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Drukarka Xerox® Phaser® 3260 i urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre™ 3225

Niezawodność w przystępnej cenie.
• Łagodne dla budżetu. Szybko 

i niezawodnie drukujące urządzenia, 
przeznaczone dla pojedynczego 
użytkownika lub niewielkiego zespołu, 
pozwalają oszczędzać pieniądze.

• Niezawodność. Dzięki wydajnym 
i łatwo wymienialnym kasetom 
z tonerem oraz godnemu zaufania 
działaniu, pozwalającemu na 
bezproblemowe przetwarzanie zadań, 
można ograniczyć do minimum 
konieczność interwencji. 

• Wydajność druku. Rozdzielone materiały 
eksploatacyjne można wymieniać osobno 
— pozwala to maksymalnie wykorzystać 
każdą kasetę w tonerem.

• Całkowicie spokojna głowa. Znakomita 
obsługa techniczna firmy Xerox w ramach 
standardowej rocznej gwarancji. 

• Konsolidacja. Model WorkCentre 3225 
pozwala obniżyć koszty eksploatacji i 
zmniejszyć częstotliwość interwencji 
serwisowych poprzez połączenie różnych 
funkcji istotnych dla działalności firm 
w jednym urządzeniu.

Zaprojektowane z myślą 
o wynikach. 
• Szybkie drukowanie. Prędkość 

drukowania do 29 str./min i krótki czas 
wydruku pierwszej strony, wynoszący 
zaledwie 8,5 sekundy, sprawiają, że mniej 
czasu spędza się przy urządzeniu, a więcej 
na pracy.

• Oszczędność nie tylko finansowa. 
Automatyczne dwustronne drukowanie 
w standardzie pozwala oszczędzać cenny 
czas i papier. Z kolei tryby oszczędzania 
energii i tonera oraz sterownik druku Earth 
Smart umożliwiają obniżenie rachunków 
za prąd i materiały eksploatacyjne.

• Moc i produktywność. Dzięki pamięci 
256 MB i procesorowi 600 MHz 
w standardzie zadania są drukowane 
szybko i precyzyjnie, nawet jeśli zawierają 
dużą ilość grafiki.

• Wydruki robiące wrażenie. Ulepszona 
jakość obrazu 4800 x 600 dpi w połączeniu 
z emulacjami PCL i PostScript oznacza 
niezmiennie wyraźny tekst i ostrą grafikę.

Odczarujmy to co skomplikowane.
• Wi-Fi Direct. Telefony komórkowe, 

tablety i laptopy mogą się teraz łączyć 
bezpośrednio z drukarką lub urządzeniem 
wielofunkcyjnym, nawet w przypadku braku 
sieci bezprzewodowej.

• To proste. Funkcja Xerox® Easy Wireless 
Setup umożliwia szybkie i łatwe nawiązanie 
połączenia z siecią Wi-Fi.

• Ergonomia dostępu. Te wyróżniające 
się cichą pracą, kompaktowe urządzenia z 
wbudowaną obsługą sieci bezprzewodowej 
mieszczą się wszędzie tam, gdzie są 
najbardziej potrzebne.

• Obsługa różnorodnych nośników. Łatwe 
drukowanie jest możliwe na różnych 
niestandardowych nośnikach, w tym na 
folii, kartonie, kopertach i pocztówkach.

Phaser 3260. Drukowanie.

Cele Twojej firmy: poprawa produktywności, większa wydajność, 
usprawnienie procesów i kontrola kosztów.

Te cele są osiągalne. Drukarka Phaser 3260 i urządzenie wielofunkcyjne 
WorkCentre 3225, pomimo niewielkich rozmiarów, dysponują ogromnymi 
możliwościami. Obydwa produkty zostały stworzone z myślą o pojedynczym 
użytkowniku lub niewielkim zespole. Drukarka Phaser 3260 umożliwia szybkie, 
automatyczne drukowanie dwustronne i zapewnia wyrazistość zarówno tekstu 
jak i grafiki. Model WorkCentre 3225 to urządzenie typu „wszystko w jednym”, 
które oprócz drukowania oferuje dodatkowo niezawodne, przystępne cenowo 
funkcje kopiowania, skanowania i faksu.



