
Tiskárna Xerox® Phaser 3320 a 
multifunkce WorkCentre 3315/3325
Malé rozměry, vysoký výkon 
a produktivita.

Phaser® 3320 a  
WorkCentre® 3315/3325 
A4
Černobílá tiskárna  
a multifunkce



Vysoká pracovní produktivita s nejnovějšími kancelářskými technologiemi. 
Phaser 3320 WorkCentre 3315/3325 dodávají spolehlivý výkon všude, kde je 
to potřeba. Díky nim se můžete zaměřit na to, na čem vám skutečně záleží: 
na růst vašeho podnikání.

Zvládněte více s nižšími náklady 
•  Multifunkční produktivita. WorkCentre 

3315/3325 pomáhá šetřit energii a snižovat 
náklady na spotřební materiál díky 
kombinaci kopírky, tiskárny, barevného 
skeneru a faxu do jednoho cenově 
dostupného zařízení.

•  Efektivnější vstup. Automatický 
oboustranný podavač předloh (DADF) 
standardně u WorkCentre 3325 umožňuje 
rychlejší skenování, kopírování a faxování 
oboustranných předloh.

•  Automatický oboustranný tisk. 
Bezproblémový oboustranný tisk dokáže 
snížit vaši spotřebu papíru o polovinu. Je 
součástí tiskáren Phaser 3320 a WorkCentre 
3315/3325. 

•  Zjednodušte každodenní pracovní 
procesy. Výkonné funkce skenování u 
WorkCentre 3315/3325 zahrnují také 
skenování do e-mailu, skenování v síti 
a skenování do paměťového zařízení USB. 
Navíc můžete posílat faxy ze sítě pomocí 
aplikace PC Fax a využívat všechny funkce 
faxu, jako jsou rychlé předvolby, barevné 
faxování a další.

Výkonný pracovník
•  Špičkový výkon. Díky vysoké rychlosti tisku 

až 35 str./min a vytištění první stránky již za 
6,5 sekundy se můžete spolehnout, že své 
dokumenty budete mít vždy včas připravené.

•  Tiskněte více po delší dobu. Volitelný 
druhý zásobník papíru rozšiřuje kapacitu 
tiskárny o 520 listů. 

•  Poznejte rozdíl. S kvalitou tisku až 1200 x 
1200 dpi budou vaše dokumenty výjimečně 
ostré. 

•  Spolehlivá odolnost. Tiskárny Phaser 
3320 a WorkCentre 3325 s jednorázovým 
měsíčním pracovním cyklem až 
80 000 výtisků (tiskárna WorkCentre 3315 až 
50 000 výtisků) můžete je bez obav nasadit 
prostředích s vysokou pracovní zátěží. 

Flexibilita
•  Bezdrátové připojení. Tiskárny Phaser 

3320 a WorkCentre 3325 se standardně 
dodávají s možností bezdrátového připjení 
Wi-Fi. Můžete si tak vybrat zařízení, jaké vám 
skutečně vyhovuje, a umístit je na libovolné 
místo.

•  Zůstaňte v bezpečí. Chraňte své důvěrné 
dokumenty před nevyžádanými příjemci 
s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi, 
jako jsou technologie IPsec, protokol 
SNMPv3, filtrování IP adres a zabezpečený 
tisk.

•  Produktivita tam, kde ji potřebujete. 
Všechna tři zařízení zabírají velmi málo 
místa, a můžete je tedy využít kdekoli na 
pracovišti, ať už na pracovním stole, nebo 
ve společné místnosti. 

•  Úspornost. Volitelné vysokokapacitní tiskové 
kazety snižují celkové náklady na provoz 
a nevyžadují tak častou výměnu. 

•  Snadná správa. Se softwarem Xerox® 
CentreWare® IS je správa vzdálených zařízení 
přímo z vašeho počítače hračka.

