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Впечатляващи резултати. Минимални разходи.

Принтер Xerox Phaser 3020 и мултифункционално
устройство Xerox WorkCentre™ 3025
®

®

®

Бизнесът Ви може и да е малък, но потребностите му да са сериозни.
Ултракомпактният принтер Phaser 3020 и мултифункционалното устройство
WorkCentre 3025 са разработени с акцент върху нуждите на индивидуалните
потребители. Конфигурирането е бързо, ежедневното използване –
лесно, а времето за разпечатване – кратко. WorkCentre 3025 увеличава
производителността на офиса чрез използване на една надеждна машина за
печат, копиране, сканиране и работа с факс, предлагана на достъпна цена.
Пряк достъп отвсякъде.

Стабилно изпълнение.

Най-съвременни технологии.

• Перфектни размери. Компактният
дизайн на принтера Phaser 3020 и
мултифункционалното устройство
WorkCentre 3025 позволява лесно
разполагане в тесни пространства.

• Надеждна производителност.
Phaser 3020 и WorkCentre 3025 се
справят лесно с големи натоварвания.

• 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. Можете да разположите
принтера или мултифункционалното
устройство където Ви е най-удобно
благодарение на стандартно
предлаганата функция за работа
в Wi-Fi мрежа.
• Извън полезрението. Но пак под
контрол. Проверявайте по всяко време
хода на изпълнението на задания
за печат, следете нивото на тонер и
осъществявайте бързо достъп до онлайн
поддържката от настолния си компютър
с помощта на Xerox® CentreWare® IS.
• Интуитивен потребителски интерфейс.
Използвайте интуитивния преден панел
на устройството, за да вършите лесно
ежедневните си задачи.

• По-малко чакане. Скоростите на печат,
достигащи 21 страници на минута,
позволяват да прекарвате повече време
с клиентите си и по-малко в чакане.
• Неотразимо впечатление. Достъпна
цена. Получавате забележителни
резултати и богат набор от стандартни
функции при избор на принтер или
мултифункционално устройство с USB,
Ethernet (WorkCentre 3025NI) и вградена
поддръжка на Wi-Fi.
• Малки размери. Максимална
производителност. WorkCentre 3025,
характеризиращ се с най-малките
размери за устройствата от този
клас, пести пространство и намалява
потреблението на енергия и разходите
за консумативи, съчетавайки в себе си
функциите на няколко офис устройства.

• Впечатляващ външен вид. При
достигаща 1200 x 1200 dpi (в режим
на повишено качество) разделителна
способност, текстът и графиката придават
значително визуално въздействие на
важните разпечатки.
• Увеличена мощност. Благодарение на
мощния 600 MHz процесор и 128 MB
памет можете да се справите с всеки
труден проект бързо и ефективно.
Няма нужда да чакате.

• Няма нужда от допълнителни части.
Принтерът и мултифункционалното
устройство използват една лесна
за смяна касета, което опростява
управлението на консумативи и свежда
до минимум времето, необходимо за
смяната им.

Phaser 3020. Печат.

Висока производителност. Мултифункционалното устройство Xerox
WorkCentre™ 3025 съчетава в себе си четири изключително важни за всеки
офис функции – копиране, сканиране, факс и печат – в една машина.
®

Най-забележителното за
WorkCentre 3025:
• Свързване от всяка точка на офиса
с ултракомпактния поддържащ Wi-Fi
WorkCentre 3025.
• Лесната навигация сред настройките
и функциите на устройството се
осъществява чрез панела с интуитивен
течнокристален дисплей.
• Обработвайте задания за копиране,
сканиране или изпращане по факс на
многостранични документи на носители
с различни размери, от 148 x 148 mm до
216 x 356 mm, с помощта на 40-листовото
устройство за автоматично подаване на
документи.*
• Сканирайте документи цветно или в сива
скала с разделителна способност до
600 × 600 dpi във файлови формати PDF,
JPEG или TIFF.
• Функциите за копиране включват
колиране (комплектоване), копиране
на документи за самоличност, печат на
няколко страници на лист, автоматично
потискане на фона и фото-режим.
• WorkCentre 3025* поддържа множество
стандартни за бранша функции,
включително изпращане на факс със
скорост 33,6 Kbps и MH/MR/MMR/JBIG
компресия.

WorkCentre 3025. Копиране. Печат. Сканиране. Факс.*

* Факс и ADF (автоматично подаващо устройство) се предлагат
само в WorkCentre 3025NI.