Phaser 3260 – najważniejsze fakty
•  Wbudowana łączność Wi-Fi
•  Drukowanie do 29 str./min Letter /  

28 str./min A4
•  600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi w trybie 

ulepszonym
•  Potężny procesor 600 MHz
•  Czas wydruku pierwszej strony wynoszący 

zaledwie 8,5 sekundy
Szer. x gł. x wys.:
368 x 335 x 214 mm / 14,5" x 13,2" x 8,4"
Waga:
7,6 kg / 16,8 lb

WorkCentre 3225 – szybkie fakty
•  Drukowanie i kopiowanie do 29 str./min Letter /  

28 str./min A4
•  Wbudowana łączność Wi-Fi
•  Drukowanie z rozdzielczością do 600 x 600 dpi; 

ulepszona 4800 x 600
•  Potężny procesor 600 MHz
•  Krótki czas wydruku pierwszej strony, wynoszący 

zaledwie 8,5 sekundy
•  Skanowanie w rozdzielczości do 600 x 600 dpi  

w trybie czarno-białym i kolorowym
Szer. x gł. x wys.:
401 x 362 x 365 mm / 15,8" x 14,3" x 14,4"
Waga:
11,4 kg / 25,1 lb

Atuty WorkCentre 3225: 
• Kompaktowe, ciche i lekkie urządzenie 

WorkCentre 3225 idealnie się mieści 
w ciasnych, tętniących pracą przestrzeniach. 

• Intuicyjny panel sterowania z czytelnymi 
przyciskami i dwuwierszowym wyświetlaczem 
LCD umożliwia szybki dostęp do najczęściej 
używanych funkcji.

• Ulepszona jakość obrazu zapewniająca 
rozdzielczość 4800 x 600 dpi pozwala drukować 
ostre szczegóły obrazów i wyraźny tekst. 

• Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 
40 arkuszy umożliwia oszczędność czasu 
podczas kopiowania i skanowania dokumentów 
wielostronicowych.

• Funkcje skanowania w trybie kolorowym i czarno-
białym pozwalają szybko przekształcać dokumenty 
papierowe w elektroniczne — gotowe do użycia 
w sieci, zapisania w folderze na komputerze lub 
wstawienia do aplikacji.

• Dzięki funkcji skanowania do wiadomości 
e-mail papierowe dokumenty można wysyłać 
do odbiorców e-mail bezpośrednio z panelu 
sterowania — nie ma potrzeby chodzenia w tę 
i z powrotem między drukarką a komputerem.

• Szeroki wachlarz funkcji kopiowania obejmuje 
pomniejszanie/powiększanie, automatyczne 
usuwanie tła, 3-stopniową regulację 
przyciemnienia, układanie, kopiowanie 
dokumentów tożsamości i schematy 
kopiowania N stron na arkusz. 

• Szereg zabezpieczeń, takich jak protokoły 
zabezpieczeń sieciowych SNMPv3 i IPv6 czy 
funkcja bezpiecznego odbierania faksów, która 
wstrzymuje faksy do momentu zalogowania 
się upoważnionego użytkownika, dba 
o bezpieczeństwo poufnych danych.

Jedno urządzenie. Pięć imponujących umiejętności. Połączenie pięciu 
najważniejszych funkcji biurowych w jednym, łatwym w obsłudze produkcie 
pozwala jeszcze efektywniej usprawniać działalność firmy. Bazą urządzenia 
wielofunkcyjnego Xerox® WorkCentre™ 3225 jest znakomita funkcjonalność drukarki 
Xerox® Phaser® 3260, którą wzbogacono o obsługę kopiowania, skanowania, poczty 
e-mail i faksu.

