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Ταχύτητα

WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Μέχρι 24 σελ./λεπτό (A4) Μέχρι 28 σελ./λεπτό (A4)

Φόρτος εργασίας Μέχρι 30.000 σελίδες/µήνα Μέχρι 50.000 σελίδες/µήνα

Χειρισµός χαρτιού
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων: 50 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 142 x 148 mm έως 216 x 356 mm

6ίσκος πολλαπλών χρήσεων: 1 φύλλο. Μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Κύριος δίσκος 1: 250 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm 

 Προαιρετικά 6ίσκος 2: 250 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης S/S Στάνταρ

Έξοδος χαρτιού 150 φύλλα

Εκτύπωση
Χρόνος εµφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 9,5 δευτερόλεπτα Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi (1200 x 1200 βελτιωµένη ποιότητα εικόνας)

Επεξεργαστής 360 MHz

Μνήµη (στάνταρ / µέγ.) 128 MB / 384 MB

Συνδεσιµότητα 10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Προσοµοιώσεις PCL® 6 και PCL®5e, GDI (για Mac και Linux) Προσοµοιώσεις PCL® 6 και PCL®5e, συµβατότητα µε PDF 1.4, PostScript® 3™ 

Λειτουργίες εκτύπωσης Σελίδες εξειδικευµένου µεγέθους, υδατογραφήµατα, εκτύπωση αφίσας, N-Up, προσαρµογή στη σελίδα, κλιµάκωση, επικαλύψεις, σµίκρυνση/µεγέθυνση, 
εξοικονόµηση γραφίτη, εκτύπωση από µονάδα µνήµης USB, εκτύπωση booklet

Αντιγραφή
Χρόνος εµφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 11 δευτερόλεπτα

Ανάλυση αντιγραφής Μέχρι 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolated)

Λειτουργίες αντιγραφής Σµίκρυνση/µεγέθυνση (25 – 400%), Αυτόµατη καταστολή φόντου, έλεγχος σκουρότητας 3 επιπέδων, σελιδοποίηση (µόνο ADF), αντιγραφή ταυτότητας, 
N-Up (2-up, 4-up), κλώνος (µόνο πλάκα αντιγραφής), αντιγραφή αφίσας (µόνο πλάκα αντιγραφής)

S/S
Sιπλής όψης (αυτόµατη αντιγραφή διπλής όψης 1:2, χειροκίνητη αντιγραφή 

2:2 (χωρίς σελιδοποίηση))

Φαξ Ενσωµατωµένο φαξ (33,6 Kbps µε συµπίεση MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Λειτουργίες φαξ Ασφαλής λήψη φαξ, PC/LAN Fax (αποστολή µόνο), προώθηση φαξ σε φαξ, φραγή αυτόκλητων φαξ, βιβλίο διευθύνσεων µε δυνατότητα αναζήτησης, 
αυτόµατη σµίκρυνση, εφεδρική µπαταρία, διακριτικός κωδωνισµός, µαζική αποστολή φαξ (πολλαπλή αποστολή), µέχρι 200 θέσεις µνήµης για οµαδικές 

κλήσεις/µαζική αποστολή, 200 θέσεις ταχείας κλήσης, µεταχρονολογηµένα φαξ, µνήµη λήψης, αποστολή έγχρωµου φαξ, αναφορές φαξ, µέχρι 
300 x 300 dpi, 4 MB (225 σελίδες)

S/S Προώθηση φαξ σε email, παραλαβή φαξ διπλής όψης

Σάρωση
Προορισµοί σάρωσης

Σάρωση σε εφαρµογή, σάρωση δικτύου σε PC, σάρωση σε 
µονάδα µνήµης USB

Σάρωση σε εφαρµογή, σάρωση δικτύου σε PC, σάρωση σε µονάδα µνήµης 
USB, σάρωση σε email (µέχρι 200 καταχωρήσεις)

Λειτουργίες σάρωσης
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, BMP, έγχρωµη σάρωση, USB, TWAIN, προγράµµατα οδήγησης WIA, 

ενισχυµένη σάρωση µέχρι 4800 x 4800 dpi

Ασφάλεια Φιλτράρισµα διευθύνσεων IP, SNMPv3, έλεγχος θύρας, IPv6, ασφαλές IPP, σάρωση σε email µε έλεγχο ταυτότητας χρήστη, ασφαλής λήψη φαξ

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Sιατίθενται επιλογές επέκτασης της υπηρεσίας
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Αποδοτικός για πολυάσχολους 
επαγγελµατίες
Ο WorkCentre 3210/3220 έχει σχεδιαστεί µε 
γνώµονα την απόδοση, προσφέροντας την 
ισχύ και τις λειτουργίες που χρειάζεστε για να 
χειριστείτε µεγάλο φόρτο εργασίας.

