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מדפסת ומדפסת רב-תכליתית בשחור-לבן

מדפסת  Xerox Phaser 3020ומדפסת רב-תכליתית
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®

תוצאות מרשימות .עלות מינימלית.

מדפסת  Xerox Phaser 3020ומדפסת רב-תכליתית
Xerox WorkCentre™ 3025
®

®

®

יכול להיות שהעסק שלך קטן ,אבל יש לך צרכים עסקיים גדולים .מדפסת  Phaser 3020והמדפסת הרב-תכליתית
 WorkCentre 3025הן מדפסות קומפקטיות במיוחד שפותחו מתוך מחשבה על משתמשים יחידים .ההתקנה
מהירה ,השימוש היומיומי פשוט וביצועי ההדפסה מהירים .המדפסת הרב-תכליתית  WorkCentre 3025מרחיבה
את הפרודוקטיביות המשרדית על-ידי שימוש במכשיר אמין אחד להדפסה ,העתקה ,סריקה ושליחת פקסים ,כל זאת
במחיר נוח.

גישה ישירה מכל מקום.
•התאמה מושלמת .העיצוב הקומפקטי של מדפסת
 Phaser 3020ושל המדפסת הרב-תכליתית
 WorkCentre 3025מבטיח התאמה מושלמת
לחללים קטנים.
•זה לא מסובך .הצב את המדפסת או את המדפסת הרב-
תכליתית בכל מקום שתרצה ,בזכות רשת הWi-Fi-
הסטנדרטית.
•רחוק מהעין .לא רחוק מהלב .תוכל תמיד לעקוב אחר
התקדמות עבודות ההדפסה ,לראות את רמת הטונר
ולגשת במהירות לתמיכה המקוונת משולחן העבודה שלך
באמצעות .Xerox® CentreWare® IS
•ממשק משתמש אינטואיטיבי .השתמש בלוח הקדמי
האינטואיטיבי של ההתקן כדי לבצע משימות יומיומיות.
•אין צורך בחלקים נוספים .המדפסת והמדפסת הרב-תכליתית
משתמשות במחסנית רב-תכליתית אחת שניתן להחליף בקלות,
המאפשרת ניהול נוח של החומרים המתכלים וצמצום הזמן
המושקע בהחלפתם.

פעולה אחידה.

טכנולוגיה מתקדמת.

•ביצועים של סוס עבודהPhaser 3020 .
ו WorkCentre 3025-מתמודדות בקלות עם עומסי
עבודה גדולים.

• .Wi-Fi Directטלפונים ניידים ,מחשבי לוח ומחשבים
ניידים יכולים עכשיו לבצע חיבור מאובטח ישירות למדפסת או
למדפסת רב-תכליתית ,גם אם אין לך רשת אלחוטית קיימת.

•פחות זמן המתנה .מהירויות הדפסה מרביות של  21עמודים
לדקה מאפשרות לך להשקיע יותר זמן בלקוחותיך ופחות זמן
בהמתנה.

•פלט חזותי מרשים .טקסט וגרפיקה ברזולוציית הדפסה של
איכות תמונה משופרת עד  1,200 x 1,200 dpiמוסיפים
רושם חזותי משמעותי לעבודות הדפסה חשובות.

•תוצאות מרשימות .מחיר נוח .תהנה מתוצאות יוצאות דופן
ומאוסף עשיר של תכונות סטנדרטיות כשתבחר במדפסת
או במדפסת רב-תכליתית עם USBEthernet ,
(ב )WorkCentre 3025NI-ו Wi-Fi-מובנה.

•עוצמה מוגברת .מעבד חזק של  600 MHzוזיכרון של
 128 MBמאפשרים לך להפיק כל פרוייקט מורכב במהירות
וביעילות .אין צורך להמתין.

•גודל קטן .פלט מקסימלי ,WorkCentre 3025 .שהגודל
שלה הוא אחד הקטנים ביותר מסוגה ,חוסכת מקום ומפחיתה
את צריכת החשמל ואת עלויות החומרים המתכלים על-ידי
איחוד פונקציות של התקנים משרדיים מרובים.

 .Phaser 3020הדפסה.