WorkCentre 3225. Kopiowanie. Drukowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.
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Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Dane techniczne 
urządzeń Phaser 3260DI Phaser 3260DNI WorkCentre 3225DNI

Prędkość Do 29 str./min Letter / 28 str./min A4

Wydajność miesięczna1 Do 30 000 stron/miesiąc

Procesor / pamięć 600 MHz / 256 MB

Łączność Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0

Drukowanie i 
kopiowanie
Rozdzielczość 600 x 600 dpi (do 4800 x 600 – ulepszona jakość obrazu)

Drukowanie: 600 x 600 dpi (do 4800 x 600 – ulepszona jakość obrazu)  
Kopiowanie: Do 1200 x 1200 dpi – ulepszona jakość obrazu

Czas wydruku pierwszej 
strony Tylko 8,5 sekundy Drukowanie: tylko 8,5 sekundy; kopiowanie: tylko 10 sekund

Języki opisu strony Emulacje PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™

Funkcje drukowania Tryb oszczędzania tonera, drukowanie broszur, drukowanie plakatów, pomijanie pustych stron, drukowanie N stron na arkusz, skalowanie, pomniejszanie/powiększanie, 
dopasowywanie do strony, znaki wodne, nakładki, niestandardowe rozmiary stron, kolejność druku, poprawianie krawędzi, regulacja jasności, regulacja kontrastu, wybór 
papieru według atrybutu, ustawienia sterownika Earth Smart, sterowniki druku dwukierunkowego, monitorowanie zadań, ustawienia „Zapisz i przywołaj” w sterowniku

Drukowanie z urządzeń 
mobilnych Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skanowanie Funkcje Nie dot. Skanowanie za pośrednictwem TWAIN/WIA, skanowanie do 
komputera, skanowanie do WSD, skanowanie do wiadomości e-mail, 
rozdzielczość do 600 x 600, tryb kolorowy, tryb czarno-biały, 8-bitowa 
skala szarości, PDF/JPEG/TIFF

Faks
Funkcje faksowania z panelu 
urządzenia2 

Nie dot. Kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatyczne odbieranie, 
automatyczne ponowne wybieranie numeru, rozsyłanie z 
automatycznym zmniejszaniem, wysyłanie kolorowych faksów, 
filtrowanie niechcianych faksów, unikalny dzwonek, książka adresowa 
faksu, przekazywanie faksów do faksu, zabezpieczone odbieranie faksów, 
przekazywanie odebranych faksów do komputera

Funkcje faksu LAN Rozsyłanie, książka adresowa faksu

Zabezpieczenia  
W standardzie Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, WPA2 Personal, filtrowanie IPv4 i IPv6, filtrowanie adresów MAC, SNMPv3, dezaktywacja gniazda USB

Nie dot. Uwierzytelnianie sieciowe (Kerberos/SMB/LDAP), bezpieczny protokół 
LDAP, SMTP over SSL/TLS, uwierzytelnianie skanowania do wiadomości 
e-mail, WPA2 Enterprise

Wejście papieru
W standardzie

Taca główna: do 250 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do  
216 x 356 mm / od 3" x 5" do 8,5" x 14" 
Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz; niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 
216 x 356 mm / od 3" x 5" do 8,5" x 14"

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 40 arkuszy; 
niestandardowe rozmiary: od 148 x 148 mm do 216 x 356 mm / 
od 5,8" x 5,8" do 8,5" x 14"
Taca główna: do 250 arkuszy; niestandardowe rozmiary:  
od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm / od 3" x 5" do 8,5" x 14"
Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz; niestandardowe rozmiary: 
od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm / od 3" x 5" do 8,5" x 14"

Wyjście papieru 150 arkuszy 120 arkuszy

Automatyczne drukowanie 
dwustronne W standardzie

Gwarancja Dwuletnia gwarancja napraw
1 Maksymalne szacowane obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest uwzględniane. 2  Wymagana analogowa linia telefoniczna.

