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Брошура за принтер Xerox® B210 и мултифункционални принтери B205/B215 

 

Забележителна надеждност и отлична икономичност  

Вашите идеи никога не спират, както и вашият принтер. Xerox® B210, B205 и B215 

са идеалният избор за малки работни екипи или за професионалисти, които работят  

от вкъщи. Тези устройства ви осигуряват отлична производителност и надеждност, 

на която можете да разчитате, ден след ден. Вече няма да има пречки между вас и 

следващата ви голяма идея. 
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Печатайте по вашия начин. 

Печатайте сигурно от вашето мобилно устройство, 

лаптоп или настолен компютър чрез AirPrint, Google 

Cloud Print, Mopria и Android поддръжка. 

 

Интуитивен екран за интелигента работа. 

Използвайте сензорния екран, за да печатате, копирате 

и да използвате факс функцията с лекота и удобство.* 

 

Печатайте безжично. 

Вашата работа е безжична. Сега и печатането може да 

бъде такова. Свържете се към вашата мрежа с лекота и 

започнете да работите. 

 

Няма Wi-Fi? Няма проблем. 

Wi-Fi Direct® ви осигурява защитена връзка от 

вашия принтер към всяко устройство. По този начин 

може да печатате безжично без рутер и без сложни 

настройки. 

 

Свързване и печат. 

Печатайте директно от всяко флаш устройство или 

външен твърд диск като използвате предния USB 

порт.** 

 

*Достъпен само при B215. 

**Достъпен само при B205/B215. 

 

Компактност. 

Този принтер е достатъчно лек за прибиране на рафт за 

книги. Той работи толкова тихо, че може да бъде 

поставен дори в стаята на вашето бебе. Въпреки това 

той печата изключително бързо със скорост до 31 

черно-бели стр./мин. 

 

Имате нужда от нещо повече, не само от печат?  

Вижте нашето предложение – два мултифункционални 

принтера с бизнес фокус, които се използват 

изключително лесно. 

 

Важни функции на B205/B215: 

• Компактен, тих и лек. Побира се с лекота дори в 

малки пространства. 

 

• 3.5-инчов капацитивен потребителски интерфейс със сензорен екран (UI), който ви 

дава функционалност, подобна на смартфон.* 

 

• Цветното сканиране ви помага да създавате електронни файлове мигновено. Запазете 

файловете на вашата мрежа или десктоп или ги отворете в приложение. 
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• Сканирайте директно на USB, имейл, компютър или мрежа. 

 

• Защитете своите данни и файлове със защитните мрежови протоколи SNMPv3 и IPv6 

и функцията Secure Fax Receive, която задържа всеки получен факс, докато не се 

логнете, за да го изтеглите. 

 

*Достъпен само при B215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бързи факти за B210: 

• LED потребителски 

интерфейс  

• Вградена Wi-Fi връзка  

• Печата до 31 ч&б 

стр./мин. Letter/  30 ч&б 

стр./мин. А4 

• Двустранен печат 

• 600 x 600 dpi; 1200 x 

1200 dpi подобрено 

• ШхДхВ: 368 x 334.5 x 

213.4 мм / 14.5 x 13.2 x 

8.4 инча. 

• Тегло: 7.56 кг/ 16.67 

паунда 

 

Бързи факти за B205: 

• Двуредов LED 

потребителски 

интерфейс  

• Вградена Wi-Fi връзка  

• Печата до 31 ч&б 

стр./мин. Letter/  30 ч&б 

стр./мин. А4 

• Едностранен печат 

• Копиране/ Печатане/ 

Сканиране 

• 600 x 600 dpi; 1200 x 

1200 dpi подобрено 

• ШхДхВ: 401 x 362 x 365.1 

мм / 15.8 x 14.3 x 14.4 

инча. 

• Тегло: 10.97 кг/ 24.18 

паунда 

 

Бързи факти за B215: 

• 3.5-инчов капацитивен  

потребителски интерфейс 

със сензорен екран  

• Вградена Wi-Fi връзка  

• Печата до 31 ч&б стр./мин. 

Letter/  30 ч&б стр./мин. А4 

• Двустранен печат 

• Копиране/ Печатане/ 

Сканиране и Факс функция 

• 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi 

подобрено 

• ШхДхВ: 401 x 396.8 x 365.1 

мм / 15.8 x 15.6 x 14.4 инча. 

• Тегло: 11.45 кг/ 25.24 паунда 

 