Tiskárna Phaser® 3320 a multifunkce 
tiskárna WorkCentre® 3315/3325

Stručná fakta o tiskárně Phaser® 3320
•   Rychlost tisku až 35 str./min
•   Vytištění první stránky za 6,5 sekundy
•   Wi-Fi
•   Standardní kapacita 250 listů
•   Ruční podavač na 50 listů
•   600MHz procesor
•   Rozlišení až 1200 x 1200 dpi

WorkCentre® 3315/3325 – stručná fakta
•  Rychlost tisku až 31/35 stran/min
•  Vytištění první stránky za 6,5 sekundy
•  Wi-Fi (pouze tiskárna WorkCentre 3325)
•  Oboustranný automatický podavač předloh  

na 50 listů (pouze tiskárna WorkCentre 3325)
•  Standardní kapacita 250 listů
•  Ruční podavač na 50 listů
•  600MHz procesor (tiskárna WorkCentre 3315: 360 MHz)
•  Rozlišení až 1200 x 1200 dpi

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

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

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

Kopírování / tisk / skenování / 
fax / e-mail
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Spousta funkcí, minimum potřebného prostoru. Multifunkční tiskárna 
WorkCentre 3315/3325 přináší špičkový výkon tisku a skvělé nástroje pro 
produktivitu tak, aby vaše každodenní práce v kanceláři byla ještě efektivnější.

1
Automatický podavač předloh s kapacitou 
50 listů dokáže pracovat s médii ve formátu od 
142 x 148 mm do 216 x 356 mm. 

2
Výkonné funkce barevného skenování zahrnují také 
skenování do e-mailu, skenování v síti (pouze tiskárna 
WorkCentre 3325), skenování do složky a skenování 
do paměťového zařízení USB.

3
S velkým a jasným předním panelem se snadno 
přístupnými tlačítky se vám bude lépe pracovat.

4
Funkce kopírování zahrnují také možnost 
automatického kopírování průkazu totožnosti, 
kopírování více stran na list, fotografický režim a další.

5
Fax s nejnovějšími funkcemi a rychlostí přenosu 
33,6 kb/s a kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6
Díky USB portu umístěnému na čelní straně 
mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního 
paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.

7
Výstupní zásobník na 150 listů.

8
Manuální podavač na 50 listů pojme média ve 
formátu od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

9
Vstupní zásobník na 250 listů pojme média ve 
formátu od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

10
Volitelný přídavný zásobník papíru na 520 listů 
zvyšuje celkovou kapacitu na 820 listů.

11
Standardní 600 MHz procesor a 256 MB paměť 
(rozšiřitelná na 768 MB) snadno zvládnou vysoké 
pracovní zatížení (pouze tiskárna WorkCentre 3325).
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Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/office. 
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Rychlost

 Phaser® 3320 WorkCentre® 3315 WorkCentre 3325

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

Pracovní cyklus Až 80 000 stran/měsíc1 Až 50 000 stran/měsíc1 Až 80 000 stran/měsíc1

Podpora médií 
Vstup médií Standardní

Automatický podavač předloh (APP): 
50 listů: Uživatelské formáty: 142 x 148 mm až 
216 x 356 mm

Automatický oboustranný podavač 
předloh (DADF): 
50 listů: Uživatelské formáty: 142 x 148 mm až 
216 x 356 mm

Ruční podavač: 50 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Volitelné Další zásobník: 520 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Výstup papíru 150 listů

Automatický oboustranný tisk Standardně

Tisk Vytištění první stránky Již za 6,5 sekundy

Rozlišení tisku (max.) Až 1200x1200 dpi

Procesor 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Paměť (stand./max.) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB

HDD 2 GB

Připojení 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 Emulace PCL® 5e a 6, emulace PostScript® 3™, emulace PDF Emulace PCL® 5e a 6, emulace PostScript® 3™, 
emulace PDF, XPS®

Vlastnosti tisku Vodoznaky, kompletování, automatický oboustranný tisk, tisk více stran na jeden list, plakát, tisk brožur, uživatelský formát stránky, přizpůsobení stránce, 
přizpůsobení velikosti, režim úspory toneru, režim Earth Smart, tisk z jednotky USB2, uložení a tisk3

Kopírování Vytištění první stránky Již za 12 sekund Již za 10 sekund

Rozlišení kopírování (max.) Až 600 x 600 dpi

Funkce kopírování Automatické potlačení pozadí, regulace tmavosti, 
kopírování osobních dokladů, posun okraje, 
tisk více stran na jeden list, vytvoření úlohy, 
fotografický režim, předběžné naprogramování

Automatické potlačení pozadí, regulace tmavosti, 
kopírování osobních dokladů, posun okraje, 
vytváření brožur, kopírování knih s funkcí vymazání 
prostřední části, vymazání okrajů, tisk více stran 
na jeden list, přerušení úlohy, vytvoření úlohy, 
fotografický režim, kopírování plakátů

