m²; 
Typy médií: bežný papier, tenký papier, silný papier, silnejší 
papier, bavlnený papier, farebný papier, obálky, fólie, predtla-
čený, papier, recyklovaný papier, štítky, kancelársky papier,  
kartón, archívny papier

Prevádzkové prostredie
Teplota: skladovania: 0 º až 40 ºC; za chodu: 10 º až 32 ºC; 
Vlhkosť: Za chodu: 20 % až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 
3320: tlač: 52 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 3315:  
tlač/kopírovanie: 52 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A);  
3325: tlač/kopírovanie: 53 dB(A), pohotovostný režim:  
26 dB(A); Doba potrebná pre zahriatie (z režimu spánku):
len 35 sekúnd

Elektrické parametre
Napájanie: 110-127 V str., 50/60 Hz, 6,5 A alebo 220-240 V 
str., 50/60 Hz, 3,3 A; Spotreba energie: 3320: pohotovostný 
režim: 48 W, tlač: 420 W, režim spánku: 10 W; 3315/3325: 
pohotovostný režim: 50 W, tlač: 600 W, režim spánku: 8 W, 
certifikácia ENERGY STAR®

Certifikácia
FCC časť 15, trieda B, FCC časť 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
2. vydanie, označenie CE podľa smernice pre nízke napätie 
(2006/95/ES), smernica EMC (2004/108/ES) a smernica 
R&TTE (1999/5/ES), GOST, NOM, označenie GS, Citrix Ready, 
časť 508 (s drobnými odchýlkami), Blue Angel, ENERGY STAR®

Spotrebný materiál
Vysokokapacitné tlačové kazety:
3320: 11 000 štand. strán*                                          106R02306
3325: 11 000 štand. strán*                                          106R02312
3315: 5 000 štand. strán*                                              106R02310
Štandardné tlačové kazety:
3320: 5 000 štand. strán*                                             106R02304
3325: 5 000 štand. strán*                                             106R02310
3315: 2 300 štand. strán*                                             106R02308

Doplnky
Prídavný zásobník médií s kapacitou 520 listov  497N01412 
Pamäť 256 MB  
(Phaser 3320 a WorkCentre 3315) 098N02189 
Pamäť 512 MB (WorkCentre 3325) 097N01878

*  Priemerný počet štand. strán.  Uvádzaná vyťaženosť je v súlade s normou 
ISO/IEC 19752. Vyťaženosť sa líši v závislosti od obrazu, pokrytia a režimu 
tlače.




