
Принтер Xerox® Phaser 3320 и 
многофункционално устройство 
WorkCentre 3315/3325 
Компактни, високопроизводителни 
и изключително полезни.

Phaser® 3320 и  
WorkCentre® 3315/3325 
Черно-бял принтер формат А4 и 
многофункционално устройство



Впечатляваща производителност на работното ви място с предимствата на 
най-новите офис технологии. Удобните, предлагащи много полезни функции принтер 
Phaser 3320 и многофункционално устройство WorkCentre 3315/3325 осигуряват 
надеждна и икономична работа там, където се нуждаете от нея. Благодарение на това 
можете да концентрирате усилията върху най-важното –  разрастването на бизнеса ви.

Постигате повече с по-малко 
•  Многофункционална 

производителност. Компактното 
многофункционално устройство 
WorkCentre 3315/3325 пести разходи за 
енергия и консумативи, комбинирайки 
функциите на копир, принтер, цветен 
скенер и факс в едно устройство на 
изгодна цена.

•  По-ефективно подаване на документи. 
Автоматичното подаващо устройство 
с двустранно сканиране (DADF) е част 
от стандартната конфигурация на 
WorkCentre 3325, благодарение на което 
можете по-бързо да сканирате, копирате 
и изпращате факсове.

•  Вградена функция за двустранен 
печат. Високоефективният и лесен 
двустранен печат може да съкрати 
наполовина консумацията на хартия 
и разходите за нея. Той е стандартно 
вграден във Phaser 3320 и WorkCentre 
3315/3325, а не е скъпа добавка. 

•  Рационализирайте всекидневните си 
процеси. Мощните функции за сканиране 
на WorkCentre 3315/3325 включват 
сканиране към имейл, мрежово сканиране 
и сканиране към USB памет. Освен това 
можете да изпращате факсове от мрежата 
чрез PC факс или да се възползвате от 
пълния набор от факс функции като бързо 
набиране, изпращане на цветни факсове 
и т.н.

Проектирани за 
производителност, изработени 
за дълготрайност
•  Забележителна производителност. 

Със скорост на печат, достигаща 
35 стр./мин, и време за извеждане на 
първата страница от едва 6,5 секунди, 
документите ви ще бъдат винаги готови, 
когато се нуждаете от тях.

•  Печатайте повече и 
по-продължително. Предлаганата като 
опция втора тава за хартия позволява 
да заредите допълнителни 520 листа, 
осигурявайки продължителен непрекъснат 
печат. 

•  Вижте разликата. Документите ви ще са 
изключително ясни и отчетливи с високата 
разделителна способност, достигаща 
1200 x 1200 dpi. 

•  Издръжливост, на която можете да 
разчитате. Phaser 3320 и WorkCentre 3325 
се справят с месечни обеми до 80 000 
разпечатки (50 000 за WorkCentre 3315), 
което позволява високо натоварване. 
Стандартната едногодишна гаранция на 
място ви дава допълнително спокойствие.

Пасват навсякъде
•  Преминете към безжична връзка. 

Phaser 3320 и WorkCentre 3325 се 
предоставят стандартно с вградена Wi-Fi 
връзка, което позволява да изберете най-
подходящото устройство и да го поставите 
там, където се нуждаете от него.

•  Постоянна защита. Съхранявайте 
конфиденциалните си документи в 
безопасност с най-новите функции за 
сигурност, включващи IPsec, SNMPv3, 
филтриране по IP адрес и защитено 
отпечатване.

•  Производителност на една ръка 
разстояние. И трите устройства заемат 
малко място, което позволява да се 
впишат лесно в работното ви пространство 
– било на бюрото ви или на място с общ 
достъп. 

•  Икономична ефективност. 
Предлаганите висококапацитетни тонер 
касети намаляват общите разходи за 
притежаване и по-рядко се нуждаят от 
подмяна. 

•  Лесно управление. При Xerox® 
CentreWare® IS, администрирането от 
отдалечени устройства се осъществява 
лесно директно от браузъра на 
компютъра ви.

Принтер Phaser® 3320 и многофункционално 
устройство WorkCentre® 3315/3325

Phaser® 3320 – фактите накратко
•   Печат със скорост до 35 стр./мин 
•   Извеждане на първа страница за едва  

6,5 секунди
•   Вградена Wi-Fi връзка
•   Стандартна тава за хартия с капацитет  

250 листа
•   50-листов байпас
•   600 MHz процесор
•   Разделителна способност до 1200 × 1200

WorkCentre® 3315/3325 – фактите накратко
•  Печат със скорост до 31/35 стр./мин 
•  Извеждане на първата страница за едва 6,5 секунди
•  Вградена Wi-Fi връзка (отнася се само за 

WorkCentre 3325)
•  50-листово автоматично (дуплексно) 

подаващо устройство с двустранно сканиране  
(само за WorkCentre 3325)