•   Γρήγορη έξοδος χαρτιού 
όταν η ζήτηση είναι 
αυξηµένη. Ταχύτητες 
εκτύπωσης µέχρι 28 σελ./
λεπτό και πολύ σύντοµος 
χρόνος εµφάνισης πρώτης 
σελίδας σε λιγότερο από 
8,5 δευτερόλεπτα για γρήγορη 
παράδοση εγγράφων.

•  Παράλληλες λειτουργίες. Αυτό σηµαίνει 
ότι µπορείτε να σαρώσετε γρήγορα ένα 
αρχείο όποτε το χρειάζεστε, ακόµα και όταν 
εκτυπώνονται άλλες εργασίες.

•  Ευέλικτος χειρισµός χαρτιού. 
Τροφοδοτήστε µε αξιοπιστία µια µεγάλη 
ποικιλία υλικών, όπως χαρτόνι, διαφάνειες, 
φακέλους και χαρτιά βάρους 60 – 163 gsm.

•   Ευκρινείς, καθαρές εικόνες και κείµενο, 
µε βελτιωµένη ποιότητα εικόνας µέχρι 1200 
x 1200 dpi και γλώσσες εκτυπωτή PCL® 6 και 
PCL 5e. Ο WorkCentre 3220 περιλαµβάνει 
συµβατότητα µε Adobe® PostScript® 3™.

•   Εντοπίστε γρήγορα τις λειτουργίες που 
χρειάζεστε περισσότερο. Χρησιµοποιήστε 
τον εύχρηστο µπροστινό πίνακα µε µεγάλα, 
ευανάγνωστα κουµπιά και οθόνη LCD δύο 
γραµµών.

•   Εύκολη ρύθµιση, χάρη στο βίντεο 
εγκατάστασης, και απλοποιηµένη εγκατάσταση 
δικτύου και προγραµµάτων οδήγησης.

•   Συντήρηση χωρίς φασαρία. Η κασέτα 
εκτύπωσης all-in-one που µπορεί να 
αντικατασταθεί από το χρήστη µειώνει 
στο ελάχιστο την ανάγκη για παρέµβαση, 
ενώ ο ισχυρός µηνιαίος φόρτος εργασίας 
30.000 σελίδων (3210) και 50.000 σελίδων 
(3220) διασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία 
κάθε ηµέρα.

Εξαιρετική συνολική αξία
Ο WorkCentre 3210/3220 προσφέρει 
περισσότερα για την επένδυσή σας 
και βοηθά τα µικρά γραφεία να αυξήσουν 
την αποδοτικότητα µειώνοντας παράλληλα 
το κόστος.

•   Προσιτή τιµή. Σας επιτρέπει να 
προσθέσετε αυξηµένες δυνατότητες 
γραφείου χωρίς να υπερβείτε τον 
προϋπολογισµό σας.

•   Συνδυάζει καίριες λειτουργίες. 
Χρησιµοποιήστε µια συσκευή που κάνει 
τη δουλειά τεσσάρων και µειώστε το 
κόστος λειτουργίας και τις κλήσεις για 
τεχνική υποστήριξη.

•   Υψηλή απόδοση αµέσως µόλις τον 
βγάλετε από το κουτί, µε ενσωµατωµένη 
δικτύωση και ότι χρειάζεστε για να 
αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτόν τον 
πολυλειτουργικό εκτυπωτή εντός λίγων 
λεπτών από την εγκατάσταση και τη 
ρύθµισή του.

•   Επιλέξτε κασέτες εκτύπωσης υψηλής 
χωρητικότητας και µεγάλης διάρκειας. 
Έτσι, θα µειώσετε το κόστος ανά αντίτυπο 
και θα ελαχιστοποιήσετε την ανάγκη για 
παρέµβαση στον εκτυπωτή.