פרודוקטיביות גבוהה .המדפסת הרב-תכליתית  Xerox WorkCentre™ 3025מאחדת ארבע פונקציות משרדיות
חיוניות לתוך התקן אחד עם יכולות העתקה ,סריקה ,שליחת פקסים והדפסה.
®

מאפיינים מרכזיים של :WorkCentre 3025
	•התחבר מכל מקום במשרד באמצעות WorkCentre 3025
הקומפקטית במיוחד עם יכולת .Wi-Fi
	•ניווט נוח בהגדרות ובפונקציות של ההתקן בעזרת הלוח הקדמי
האינטואיטיבי עם תצוגת .LCD
	•טפל במהירות בעבודות העתקה ,סריקה או פקס מרובות-
 5אינץ' עד
עמודים בגודל חומרי הדפסה שנע מ .8 x 5.8-
 2מ"מ
 1מ"מ עד  16 x 356
 8אינץ'  48 x 148 /
 .5 x 14
באמצעות מזין המסמכים האוטומטי ל 40-גיליונות*.
	•סרוק את המסמכים שלך בצבע או בגווני אפור ברזולוציה של עד
 600 × 600 dpiבתבניות הקובץ PDF JPEG ,או .TIFF
	•תכונות ההעתקה כוללות איסוף ,העתקת תעודות זיהוי,N-up ,
טשטוש רקע אוטומטי ומצב תמונה.
	•* WorkCentre 3025כוללת מגוון תכונות המהוות
סטנדרט בתעשייה ,כולל שליחת פקס של  Kbps 33.6עם
דחיסת .MH/MR/MMR/JBIG
* פקס ומזין מסמכים אוטומטי זמינים רק ב.WorkCentre 3025NI-

* .WorkCentre 3025העתקה .הדפסה .סריקה .פקס.

 Phaser 3020על קצה המזלג

 WorkCentre 3025על קצה המזלג

•הדפס עד  21עמודים לדקה בגודל Letter  20 /עמודים לדקה בגודל A4
•קישוריות  Wi-Fiמובנית
• ;600 x 600 dpiאיכות תמונה משופרת של 1,200 x 1,200 dpi
•מעבד רב עוצמה של 600 MHz
•מהירות מרבית של  8.5שניות להדפסת עמוד ראשון

•הדפס והעתק עד  21עמודים לדקה בגודל  etter 20 / Lעמודים
לדקה בגודל A4
•קישוריות  Wi-Fiמובנית
•הדפס באיכות תמונה משופרת של עד 1,200 x 1,200 dpi
•מעבד רב עוצמה של 600 MHz
•זמן הדפסת עמוד ראשון מהיר; הדפסה :מהירות מרבית של  8.5שניות;
העתקה :מהירות מרבית של  10שניות
•סרוק בצבע ,בגווני אפור או בשחור-לבן ב600 x 600 dpi-

רוחב  xעומק  xגובה:
x 13.1 x 8.5  7.4אינץ' x 331 / x 215  188מ"מ
משקל:
 9ליברות 4.1 ,ק"ג

רוחב  xעומק  xגובה:
12.214.2 x 16 xאינץ' 309 /360 x 406 xמ"מ
משקל:
 19ליברות 8.6 ,ק"ג

Xerox® WorkCentre™ 3025 / Xerox® Phaser® 3020
מפרטי התקן

Phaser 3020BI

WorkCentre 3025NI

WorkCentre 3025BI

עד  21עמודים לדקה בגודל Letter  20 /עמודים לדקה בגודל A4

מהירות
מחזור פעילות

1

עד  15,000עמודים לחודש

מעבד  /זיכרון

600 MHz 128 MB /

קישוריות

Wi-Fi b/g/nHigh-Speed USB 2.0 ,

הדפסה והעתקה

600 x 600 dpi
(איכות תמונה משופרת של עד )1,200 x 1,200

( 6איכות תמונה משופרת של עד  ;)1,200 x 1,200העתקה :עד 600 x 600 dpi
הדפסה 00 x 600 dpi :