Phaser 3020 – фактите накратко

WorkCentre 3025 - фактите накратко

• Печатайте до 21 стр./мин letter /
20 стр./мин A4
• Вградена Wi-Fi свързаност
• 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi повишено
качество на изображенията
• Мощен 600 MHz процесор
• Бързо извеждане на първа страница
(най-бързо за 8,5 секунди)
ШхДхВ:
331 x 215 x 188 mm

• Печатайте и копирайте със скорост до 21 стр./мин
letter / 20 стр./мин A4
• Вградена Wi-Fi свързаност
• Печатайте с до 1200 × 1200 dpi в режим на повишено
качество
• Мощен 600 MHz процесор
• Бързо извеждане на първа страница; Печат: Най-бързо
за 8,5 секунди; Копиране: най-бързо за 10 секунди
• Сканирайте цветно, в сива скала или черно-бяло
с разделителна способност 600 x 600 dpi

Тегло:
4,1 kg

ШхДхВ:
406 x 360 x 309 mm
Тегло:
8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025
Технически
характеристики

Phaser 3020BI

WorkCentre 3025BI

Скорост

До 21 стр./мин Letter / 20 стр./мин A4

Работно натоварване1

До 15 000 страници на месец

WorkCentre 3025NI

Процесор / памет

600 MHz / 128 MB

Възможности за свързване

Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0

Печат и копиране

600 x 600 dpi
(до 1200 × 1200 dpi в режим на високо качество)

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

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

GDI

Разделителна способност

600 MHz / 128 MB
10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,
високоскоростен USB 2.0

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
(само в WorkCentre 3025), Драйвери с двупосочна комуникация, Проследяване на задания, Запазване и възстановяване на настройките на драйвера

Мобилен печат

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Сканиране

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

Функции

няма

Факс

няма

Сигурност

IPsec, WPA2 Personal, IPv4 и IPv6 филтриране, Филтриране по MAC адрес, SNMPv3, Деактивиране на USB порт

Подаване на
хартия

няма

Вграден факс2, Мрежов факс, 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

Стъкло за документи

Автоматично подаващо устройство (ADF):
40 листа; нестандартни размери:
От 148 x 148 mm до 216 x 356 mm

Стандартно

Основна тава: До 150 листа; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm
Ръчно подаване: 1 лист; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm

1

Изход на хартията

100 листа

Автоматичен двустранен
печат

Ръчен

Гаранция

Две години гаранция

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, Apple® Bonjour®
Драйвери за печат
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-битов), 7 (32-/64-битов),
Vista (32-/64-битов), XP (32-/64-битов), 2008 Server
(32-/64-битов), 2003 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
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 163 г/м2
Видове носители
Обикновена, Дебела, Тънка, Плик, Етикети, Картон,
Хартия от памучни влакна, Цветна, С предварителен
печат, Рециклирана, Копирна, Архивна
Работна среда
Температура: От 10° до 32°C; Влажност: От 20% до 80%;
Звуково налягане: 3025NI: Печат: 50,0 dB(A), В режим
на готовност: 26 dB(A); Автоматично листоподаващо
устройство (ADF): 53 dB(A), 3020/3025BI: Печат: 50,0 dB(A),
В режим на готовност: 26 dB(A); Време на загряване
(от енергоспестяващ режим): най-бързо за 30 секунди

Електрически данни
Електрозахранване: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A или
220-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A; Непрекъснат печат: 313 W;
В готовност (режим на изчакване): 37 W; Енергоспестяващ
(спящ) режим: 2,3 W
Размери (Ш x Д x В)
Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, Тегло: 4,1 kg
WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, Тегло: 8,6 kg
WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, Тегло: 7,5 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/EС, EN 55024, клас B, EN 55022, клас B,
Директива за намаляване на опасните вещества (RoHS)
2011/65/EU, Директива за отпадъците от електрическо и
електронно оборудване (WEEE) 2012/19/EU, отговаря на
изискванията на ENERGY STAR®, отговаря на изискванията
на Citrix, NOM, EAC (GOST), знак GS, Green World Alliance,
WHQL, Apple AirPrint

За допълнителна информация посетете сайта ни на адрес: www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® и WorkCentre са търговски марки на
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Съдържание на опаковката
• Принтер Phaser 3020 / Мултифункционално
устройство WorkCentre 3025
• Тонер касета (капацитет 700 страници1)
•К
 ратко ръководство за инсталиране, CD с драйвери
и документация (ръководство за потребителя,
ръководство за системния администратор)
•С
 офтуер (WC 3025 Nuance Paperport и Image Retriever,
ABBYY FineReader Professional само с WorkCentre 3025NI)
•З
 ахранващ кабел
•U
 SB кабел
•К
 абел за факс (WorkCentre 3025NI)
Консумативи
Тонер касета: 1 500 страници1106R02773
Опаковка с две тонер касети:
2 х 1 500 страници1106R03048
1

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