•  Стандартна тава за хартия с капацитет 250 листа
•  50-листов байпас
•  600 MHz процесор (WorkCentre 3315: 360 MHz)
•  Разделителна способност до 1200 × 1200

Phaser 3320
ШхДхВ:
366 x 368 x 257 мм
Тегло:
9,9 кг

WorkCentre 3315 
ШхДхВ:
424 x 422 x 417 мм
Тегло:
14,4 кг

WorkCentre 3325
ШхДхВ:
469 x 458 x 447 мм
Тегло:
16,6 кг

Копиране / Отпечатване / 
Сканиране / Факс /  
Електронна поща
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Множество функции в компактни размери. Многофункционалното устройство 
WorkCentre 3315/3325 предлага забележителни характеристики при печат 
и множество мощни средства за производителност, с които ежедневните офис 
дейности се извършват по-ефективно от всякога.

1
Устройството за автоматично подаване на 
документи с капацитет 50 листа работи 
с носители с размери от 142 х 148 мм до 
216 х 356 мм. Изберете многофункционалния 
WorkCentre 3325 с 50-листовото автоматично 
подаващо устройство с двустранно сканиране и 
в допълнение ще получите функции за сканиране, 
копиране, изпращане по факс или имейл на 
двустранни оригинали.

2
Мощните функции за цветно сканиране включват 
сканиране към имейл, мрежово сканиране (важи 
само за WorkCentre 3325), сканиране към папка 
и към USB памет.

3
Голям, ярък преден панел с леснодостъпни бутони 
и помощни екрани за улесняване на работата.

4
Стандартните функции за копиране включват 
копиране на лични документи, няколко страници 
на лист, фото режим и други.

5
Разполага с множество от най-новите 
функционални възможности за работа с факс при 
скорост от 33,6 Kbps и компресия MH/MR/MMR/
JBIG/JPEG.

6
Разположеният на предния панел USB порт 
позволява лесно да отпечатвате от или да 
сканирате към всяка стандартна външна 
USB памет.

7
150-листова изходна тава.

8
В регулируемата 50-листова байпасна тава 
можете да зареждате носители с нестандартни 
размери от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм.

9
250-листовата входна тава работи с носители 
с нестандартни размери от 76 × 127 мм до 
216 × 356 мм.

10
С допълнителната 520-листова тава за хартия, 
общият капацитет нараства до 820 листа.

11
Предлаганият в стандартната конфигурация 
600 MHz процесор и 256 MB памет (разширяема 
до 768 MB) лесно се справят с високи 
натоварвания (данните са за WorkCentre 3325).
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Скорост

 Phaser® 3320 WorkCentre® 3315 WorkCentre 3325

до 35 стр.А4 / 37 стр. Letter до 31 стр. А4 / 33 стр.Letter до 35 стр. А4 / 37 стр. Letter

Работно натоварване до 80 000 стр./месец1 до 50 000 стр./месец1 до 80 000 стр./месец1

Работа с хартия 
Подаване на хартия стандартно

няма Автоматично подаващо устройство (ADF): 
50 листа; нестандартни размери:  
от 142 x 148 мм до 216 x 356 мм

Автоматично подаващо устройство  
с двустранно сканиране (DADF): 
50 листа; нестандартни размери:  
от 142 x 148 мм до 216 x 356 мм

Байпас: 50 листа; нестандартни размери: от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм

Тава 1: 250 листа; Нестандартни размери: от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм

опция Допълнителна тава: 520 листа; нестандартни размери: от 148 × 210 мм до 216 × 356 мм

Изход на хартия 150 листа

Автоматичен двустранен печат Стандартно

Печат Време за извеждане на 
първата страница

До 6,5 секунди

Разделителна способност на печат 
(макс.)

До 600 x 600 dpi (качество на изображението, съответстващо на 1200 x 1200)

Процесор 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Памет (станд./макс.) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB

Локален диск няма няма 2 GB

Възможности за свързване 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

Езици за описание на страница Емулации на PCL® 5e и 6, емулация на PostScript® 3™, PDF емулация Емулации на PCL® 5e и 6, емулация на 
PostScript® 3™, PDF емулация, XPS®

Функции за печат Воден знак, колиране, автоматичен двустранен печат, няколко страници на лист, постер, печат на брошури, нестандартни размери на 
хартията, мащабиране до размера на листа, мащабиране, режим на икономия на тонер, режим Earth Smart, печат от USB2, програмиране на 
задания3, печат от локален диск3, запазване3, запазване и печат3

Копиране Време за извеждане 
на първата страница

няма

До 12 секунди До 10 секунди

Разделителна способност при 
копиране (макс.)