•   Πληθώρα χαρακτηριστικών ασφαλείας. 
Sιαθέτει τη λειτουργία ασφαλούς λήψης 
φαξ, η οποία κρατά το φαξ µέχρι να 
συνδεθεί εξουσιοδοτηµένος χρήστης για 
να το λάβει, καθώς και SNMPv3 και 
IPv6 ώστε τα ιδιωτικά δεδοµένα να 
παραµένουν ασφαλή.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής laser WorkCentre® 3210/3220
Πραγµατική απόδοση στο γραφείο από την επιφάνεια εργασία σας. 
Ο WorkCentre 3210/3220 είναι µια µικρή σε µέγεθος συσκευή µε εκτενή χαρακτηριστικά 
για την αύξηση της απόδοσης και τη διαχείριση του κόστους. Αποτελεί µια αξιόπιστη 
συσκευή all-in-one για εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση/φαξ µε πολλές δυνατότητες σε 
πολύ καλή τιµή. Έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους µεµονωµένους χρήστες 
όσο και µικρές οµάδες εργασίας.

28 
σελ./

λεπτό

Σύντοµα στοιχεία για τον 
WorkCentre® 3210 / 3220
•   Μέχρι 24 σελ./λεπτό και 
28 σελ./λεπτό

•   Χωρητικότητα 250 φύλλων 
χαρτιού, µε δυνατότητα 
επέκτασης στα 500 φύλλα

•   600 x 600 dpi (1200 x 1200 
βελτιωµένη ποιότητα εικόνας)

•   Επεξεργαστής 360 MHz
•   Μνήµη 128 MB 
(384 MB µέγιστη)

•   Έγχρωµη σάρωση

ΠxΒxΥ:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
3210: 13,8 kg
3220: 13,9 kg

Εκτύπωση / Αντιγραφή / 
Σάρωση / Φαξ

A4

σελ./λεπτό24
28

Εξοικονοµήστε πόρους και 
παραµείνετε φιλικοί προς 
το περιβάλλον.
•   Πιστοποίηση Energy Star. Μειώστε 

την κατανάλωση ρεύµατος.

•   Μείωση χρήσης χαρτιού, µε 
αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης 
στον WorkCentre 3220.

•   Ρυθµιζόµενη λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας. Για να 
ελέγχετε το λογαριασµό ρεύµατος του 
πολυλειτουργικού εκτυπωτή σας.

•   Μεγαλύτερη απόδοση γραφίτη. 
Επιτυγχάνεται µε χρήση της 
λειτουργίας εξοικονόµησης 
γραφίτη για την παραγωγή 
πρόχειρων εγγράφων.

•   Ενιαίο σύνολο αναλωσίµων. 
Εξοικονοµεί χρήµατα και χώρο 
αποθήκευσης. gεν απαιτείται 
πλέον η αγορά αναλωσίµων για 
ξεχωριστά µηχανήµατα εκτύπωσης, 
φαξ και αντιγραφής.

•   Εξοικονοµήστε χαρτί µε ψηφιακές 
ροές εργασίας, διανέµοντας τα 
έγγραφα σε ηλεκτρονική µορφή 
αντί έντυπη.

•   Ποιότητα, αξιοπιστία και απόδοση Xerox. 
Υποστηρίζεται από την υπηρεσία Xerox 
Service and Support και στάνταρ εγγύηση 
ενός έτους.

•   Θύρα USB στον µπροστινό πίνακα. 
Προσφέρει πρακτική σάρωση σε και 
εκτύπωση από µονάδα µνήµης USB.
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1
Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων µε χωρητικότητα 
50 φύλλων.

2
Η αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης στον 
WorkCentre 3220 εξοικονοµεί χαρτί και χρήµατα.

3
Ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων τροφοδότησης 
µεµονωµένων φύλλων µπορεί να χειριστεί φακέλους, 
ετικέτες, καρτ ποστάλ και διαφάνειες.

4
Ο δίσκος των 250 φύλλων παρέχει µεγάλη 
χωρητικότητα χαρτιού για τις ανάγκες εκτύπωσης, 
αντιγραφής και αποστολής φαξ οµάδων εργασίας.