זמן להדפסת עמוד ראשון

מהירות מרבית של  8.5שניות

הדפסה :מהירות מרבית של  8.5שניות; העתקה :מהירות מרבית של  10שניות

שפות תיאור עמוד

GDI

מאפייני הדפסה

מצב חיסכון בטונר ,הדפסת חוברות ,הדפסת כרזות ,דילוג על עמודים ריקים ,הדפסת  ,N-upהתאמת קנה מידה ,הקטנה/הגדלה ,התאמה לעמוד ,סימני מים ,שכבות-על ,עמודים בגודל מותאם אישית ,סדר הדפסה ,שיפור קצה ,כוונון בהירות,
כוונון ניגודיות ,בחירת נייר לפי תכונה ,הגדרות מנהל התקן ( Earth Smartב WorkCentre 3025-בלבד) ,מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים ,ניטור עבודות ,אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן

הדפסה ניידת

Apple® AirPrint™Xerox® PrintBack ,

רזולוציה

סריקה

תכונות

600 MHz 128 MB /
10/100Base-TX EthernetWi-Fi b/g/n ,,
High-Speed USB 2.0

סריקה דרך  ,TWAIN/WIAסריקה למחשב ,סריקה ל ,WSD-רזולוציה של עד  ,600 x 600 dpiצבע ,שחור-לבן ,גווני אפור של  8סיביות,
PDF/JPEG/TIFF

לא רלוונטי

פקס

לא רלוונטי

אבטחה

IPsec ,WPA2 Personal ,סינון  IPv4ו ,IPv6-סינון כתובות MAC ,SNMPv3 ,השבתת יציאות USB

קלט נייר

פקס מוטבע ,2פקס  ,LANדחיסת ,MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
מענה אוטומטי ,חיוג חוזר אוטומטי ,הקטנה אוטומטית ,שליחת שידור ,שליחת
פקס בצבע ,מסנן פקס זבל ,צלצול מובחן ,יומן כתובות פקס ,העברה מפקס
לפקס ,קבלת פקס מאובטחת ,העברת קבלת פקס למחשב

משטח

לא רלוונטי

כלול כסטנדרט

מזין מסמכים אוטומטי (:)ADF
8
 5אינץ' עד  .5 x 14
 40גיליונות; גדלים מותאמים אישית .8 x 5.8 :
 1מ"מ עד  216 x 356מ"מ
אינץ'  48 x 148 /

 2מ"מ
 7מ"מ עד  16 x 356
קלט ראשי :עד  150גיליונות; גדלים מותאמים אישית 3 x 5 :אינץ' עד  8.5 x 14אינץ'  6 x 127 /
 2מ"מ
 7מ"מ עד  16 x 356
הזנה ידנית :גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית 3 x 5 :אינץ' עד  8.5 x 14אינץ'  6 x 127 /

פלט נייר

 100גיליונות

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

ידנית

אחריות

אחריות לשנה באתר הלקוח (בהתאם למיקום גיאוגרפי)

 1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת;  2נדרש קו טלפון אנלוגי

ניהול התקנים
 ,Xerox® CentreWare® Internet Services ,Xerox® CentreWare® Web
Apple® Bonjour®
מנהלי התקן הדפסה
 32/64( 8סיביות) 32/64( 7 ,סיביות),
 Microsoft® Windows®גרסה 
 32/64( Xסיביות)2008 Server , ( 32/64סיביות),
Vista ( 32/64סיביות) P ,
2003 Server ( 32/64סיביות) 008R2 ,
 64( 2סיביות); Mac OS® 10.5-
10.9; 6 ,Red Hat Enterprise Linux 5; Fedora 11-19; openSUSE
11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise
11 ,Desktop 10; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15
טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי :נייר דחוס במשקל  16עד  28ליברות  60 /עד  105ג'/מ"ר;
קלט ראשי :נייר דחוס במשקל  16עד  43ליברות  60 /עד  163ג'/מ"ר; חריץ הזנה
ידנית :נייר דחוס במשקל  16עד  43ליברות  60 /עד  163ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה
נייר רגיל ,נייר עבה ,נייר דק ,מעטפות ,מדבקות ,כרטיסיות ,כותנה ,נייר צבעוני ,נייר מודפס
מראש ,נייר ממוחזר ,נייר דחוס ,ארכיון
סביבת הפעלה
טמפרטורה 50° :עד  90°פרנהייט  10° /עד  32°צלזיוס; לחות %20 :עד ;%80
לחץ קול :3025NI :הדפסה ,50.0 dB(A) :המתנה ;26 dB(A) :מזין המסמכים
האוטומטי53 dB(A) :;  :3020/3025BIהדפסה ,50.0 dB(A) :המתנה:
 ;26 dB(A)זמן חימום (ממצב חיסכון בחשמל) :מהירות מרבית של  30שניות

