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Принтер Xerox® Phaser® 3260 и мултифункционално 
устройство Xerox® WorkCentre™ 3225

Надеждност на достъпна цена.
• Не натоварва бюджета Ви. 

Поддържайте разходите си ниски, като 
осигурите бърз и надежден печат за 
индивидуален потребител или малък 
екип.

• Разчитайте на него. Експлоатацията 
изисква минимални намеси 
благодарение на дълготрайните и 
лесносменяеми касети и надеждното 
функциониране, справящо се с лекота 
с всяко задание.

• Печатайте ефективно. Разделените 
консумативи позволяват да подменяте 
само това, което използвате, и така да се 
възползвате максимално от всяка тонер 
касета.

• Край на тревогите. Забележителни 
услуги и поддръжка от Xerox, със 
стандартна гаранция за продукта от 2 г.

• Консолидирайте. WorkCentre 3225 
позволява да намалите оперативните си 
разходи и обажданията за поддръжка 
чрез съчетаване на множество важни 
за бизнеса функции в едно устройство.

Проектирани с акцент върху 
резултатността. 
• Бърз печат. Благодарение на скоростта 

на печат, достигаща 29 страници в 
минута, и бързото извеждане на първа 
страница за само 8,5 секунди, можете 
да прекарвате по-малко време пред 
устройството и повече – съсредоточени 
върху бизнеса си.

• Пестете не само пари. Стандартната 
функция за автоматичен двустранен 
печат пести ценно време и хартия, 
а режимите Пестене на енергия и 
Икономия на тонер, както и драйверът за 
печат Earth Smart, осигуряват икономия 
на електроенергия и консумативи.

• Мощност и продуктивност. 
Стандартната памет от 256 MB и 
процесорът с тактова честота 600 MHz 
допринасят за бързото и прецизно 
разпечатване на документи, дори 
изпълнени с графики.

• Визуално въздействие. Повишеното 
качество на печат с резолюция 
4800 x 600 dpi заедно с PCL и PostScript 
емулациите осигуряват винаги отчетлив 
текст и открояваща се графика.

Превърнете сложното в просто.
• Wi-Fi Direct. Мобилните телефони, 

таблети и лаптоп компютри вече 
могат да осъществяват защитена 
връзка директно с принтера или 
мултифункционалното устройство, 
даже когато нямате безжична мрежа.

• Не е сложно. Xerox® Easy Wireless Setup 
позволява бързо и лесно да се свържете 
със своята Wi-Fi мрежа.

• Под ръка. Тези устройства, предлагащи 
предимствата на тиха работа, вградени 
функции за безжична мрежа и компактен 
дизайн, позволяват да ги сложите точно 
там, където ще Ви бъдат най-полезни за 
продуктивна работа.

• Множество опции за носители. 
Печатайте лесно на носители 
с нестандартни размери и различни 
материали, включително прозрачни 
фолиа, картон, пликове и пощенски 
картички.

Phaser 3260. Печат.

Вашите цели: повишаване на производителността и ефективността, 
оптимизиране на процесите и контролиране на разходите.

Постигнете целите си. Принтерът Phaser 3260 и мултифункционално 
устройство WorkCentre 3225 са компактни и същевременно изключително 
мощни. Проектирани са както за индивидуални потребители, така и за малки 
екипи. Phaser 3260 предлага бърз автоматичен двустранен печат с отчетлив, 
ясен текст и графика. WorkCentre 3225 добавя към тези предимства надеждно 
и икономично копиране, сканиране и работа с факс, реализирани в едно 
устройство.



Phaser 3260 – фактите накратко
•  Вградена Wi-Fi свързаност
•  Печатайте до 29 стр./мин letter / 28 стр./мин A4
•  600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi повишено качество
•  Мощен 600 MHz процесор
•  Бързо извеждане на първа страница  

(най-бързо за 8,5 секунди)
ШхДхВ:
368 x 335 x 214 mm
Тегло:
7,6 kg

WorkCentre 3225 – фактите накратко
•  Печатайте и копирайте със скорост до  

29 стр./мин letter / 28 стр./мин A4
•  Вградена Wi-Fi свързаност
•  Печатайте с разделителна способност до  

600 x 600 dpi; 4800 x 600 повишено качество
•  Мощен 600 MHz процесор
•  Бързо извеждане на първа страница  

(най-бързо за 8,5 секунди)
•  Сканирайте с разделителна способност до  

600 x 600 dpi, черно-бяло или цветно
ШхДхВ:
401 x 362 x 365 mm
Тегло:
11,4 kg

Най-забележителното за 
WorkCentre 3225: 
• Компактният, тих и лек WorkCentre 3225 

идеално подхожда за тесните и натоварени 
офис пространства. 