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, powiadomienia przez e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® 
Easy Print Manager
Sterowniki druku
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bitowy), 7 (32-/64-bitowy), 
Vista (32-/64-bitowy), 2000, XP (32-/64-bitowy), 2003 Server 
(32-/64-bitowy), 2008 Server (32-/64-bitowy), 2008R2 
(64-bitowy); 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)
Obsługa czcionek
136 czcionek PostScript; 111 czcionek PCL
Obsługa nośników
Automatyczny podajnik dokumentów: od 60 do 105 g/m2 / 
od 16 do 28 lb
Taca główna: od 60 do 163 g/m2 / od 16 do 43 lb
Otwór podawania ręcznego: od 60 do 220 g/m2 / 
od 16 do 58 lb
Typy nośników
Papier zwykły, gruby, cienki, koperty, etykiety, karton, bawełna, 
papier kolorowy, z nadrukiem, makulaturowy, dokumentowy, 
archiwalny, folia
Środowisko pracy
Temperatura: od 10° do 32°C / od 50° do 90°F; wilgotność: od 
20% do 80%; ciśnienie akustyczne: drukowanie: 50 dB(A), 
ADF: 53 dB(A), tryb gotowości: Phaser 3260: 30 dB(A), tryb 

gotowości: WorkCentre 3225: 26 dB(A); rozgrzewanie (z trybu 
oszczędzania energii): tylko 14 sekund, czas wydruku pierwszej 
strony po wyjściu z trybu oszczędzania energii: tylko 14 sekund
Parametry elektryczne
Zasilanie: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A lub 220–240 VAC, 
50/60 Hz 3,2 A; drukowanie ciągłe: 417 watów; tryb gotowości 
(czuwanie): 46 watów; tryb oszczędzania energii (uśpienie): 
2,0 waty
Wymiary (szer. x gł. × wys.)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm / 14,5" x 13,2" x 8,4", 
waga: 7,6 kg / 16,8 lb
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm /  
15,8" x 14,3" x 14,4", waga: 11,4 kg / 25,1 lb
Atesty
Zarejestrowane na liście UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
wydanie 2, FDA/CDRH – produkt laserowy klasy 1, część 
15 przepisów FCC, klasa B, Canada ICES-003, klasa B, 
oznaczenie CE, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, 
EN 60950-1, wydanie 2, EN 60825-1 – produkt laserowy klasy 
1, dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej (EMC) 
2004/108/WE, EN 55022, klasa B, EN 55024, dyrektywa 
RoHS 2011/65/UE, dyrektywa WEEE 2012/19/UE, zgodność z 
programem ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, 
WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), oznaczenie GS, EPEAT, 
Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech
Zawartość opakowania
•  Drukarka Phaser 3260 lub urządzenie wielofunkcyjne 

WorkCentre 3225
• Kaseta z tonerem (wydajność 1500 stron*)

• Kaseta z tonerem (wydajność 10 000 stron**)
•  Oprogramowanie (Nuance Paperport i Image Retriever, 

ABBYY FineReader Professional tylko w przypadku 
WorkCentre 3225)

•  Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD ze sterownikiem 
i dokumentacją

•  Przewód zasilający, przewód USB
•  Przewód faksu (WorkCentre 3225)
Program przetwarzania zużytych materiałów 
eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne do urządzeń Phaser 3260 i 
WorkCentre 3225 są objęte programem recyklingu materiałów 
eksploatacyjnych Xerox Green World Alliance. Aby uzyskać 
więcej informacji, zapraszamy na stronę internetową Green 
World Alliance pod adresem www.xerox.com/gwa.
Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem: 3000 stron*  106R02778
Kaseta z tonerem – podwójne opakowanie:  
2 x 3000 stron*  106R02782
Wkład bębna: 10 000 stron** 101R00474

*  Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność 
zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność jest zależna 
od obrazów, pokrycia stron i trybu drukowania.

**  Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana w oparciu 
o strony w formacie Letter/A4 o gramaturze 75 g/m2 (20 lb). 
Wydajność zależy od typu nośnika, jego rozmiaru, gramatury, 
orientacji i sposobu użytkowania urządzenia.