מתח
חשמלי ,110-127 VAC :50/60 Hz A 5.0 ,או 220-240 VAC50/60 Hz ,,
 ;A 2.5הדפסה רציפה 313 :ואט; מוכן (המתנה) 37 :ואט; מצב חיסכון בחשמל
(שינה) 2.3 :ואט
ממדים (רוחב  xעומק  xגובה)
7.4 :Phaser 3020 x  8.5x  13.1אינץ' 188 /215 xx 331מ"מ ,משקל:
 9ליברות  4.1 /ק"ג
12.2 :WorkCentre 3025NI x  14.2x  16אינץ' 309 /360 xx406
מ"מ ,משקל 19 :ליברות  8.6 /ק"ג
10.1 :WorkCentre 3025BI x  14.2x  16אינץ' 257 /360 xx406
מ"מ ,משקל 16.5 :ליברות  7.5 /ק"ג
אישורים
רשום ל ,UL 60950-1/CSA 60950-1-07-מהדורה שנייה– FDA/CDRH ,
מוצר לייזר Class 1 ,FCC Part 15 , ,Class Bקנדה ICES-003,Class B ,
סימון  ,CEהנחיית מתח נמוך 2006/95/EC ,EN 60950-1 ,מהדורה שנייה,
 – EN 60825-1מוצר לייזר Class 1 ,הנחיית EMC 2004/108/EC,
EN 55024Class B ,EN 55022 , ,Class B ,הנחיית RoHS ,2011/65/EU
הנחיית WEEE  ,2012/19/EUאישור ,ENERGY STAR®מותאם לCitrix-,
NOMEAC , ()GOST ,סימון GSGreen World Alliance ,WHQL ,,
Apple AirPrint

לקבלת מידע נוסף ,בקר אותנו בכתובת .www.xerox.com/office
 .©2014 Xerox Corporationכל הזכויות שמורותXerox®.CentreWare®,Xerox and Design® , Phaser®,ו WorkCentre-הם סימנים מסחריים של  Xerox Corporationבארצות
הברית ו/או במדינות אחרות .כשותפה בתוכניתENERGY STAR® ,חברת  Xerox Corporationקבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תוכנית  ENERGY STARלחיסכון באנרגיהENERGY STAR .
302BR-015A
והסימן של  ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב BR10683 7/14 .

תכולת האריזה
•מדפסת  Phaser 3020או מדפסת רב-תכליתית WorkCentre 3025
• מחסנית הדפסה (קיבולת של  700דפים)1
•מדריך התקנה מהירה ,תקליטור עם מנהלי התקנים ותיעוד (מדריך למשתמש,
מדריך למנהל המערכת)
•תוכנות (WC 3025  Nuance Paperport -ו,Image Retriever-
בתוספת  ABBYY FineReader Professionalעם  WC 3025NIבלבד)
•כבל חשמל
•כבל USB
•כבל פקס ()WorkCentre 3025NI
תוכנית מיחזור חומרים מתכלים
החומרים המתכלים עבור  Phaser 3020ו WorkCentre 3025 -הם חלק מתוכנית
המיחזור לחומרים מתכלים של  .Xerox Green World Allianceלקבלת מידע נוסף,
בקר באתר  Green World Allianceבכתובת .www.xerox.com/gwa
חומרים מתכלים
1
106R02773
מחסנית הדפסה 1,500 :דפים 
106R03048
מחסנית הדפסה של חבילה כפולהx 2 :  1,500דפים1
 1ממוצע דפים סטנדרטיים .התפוקה המוצהרת בהתאם ל .ISO/IEC 19752-התפוקה משתנה
בהתאם לתמונה ,לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.