• Удобният преден панел позволява на 
потребителите бързо да намират най-често 
използваните функции с лесни за разпознаване 
бутони и двуредов течнокристален дисплей.

• Настройката за високо качество на 
изображения с разделителна способност 
4800 x 600 dpi добавя рязкост и детайлност 
на графиката и текста. 

• Спестете време при копиране и сканиране на 
многостранични документи чрез 40-листовото 
автоматично подаващо устройство.

• Функцията за цветно и черно-бяло сканиране 
бързо преобразува хартиените документи 
в електронни файлове, които можете да 
съхраните в мрежов ресурс, папка на работния 
плот или да ги вкарате в дадено приложение.

• Функцията за сканиране към имейл позволява 
направо от предния панел да изпращате 
документите до получатели на електронна 
поща. Не е нужно да ходите от устройство 
до компютъра и обратно.

• Богатите копирни функции включват 
намаляване/увеличаване, автоматично 
потискане на фона, 3-степенно затъмняване, 
колиране, копиране на лични документи и 
копиране на няколко страници на един лист. 

• Широк спектър от функции за безопасност 
позволява поверителните ви данни да 
остават защитени, включително с помощта на 
мрежовите протоколи за сигурност SNMPv3 
и IPv6, както и с функцията за защитено 
получаване на факсове, която съхранява 
даден факс в устройството, докато оторизиран 
потребител влезе в системата, за да го извлече.

Едно устройство. Пет впечатляващи функционални възможности. 
Оптимизирайте бизнеса си още повече с пет ключови офис функции, съчетани 
в един лесен за използване продукт. Мултифункционалното устройство Xerox® 
WorkCentre™ 3225 разширява значителните функционални възможности на 
Xerox® Phaser® 3260 с копиране, сканиране, имейл и факс.

WorkCentre 3225. Копиране. Печат. Сканиране. Факс. Електронна поща.
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Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Технически 
характеристики Phaser 3260DI Phaser 3260DNI WorkCentre 3225DNI

Скорост До 29 стр./мин Letter / 28 стр./мин A4

Работно натоварване1 До 30 000 стр./месец

Процесор / памет 600 MHz / 256 MB

Възможности за свързване Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, високоскоростен USB 2.0

Печат и копиране
Разделителна способност 600 x 600 dpi (до 4800 x 600 в режим на високо качество)

Печат: 600 x 600 dpi (до 4800 x 600 в режим на високо качество);  
Копиране: До 1200 × 1200 dpi в режим на високо качество

Време за извеждане на 
първа страница Най-бързо за 8,5 секунди Печат: Най-бързо за 8,5 секунди;  

Копиране: Най-бързо за 10 секунди

Езици за описание на 
страница Емулация на PCL® 5e и 6, емулация на PostScript® 3™

Функции за печат Режим на икономия на тонер, Печат на брошури, Печат на постери, Пропускане на празни страници, Печат на няколко страници на лист, Мащабиране, 
Намаляване/увеличаване, Мащабиране до размера на листа, Водни знаци, Наслагване, Страници с нестандартни размери, Последователност на 
разпечатването, Рязкост на контурите, Регулиране на яркостта, Регулиране на контраста, Избор на хартия по атрибут, Earth Smart настройки на драйвера, 
Драйвери с двупосочна комуникация, Проследяване на задания, Запазване и възстановяване на настройките на драйвера

Мобилен печат Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Сканиране Функции няма Сканиране през TWAIN/WIA, Сканиране към PC, Сканиране към 
WSD, Сканиране към имейл, Разделителна способност до 600 x 
600 dpi, Цветно, Черно-бяло, 8-битова сива скала, PDF/JPEG/TIFF

Факс
Функции за Walk-Up 
(обикновен) факс2 

няма Компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Автоматичен отговор, 
Автоматично повторно набиране, Автоматично намаляване, 
Масово разпращане, Изпращане на цветни факсове, Филтър срещу 
спам факсове, Специални тонове на звънене, Адресна книга за 
факс, Препращане на факсове към факс, Защитено получаване на 
факсове, Получаване на препратени към компютър факсове

Функции за LAN факс Масово разпращане, Адресна книга за факс

Сигурност Стандартно Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X автентификация, WPA2 Personal, IPv4 и IPv6 филтриране, Филтриране по MAC адрес, SNMPv3, Деактивиране на USB порт