5
Προαιρετικός δίσκος 250 φύλλων που αυξάνει τη 
συνολική χωρητικότητα στα 500 φύλλα.

6
Η θύρα µνήµης USB επιτρέπει την αποθήκευση 
σε ή την απευθείας εκτύπωση από µονάδα µνήµης 
USB – δεν απαιτείται υπολογιστής.

7
Sείκτης στάθµης χαρτιού που εµφανίζει τα φύλλα 
που αποµένουν στο δίσκο.

8
Βρείτε συχνά χρησιµοποιούµενους αριθµούς φαξ και 
διευθύνσεις email στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε 
επίσης να εκτυπώσετε τον κατάλογο διευθύνσεων.

9
Pad τεσσάρων κατευθύνσεων που διευκολύνει την 
πλοήγηση στα µενού.

10
Αντιγράψτε και τις δύο πλευρές µιας ταυτότητας 
σε µία µόνο σελίδα µε την ειδική λειτουργία 
αντιγραφής ταυτότητας.

Ιδανικός για µικρά γραφεία
Όλα τα χαρακτηριστικά γραφείου που 
χρειάζεστε, σε µια συσκευή µε µέγεθος 
κατάλληλο για το χώρο εργασίας σας.

•  Συµπαγής, αθόρυβος και ελαφρύς. 
Ο WorkCentre 3210/3220 χωράει τέλεια 
σε µικρούς, πολυάσχολους χώρους.

•  Έγχρωµη σάρωση. Μετατρέπει γρήγορα 
τα έντυπα σε ηλεκτρονικά έγγραφα στο 
δίκτυό σας, ώστε να τα αποθηκεύσετε 
σε φάκελο που βρίσκεται στο δίκτυο ή 
στην επιφάνειας εργασίας, να τα εισάγετε 
σε εφαρµογή, να τα στείλετε σε φάκελο 
εισερχόµενων email (WorkCentre 3220) ή να 
τα αποθηκεύσετε σε µονάδα µνήµης USB.

•  Συµπεριλαµβάνεται λογισµικό σάρωσης. 
Παρέχει χρήσιµα εργαλεία για την 
επεξεργασία και τροποποίηση εγγράφων, 
καθώς επίσης την οργάνωση και διανοµή 
των σαρωµένων αρχείων.

•  Επεξεργασία και οργάνωση των 
σαρωµένων αρχείων µε εργαλεία σάρωσης 
οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

•  Προηγµένα χαρακτηριστικά φαξ. 
Περιλαµβάνει µαζική αποστολή φαξ 
(πολλαπλή αποστολή), προώθηση φαξ 
σε email* και ταχείες κλήσεις φαξ που σας 
επιτρέπουν να αντικαταστήσετε λιγότερο 
οικονοµικά µηχανήµατα φαξ µε µία 
ολοκληρωµένη συσκευή.

•  PC/LAN Fax. Επιτρέπει την αποστολή φαξ 
χωρίς τη χρήση χαρτιού απευθείας από την 
επιφάνεια εργασίας.

•  6ιαχείριση της επιφάνειας εργασίας. Με 
το CentreWare® Internet Services µπορείτε 
να διαµορφώνετε, να ενηµερώνετε και 
βλέπετε την κατάσταση του µηχανήµατος 
και να λαµβάνετε αποµακρυσµένες 
ειδοποιήσεις συµβάντων.

•  Επέκταση χωρητικότητας χαρτιού. 
Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 250 φύλλων 
αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα σε 
500 φύλλα, µειώνοντας τη συχνότητα 
αλλαγής χαρτιού.

•  Έτοιµος για οµάδα εργασίας. Αυτός ο 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής υποστηρίζει 
διάφορα περιβάλλοντα γραφείου µε 
συστήµατα Microsoft® Windows®, Linux και 
Apple® Macintosh®.