до 600 x 600 dpi

Функции за копиране Автоматично потискане на фона, контрол на 
затъмнението, копиране на лични документи, 
отместване на полето, няколко страници 
на лист, съставяне на задание, фото режим, 
изпреварващо програмиране

Автоматично потискане на фона, контрол на 
затъмнението, копиране на лични документи, 
отместване на полето, създаване на брошури, 
копиране на книги с изтриване на централната 
зона, изтриване на поле, няколко страници 
на лист, прекъсване на задание, съставяне 
на задание, фото режим, изпреварващо 
програмиране, копиране на постери

Факс4

Функции за работа с факс
няма 33,6 Kbps с компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, адресна книга (до 200 номера за бързо набиране, 

209 номера за групово набиране), разделителна способност до 300 х 300 dpi, автоматично 
повторно набиране, автоматично намаляване, изпращане на цветни факсове, отложено 
изпращане, препращане на факсове към имейл или факс, защита от спам факсове, получаване 
в паметта, PC факс (само за Windows), защитен факс

Сканиране 
Дестинации за сканиране

няма Сканиране към имейл, USB, локален компютър, 
компютър в мрежата

Сканиране към имейл, USB, папка, FTP, SMB, 
локален компютър, компютър в мрежата, 
локален диск

Функции за сканиране Разделителна способност до 4800 x 4800 dpi, 24-битов цвят / 8-битова сива скала, PDF / JPEG /TIFF 
(едно- и многостраничен), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Сигурност Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, SNMPv3, филтриране по IP адрес, защитено 
отпечатване (WorkCentre 3315 с допълнителна памет 256 MB), филтриране по Mac адреси

Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, 
мрежова автентификация, SNMPv3, филтриране 
по IP адреси, защитено отпечатване, изтриване 
на буфера, филтриране по Mac адреси

Гаранция Едногодишна гаранция с изпращане в ремонтната база
1  Максимален капацитет (очакване за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно. 2 Важи само за WorkCentre 3315 и 3325. 3 Важи само за WorkCentre 3325. 4 Изисква аналогова телефонна линия.

Управление на устройството
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
сигнализиране по имейл, Apple® Bonjour 

Драйвери за печат 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 
версия 10,5 и по-късни, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® 
Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Работа с носители
Автоматично подаващо устройство (3315): от 60 до 
105 г/м², автоматично подаващо устройство с двустранно 
сканиране (3325): от 50 до 105 г/м²; байпас: от 60 до 
220 г/м²; тава 1: от 60 до 163 г/м²; видове носители: 
обикновена, тънка, дебела, още по-дебела хартия, хартия 
от памучни влакна, цветна хартия, пликове, прозрачни 
фолиа, хартия с предварителен печат, рециклирана хартия, 
етикети, висококачествена копирна хартия, картон, архивна

Работна среда
Температура: съхранение – от 0º до 40ºC; 
експлоатационна: от 10º до 32ºC; относителна 
влажност: експлоатационна – от 20 до 80%; нива на 
звуково налягане: 3320 – печат 52 dB(A), в режим на 

готовност 26 dB(A); 3315 – печат/копиране 52 dB(A), в 
режим на готовност 26 dB(A); 3325 – печат/копиране 
53 dB(A), в режим на готовност 26 dB(A); загряване (от 
енергоспестяващ режим): до едва 35 секунди

Електрически данни
Захранване: от 110 до 127 V~, 50/60 Hz, 6,5 A или от 
220 до 240 V~, 50/60 Hz, 3,3 А; консумирана мощност: 
3320 – в режим на готовност: 48 W, при печат: 420 W, 
в спящо състояние (енергоспестяващ режим): 10 W; 
3315/3325 – в режим на готовност: 50 W, при печат: 
600 W, в спящо състояние (енергоспестяващ режим): 
8 W; отговаря на изискванията на ENERGY STAR®

Сертификации
FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, UL 60950-1/CSA 
60950-1-07, 2nd Edition, CE знак съгласно Директивата за 
съоръжения за ниско напрежение (2006/95/ЕО), Директива 
за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕО), и 
Директива за радио и телекомуникационно терминално 
оборудване (1999/5/ЕО), ГОСТ, NOM, GS знак, готово за 
използване със Citrix, Section 508 (отговаря на изискванията 
с незначителни изключения), Blue Angel, отговаря на 
изискванията на ENERGY STAR® 

Консумативи
Висококапацитетни тонер касети:
3320: 11 000 станд. страници*  106R02306
3325: 11 000 станд. страници* 106R02312
3315: 5 000 станд. страници*  106R02310
Тонер касети със стандартен капацитет:
3320: 5 000 станд. страници*  106R02304
3325: 5 000 станд. страници*  106R02310
3315: 2 300 станд. страници*  106R02308

Опции
Допълнителна тава за хартия  
с капацитет 520 листа  497N01412 
256 MB памет (Phaser 3320 и  
WorkCentre 3315) 098N02189 
512 MB памет (WorkCentre 3325) 097N01878

*  Средностатистически стандартни страници. Посочената 
производителност е съгласно ISO/IEC 19752. Стойността варира 
според изображението, процента на покритие и режима на печат.