Fax4

Funkce faxu
33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresář (až 200 rychlých voleb, 209 skupinových 
vytáčení), rozlišení až 300 x 300 dpi, automatické opakované vytáčení, automatické zmenšení, odesílání 
barevných faxů, zpožděné odeslání, předání faxu na e-mail / faxové číslo, ochrana před nevyžádanými 
faxy, příjem do paměti, aplikace PC Fax (pouze systém Windows), zabezpečený fax

Skenování
Cíle skenování

Skenování do e-mailu, zařízení USB, místního 
počítače, síťového počítače

Skenování do e-mailu, zařízení USB, složky, serveru 
FTP, serveru SMB, místního počítače, síťového 
počítače, místní jednotky

Funkce skenování Rozlišení až 4 800 x 4 800 dpi, 24bitové barvy / 8bitové odstíny šedi, PDF / JPEG / TIFF (jednostránkový 
nebo vícestránkový), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Zabezpečení Zabezpečený protokol HTTPS (SSL), IPsec, zabezpečený protokol LDAP, 802.1X, SNMPv3, filtrování adres 
IP, zabezpečený tisk (tiskárna WorkCentre 3315 s volitelným rozšířením paměti o 256 MB), filtrování 
adres MAC

Zabezpečený protokol HTTPS (SSL), IPsec, 
zabezpečený protokol LDAP, 802.1X, ověřování 
v síti, SNMPv3, filtrování adres IP, zabezpečený tisk, 
přepisování obrazu, filtrování adres MAC

Záruka 2 roky s opravou v servisním středisku
1 Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné využití na maximum. 2 Pouze tiskárny WorkCentre 3315 a 3325. 3 Pouze tiskárna WorkCentre 3325. 4 Vyžaduje 
analogovou telefonní linku.

Správa zařízení
Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, 
upozornění e-mailem, Apple® Bonjour 

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

Manipulace s médii
Automatický podavač předloh (3315): 60-105 g/m²; 
Duplexní automatický podavač předloh (3325): 50-105 g/m²; 
Ruční podavač: 60-220 g/m²; Zásobník 1: 60-163 g/m²; 
Typy médií: běžný papír, tenký papír, silný papír, silnější 
papír, bavlněný papír, barevný papír, obálky, fólie, předtištěný 
papír, recyklovaný papír, štítky, kancelářský papír, karton, 
archivní papír

Provozní prostředí
Teplota: skladování: 0 º až 40 ºC; provoz: 10 º až 32 ºC; 
Vlhkost: Provoz: 20 % až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 
3320: tisk: 52 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3315:  
tisk/kopírování: 52 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A);  
3325: tisk/kopírování: 53 dB(A), pohotovostní režim 26 dB(A); 
Doba potřebná pro zahřátí (z režimu spánku): pouze 
35 sekund

Elektrické parametry
Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 6,5 A nebo 220-240 V 
stř., 50/60 Hz, 3,3 A; Spotřeba energie: 3320: pohotovostní 
režim: 48 W, tisk: 420 W, režim spánku: 10 W; 3315/3325: 
pohotovostní režim: 50 W, tisk: 600 W, režim spánku: 8 W, 
certifikace ENERGY STAR®

Certifikace
FCC část 15, třída B, FCC část 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
2. vydání, označení CE podle směrnice pro nízké napětí 
(2006/95/ES), směrnice EMC (2004/108/ES) a směrnice 
R&TTE (1999/5/ES), GOST, NOM, označení GS, Citrix Ready, 
část 508 (s drobnými odchylkami), Blue Angel, ENERGY STAR®

Spotřební materiál
Vysokokapacitní tiskové kazety:
3320: 11 000 stand. stran*  106R02306
3325: 11 000 stand. stran* 106R02312
3315: 5 000 stand. stran*  106R02310
Standardní tiskové kazety:
3320: 5 000 stand. stran*  106R02304
3325: 5 000 stand. stran*  106R02310
3315: 2 300 stand. stran*  106R02308

Doplňky
Přídavný zásobník médií s kapacitou 520 listů  497N01412 
Paměť 256 MB  
(Phaser 3320 a WorkCentre 3315) 098N02189 
Paměť 512 MB (WorkCentre 3325) 097N01878

*  Průměrný počet stand. stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou 
ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu 
tisku.