* Μόνο για WC3220

8
910
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Ταχύτητα

WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Μέχρι 24 σελ./λεπτό (A4) Μέχρι 28 σελ./λεπτό (A4)

Φόρτος εργασίας Μέχρι 30.000 σελίδες/µήνα Μέχρι 50.000 σελίδες/µήνα

Χειρισµός χαρτιού
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων: 50 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 142 x 148 mm έως 216 x 356 mm

6ίσκος πολλαπλών χρήσεων: 1 φύλλο. Μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Κύριος δίσκος 1: 250 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm 

 Προαιρετικά 6ίσκος 2: 250 φύλλα. Εξειδικευµένα µεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης S/S Στάνταρ

Έξοδος χαρτιού 150 φύλλα

Εκτύπωση
Χρόνος εµφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 9,5 δευτερόλεπτα Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi (1200 x 1200 βελτιωµένη ποιότητα εικόνας)

Επεξεργαστής 360 MHz

Μνήµη (στάνταρ / µέγ.) 128 MB / 384 MB

Συνδεσιµότητα 10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Προσοµοιώσεις PCL® 6 και PCL®5e, GDI (για Mac και Linux) Προσοµοιώσεις PCL® 6 και PCL®5e, συµβατότητα µε PDF 1.4, PostScript® 3™ 

Λειτουργίες εκτύπωσης Σελίδες εξειδικευµένου µεγέθους, υδατογραφήµατα, εκτύπωση αφίσας, N-Up, προσαρµογή στη σελίδα, κλιµάκωση, επικαλύψεις, σµίκρυνση/µεγέθυνση, 
εξοικονόµηση γραφίτη, εκτύπωση από µονάδα µνήµης USB, εκτύπωση booklet

Αντιγραφή
Χρόνος εµφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 11 δευτερόλεπτα

Ανάλυση αντιγραφής Μέχρι 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolated)

Λειτουργίες αντιγραφής Σµίκρυνση/µεγέθυνση (25 – 400%), Αυτόµατη καταστολή φόντου, έλεγχος σκουρότητας 3 επιπέδων, σελιδοποίηση (µόνο ADF), αντιγραφή ταυτότητας, 
N-Up (2-up, 4-up), κλώνος (µόνο πλάκα αντιγραφής), αντιγραφή αφίσας (µόνο πλάκα αντιγραφής)

S/S
Sιπλής όψης (αυτόµατη αντιγραφή διπλής όψης 1:2, χειροκίνητη αντιγραφή 

2:2 (χωρίς σελιδοποίηση))

Φαξ Ενσωµατωµένο φαξ (33,6 Kbps µε συµπίεση MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Λειτουργίες φαξ Ασφαλής λήψη φαξ, PC/LAN Fax (αποστολή µόνο), προώθηση φαξ σε φαξ, φραγή αυτόκλητων φαξ, βιβλίο διευθύνσεων µε δυνατότητα αναζήτησης, 
αυτόµατη σµίκρυνση, εφεδρική µπαταρία, διακριτικός κωδωνισµός, µαζική αποστολή φαξ (πολλαπλή αποστολή), µέχρι 200 θέσεις µνήµης για οµαδικές 

κλήσεις/µαζική αποστολή, 200 θέσεις ταχείας κλήσης, µεταχρονολογηµένα φαξ, µνήµη λήψης, αποστολή έγχρωµου φαξ, αναφορές φαξ, µέχρι 
300 x 300 dpi, 4 MB (225 σελίδες)

S/S Προώθηση φαξ σε email, παραλαβή φαξ διπλής όψης

Σάρωση
Προορισµοί σάρωσης

Σάρωση σε εφαρµογή, σάρωση δικτύου σε PC, σάρωση σε 
µονάδα µνήµης USB

Σάρωση σε εφαρµογή, σάρωση δικτύου σε PC, σάρωση σε µονάδα µνήµης 
USB, σάρωση σε email (µέχρι 200 καταχωρήσεις)

Λειτουργίες σάρωσης
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, BMP, έγχρωµη σάρωση, USB, TWAIN, προγράµµατα οδήγησης WIA, 

ενισχυµένη σάρωση µέχρι 4800 x 4800 dpi

Ασφάλεια Φιλτράρισµα διευθύνσεων IP, SNMPv3, έλεγχος θύρας, IPv6, ασφαλές IPP, σάρωση σε email µε έλεγχο ταυτότητας χρήστη, ασφαλής λήψη φαξ

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Sιατίθενται επιλογές επέκτασης της υπηρεσίας

