Phaser ™ 3200MFP

drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie e-mail

Wielofunkcyjne
możliwości
w zasięgu ręki

Chcesz czegoś więcej? Wielofunkcyjne urządzenie Xerox
Phaser 3200MFP zapewni Ci wiele możliwości. Niezależnie od
tego, czy urządzenie będzie służyć jednemu użytkownikowi,
czy małej grupie pracowników, zapewni wyjątkową wydajność
drukowania oraz szeroką gamę funkcji kopiowania, skanowania,
faksowania oraz funkcji sieciowych.

Phaser ™ 3200MFP
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj
się z lokalnym przedstawicielem firmy
Xerox lub odwiedź naszą witrynę
internetową www.xerox.pl

3200MFP/B

3200MFP/N
Do 24 stron na minutę

Szybkość

Do 10.000 stron/miesiąc

Cykl roboczy

Obsługa papieru
Pojemność W standardzie Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 30 arkuszy;
wejściowa
rozmiary niestandardowe: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm
Zasobnik główny: 250 arkuszy; Formaty: A4, A5
Zasobnik obejścia: 1 arkusz; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Pojemność wyjściowa
100 arkuszy
Kopiowanie
Czas uzyskania pierwszej
strony
Rozdzielczość
(maksymalna)
Funkcje kopiowania
Drukowanie
Czas drukowania pierwszej
strony
Rozdzielczość
(maksymalna)
Pamięć/Procesor
Język opisu strony
Możliwość podłączenia
Funkcje drukowania
Skanowanie
Miejsca docelowe
skanowania
Funkcje skanowania

Faksowanie
Funkcje faksowania

do 10 sekund
600 x 600 dpi
Sortowanie, zmniejszanie/powiększanie, maks. 2-krotne/maks. 4-krotne, kopiowanie plakatów, klonowanie,
autodopasowanie, kopiowanie dokumentów tożsamości
do 10 sekund
Jakość obrazu 1200 x 1200
64 MB/300 MHz
PCL® 6/5e
PCL 6/5e, emulacja PostScript ® 3™
USB 2.0
10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Niestandardowe wymiary papieru, znaki wodne, drukowanie plakatów, n stron na arkuszu, dopasowywanie
do rozmiarów strony, skalowanie, nakładanie, zmniejszanie/powiększanie
Skanowanie na pulpit komputera, skanowanie
do wiadomości e-mail, sieciowe skanowanie do
komputera
Program Scan to PC Desktop ® SE Personal Edition zawiera Nuance, Paperport SE 10.0, OmniPage
SE 4.0 SE, Image Retriever Professional 6.0; PDF; JPG; TIFF; skanowanie w trybie kolorowym; sterowniki
TWAIN i WIA; rozdzielczość do 4800 x 4800 dpi w trybie rozszerzonym
Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Gwarancja

Zarządzanie urządzeniem
Usługi internetowe CentreWare®
Wbudowany serwer internetowy,
Sieć CentreWare® ControlCentre®
Sterowniki druku
Windows® 98/Me/2000/XP/Vista/2003
Serwer (32/64 bit)/NT 4.0*, Macintosh
OS 10.3-10.4*, Linux Red Hat® 8.0-9.0,
Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10,1
oraz SUSE® 8.2-9.2/10.3, 10.4
*Dostępny w konfiguracji N

Obsługa materiałów
Zasobnik główny: 60-90 g/m2
Zasobnik obejścia: 60-165 g/m2
Automatyczny podajnik dokumentów
(ADF): 60–90 g/m2
Typy materiałów: Papier zwykły,
koperty, etykiety, folie, brystol,
przezrocza
Środowisko pracy
Temperatura: 10° do 32° C
Wilgotność względna: 20% do 80%
Poziomy ciśnienia akustycznego: Stan
gotowości: < 35 dB (A), Nagrzewanie:
< 49 dB(A), Kopiowanie: < 55 dB(A),
Drukowanie: < 53 dB(A)

Skanowanie na pulpit komputera

4 MB pamięci, Automatyczne wybieranie ostaniego numeru, szybkie wybieranie:
200 numerów, PC Fax (wysyłanie faksu z komputera), wysyłanie faksu do wielu odbiorców,
opóźnione wysyłanie, zabezpieczenia faksu przy odbiorze, raporty
Przesyłanie faksu do poczty elektronicznej
2 lata

Dane elektryczne
Zasilanie: 110–127 VAC, 50/60 Hz
5,5 A; 220–240 VAC, 50/60 Hz, 3,0 A
Zużycie energii: Tryb oszczędzania
energii: poniżej 12 W, średnio:
400 W, zgodność z ENERGY STAR®
Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
438 x 374 x 387 mm; Waga: 11,2 kg
Certyﬁkaty
FCC Część 15, Klasa B, FCC Część 68,
Rejestracja UL 60950-1/CSA
60950-1-03, Znak CE zgodny
z Dyrektywami 73/23/EWG,
89/336/EWG i 1999/5/WE
Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o standardowej
pojemności:
2.000 stron1
113R00735
Kaseta z tonerem o dużej pojemności:
3.000 stron1
113R00730
1

Drukowanie.
Kopiowanie.
Skanowanie.
Faksowanie.
To wszystko zapewnia Phaser 3200MFP.
Popraw jakość obrazu
• Wyrazistość oraz ostrość tekstu i grafiki
przyciągają uwagę do ważnych wydruków
biurowych.
• Emulacja PostScript® 3™* oraz PCL® 6
dają pewność, że jakość wydruków
będzie niezmienna.
Zwiększ swoje możliwości
• Zwarta obudowa urządzenia pozwala na
umieszczenie go w zasięgu ręki.
• Procesor 300 MHz oraz 64 MB pamięci
sprostają najwększym wyzwaniom.
• Wygodne funkcje kopiowania, takie jak
kopiowanie dokumentów tożsamości oraz
zmniejszanie/powiększanie (25%–400%),
ułatwiają pracę.
• Wśród wielu zaawansowanych funkcji
faksowania znajduje się funkcja “PC Fax”,
która pozwala na wysyłanie faksów
bezpośrednio z komputera.
Zwiększ wydajność
• Połączenie sieciowe* pozwoli każdemu
pracownikowi Twojego biura korzystać
z wielofunkcyjnych możliwości urządzenia.
• Skanowanie dokumentów – nawet
w kolorze - bezpośrednio do komputera,
w którym można je edytować,
archiwizować i wysyłać w formie e-mail.
• Funkcja “Zabezpieczenia faksu przy
odbiorze” zapewnia bezpieczeństwo
poufnych dokumentów, które
otrzymujesz. Otrzymane faksy możesz
przesłać dalej e-mailem.*
• Jeśli chcesz łatwo zarządzać
urządzeniem przez sieć, skorzystaj
z wbudowanego serwera internetowego
CentreWare® IS*
• Dzięki drukowaniu i kopiowaniu
z szybkością 24 str./min urządzenie
osiąga dużą wydajność.
*Dostępny w konfiguracji N

Przeciętne standardowe strony. Wydajność
deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność
zmienia się zależnie od obrazu, pokrycia
powierzchni i trybu drukowania.
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