няма Мрежова автентификация (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP 
през SSL/TLS, Автентификация при сканиране към имейл, WPA2 
Enterprise

Подаване на хартия
Стандартно

Главна тава: До 250 листа; нестандартни размери:  
От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm 
Слот за ръчно подаване: 1 лист; нестандартни размери:  
От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm

Автоматично подаващо устройство (ADF): 40 листа; 
нестандартни размери: От 148 x 148 mm до 216 x 356 mm
Главна тава: До 250 листа; нестандартни размери:  
От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm
Слот за ръчно подаване: 1 лист; нестандартни размери:  
От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm

Изход на хартията 150 листа 120 листа

Автоматичен двустранен 
печат Стандартно

Гаранция Две години гаранция
1 Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се поддържа редовно; 2 Необходима е аналогова телефонна линия

Управление на устройството
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Известяване по имейл, Apple® Bonjour, Xerox® Easy 
Print Manager
Драйвери за печат
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-битов), 7 (32-/64-битов), 
Vista (32-/64-битов), 2000, XP (32-/64-битов), 2003 Server 
(32-/64-битов), 2008 Server (32-/64-битов), 2008R2 (64-
битов); 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)
Шрифтове
136 PostScript шрифта; 111 PCL шрифта
Работа с носители
Автоматично подаващо устройство: От 60 до 105 г/м2

Главна тава: От 60 до 163 г/м2

Слот за ръчно подаване: От 60 до 220 г/м2

Видове носители
Обикновена, Дебела, Тънка, Плик, Етикет, Картон, Хартия 
от памучни влакна, Цветна, С предварителен печат, 
Рециклирана, Копирна, Архивна, Прозрачно фолио
Работна среда
Температура: От 10° до 32°C; Влажност: От 20% до 
80%; Звуково налягане: Печат: 50 dB(A); Автоматично 
листоподаващо устройство (ADF): 53 dB(A); В режим на 

готовност: Phaser 3260: 30 dB(A); В режим на готовност: 
WorkCentre 3225: 26 dB(A); Време на загряване 
(от енергоспестяващ режим): най-бързо за 14 секунди; 
FPOT (извеждане на първа страница) от енергоспестяващ 
режим: най-бързо за 14 секунди
Електрически данни
Електрозахранване: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5A или 
220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2A; Непрекъснат печат: 417 W; 
В готовност (режим на изчакване): 46 W; Енергоспестяващ 
(спящ) режим: 2,0 W
Размери (Ш x Д x В)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm; Тегло: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm; Тегло: 11,4 kg
Сертификации
Сертификация по 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-ро издание, 
FDA/CDRH – лазерен продукт от клас 1, FCC част 15, 
клас B, Canada ICES-003, клас B, знак CE, Директива 
за нисковолтови системи 2006/95/EC, EN 60950-1, 
2-ро издание, EN 60825-1 – лазерен продукт от клас 1, 
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/
EC, EN 55022, клас B, EN 55024, Директива за намаляване 
на опасните вещества (RoHS) 2011/65/EU, Директива за 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
(WEEE) 2012/19/EC, отговаря на изискванията на ENERGY 
STAR, отговаря на изискванията на Citrix, Green World 
Alliance, сертификация WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), 
знак GS, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech

Съдържание на опаковката
•  Принтер Phaser 3260 или мултифункционално 

устройство WorkCentre 3225
• Тонер касета (капацитет 1 500 страници*)
• Касета с барабан (капацитет 10 000 страници**)
•  Софтуер (Nuance Paperport и Image Retriever, ABBYY 

FineReader Professional само с WorkCentre 3225)
•  Кратко ръководство за инсталиране, CD с драйвери и 

документация
•  Захранващ кабел и USB кабел
•  Кабел за факс (WorkCentre 3225)
Консумативи
Тонер касета: 3 000 страници*  106R02778
Опаковка с две тонер касети:  
2 x 3 000 страници*  106R02782
Касета с барабан: 10 000 страници** 101R00474

*  Средностатистически стандартни страници. Декларирана 
производителност в съответствие с ISO/IEC 19752. Капацитетът 
варира в зависимост от изображенията, процента на покритие 
на страницата и режима на печат.

**  Приблизителен брой страници. Декларирана производителност 
при страници letter/A4 с грамаж 75 г/м2. Капацитетът варира 
в зависимост от вида на носителя, размера, грамажа, 
ориентацията и характера/модела на експлоатация.