Καλέστε σήµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ή επισκεφθείτε µας στη διεύθυνση www.xerox.com/offi ce
© 2009 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχοµένων αυτού του εντύπου, χωρίς την άδεια της XEROX CORPORATION. Τα XEROX®, CentreWare®, 
WorkCentre® και το σχέδιο µε τη σφαίρα συνδεσιµότητας είναι εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Τα Adobe® και PostScript® 3™ είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα 
της Adobe Systems, Incorporated. Το PCL® είναι σήµα κατατεθέν της Hewlett-Packard. ½ς εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY 
STAR σχετικά µε την αποτελεσµατική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήµα ENERGY STAR είναι σήµατα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων 
κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 5/09 W3XBR-01XA

6ιαχείριση συσκευής
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, διασύνδεση 
WebJet Admin

Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή
Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, 
Mac OS® X έκδοση 10.3 και νεώτερη έκδοση, διάφορα Linux® 
OS (µόνο µέσω διασύνδεσης USB) συµπεριλαµβανοµένων των 
Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 
8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-
7.04, Debian 3.1-4.0, σύστηµα UNIX AT&T V (4.2) BSD4.3, 
HP-UX (Rel 9x & 10x), SCO 5.x, SUN OS 5.5, Sparc ή Solaris 
2.5, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™ 
(WorkCentre 3220)

Χειρισµός µέσων
Κύριος Sίσκος & Sίσκος 2: 60 – 105 gsm. Sίσκος πολλαπλών 
χρήσεων: 60– 163 gsm. ADF: 60 – 105 gsm. Τύποι υλικού: 
Απλό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες

Περιβάλλον λειτουργίας
Λειτουργίας: 10º έως 32º C. Αποθήκευσης: 20º έως 40º C. 
Σχετική υγρασία: 20 έως 80%. Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: 
3210: 49 dB(A), 3220: 50 dB(A). Σε αναµονή: 26 dB(A). 
Χρόνος προθέρµανσης (από λειτουργία εξοικονόµησης 
ενέργειας): λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Χρόνος 
προθέρµανσης (από ενεργοποίηση): λιγότερο από 
54 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz. Κατανάλωση ισχύος: 
Σε αναµονή: 60 W. Εκτύπωση: 450 W. Εξοικονόµηση ενέργειας: 
12 W. Πιστοποίηση ENERGY STAR® 

6ιαστάσεις (ΠxΒxΥ)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm. Βάρος: 3210: 13,8 kg, 3220: 
13,9 kg. Sιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 584 x 551 x 526 mm. 
Βάρος: 17,8 kg

Πιστοποιήσεις
Καταχωρηµένος κατά UL 60950-1/CSA 609501-1-03, σήµανση 
CE για τις Οδηγίες 2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ και 99/5/ΕΚ, FCC 
Part 15 Class B, FCC Part 68

Περιεχόµενα συσκευασίας
•  WorkCentre 3210/3220
•  Κασέτα εκτύπωσης (2.000 σελίδες1)
•  Λογισµικό (Scan to PC Desktop SE Personal Edition µε µία άδεια 
χρήσης για υποστήριξη για OmniPage και PaperPort)

•  CD τεκµηρίωσης (µε εγχειρίδιο χρήσης, οδηγό γρήγορης 
εγκατάστασης και δήλωση εγγύησης)

•  Καλώδιο φαξ
•  Καλώδιο τροφοδοσίας
•  Καλώδιο USB

Αναλώσιµα
Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας: 1 
2.000 σελίδες 106R01485
Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας: 1 
4.100 σελίδες 106R01486
1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Sηλωµένη απόδοση σύµφωνα µε 
ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα µε την εικόνα, την περιοχή 
κάλυψης και την κατάσταση εκτύπωσης.

Βοηθητικός εξοπλισµός
Μνήµη 256 MB 098N02189
Πρόσθετος δίσκος χαρτιού 098N02204
Προσαρµογέας ασύρµατου δικτύου
- Προσαρµογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη* 097S03741
- Προσαρµογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097S03742
*   µη διαθέσιµο σε Ελβετία και Sανία

 Πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων
Τα αναλώσιµα για το WorkCentre 3210/3220 συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων Xerox Green 
World Alliance Supplies Recycling Programme. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία Green World Alliance 
στο Web: www.xerox.com/gwa


