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Xerox Phaser 3140
Monochromatyczna drukarka laserowa
Spersonalizowana wydajność druku
Czy tempo i nakład Twojej pracy osiągnęły
poziom, na którym potrzebujesz już wysoce
wydajnej drukarki laserowej? Kompaktowa
drukarka Xerox Phaser 3140 oferuje
możliwość wszechstronnego druku, przy
bardzo korzystnej cenie.

Zwiększ swoje możliwości
• Prędkość druku do 18 str. na min (A4) - przy tym szybkie drukowanie
pierwszej strony - gwarantują, że nadążysz z wysokim tempem swojej
pracy.
• Duża rozdzielczość 600 x 600 dpi (1200 x 600 ulepszona jakość
obrazu) zapewnia profesjonalny wygląd wydruków.
• Radzi sobie z większą ilością projektów, dzięki dodatkowym opcjom
obejmującym znak wodny*, nakładki*, tryby (ręczne) plakatu i ulotki*.
• Przewidziana dla miesięcznego cyklu pracy do 10 000 stron.

Zaskakująco niskie koszty
• Wyposażona we wspaniałe opcje, zadziwi cię jak to możliwe, że taka
drukarka laserowa jest w tak korzystnej cenie.
• Tryb oszczędzania tonera (tryb ECO) i zgodność z ENERGY STAR®
przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i budżetowi.
• Oszczędzaj papier korzystając z opcji drukowania dwustronnego* oraz
możliwości drukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru
(tryb N-up).
• Wydajna na 2 500 stron kaseta z tonerem. Tryb oszczędzania tonera
wydłuża przydatność materiałów eksploatacyjnych. Opcja anulowania
zadania umożliwia uniknięcie drukowania niepotrzebnych stron.

Po prostu to, czego szukasz
• Nieduże urządzenie doskonale pasuje do Twojego biurka lub niewielkiej
przestrzeni biurowej.
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Drukowanie

• Minimalny poziom hałasu, nawet w trakcie drukowania.

A4

• Drukuje w różnych środowiskach, w tym Windows, Linux, Macintosh, za
pomocą złącza USB.

str./min

• Pojemność zasobnika wynosząca 250 arkuszy gwarantuje mniejszą
ilość przerw związanych z załadowaniem papieru.

szer. x gł. x wys.:
360 x 389 x 230 mm

• Uniwersalny zasobnik umożliwia podawanie pojedynczych arkuszy
w specjalnych rozmiarach oraz niestandardowych nośników, takich jak
koperty, przezrocza i kartki pocztowe.
• Wbudowany zasobnik papieru sprawia, że drukarka nie zajmuje dużo
miejsca, a papier jest zawsze czysty.
* Tylko w przypadku systemu Windows

Phaser® 3140
Czarno-biała drukarka laserowa

Phaser® 3140

Szybkość

Do 18 str. na min A4

Cykl roboczy

Do 10 000 str. / miesięcznie

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

Zasobnik główny: 250 arkuszy; rozmiary: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oﬁcio, ISO B5, JIS B5
Zasobnik wielofunkcyjny:1 arkusz; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa

80 arkuszy

Drukowanie dwustronne

Ręczne

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej
strony

Do 8 sekund

Rozdzielczość

600 x 600 dpi, do 1200 x 600 ulepszona jakość obrazu

Procesor

150 MHz

Pamięć
(standardowa/maksymalna)

8 MB

Możliwość podłączenia

USB

Obsługiwane języki

GDI

Funkcje drukowania

Znaki wodne*, drukowanie plakatów*, n stron na arkuszu, dopasowywanie do rozmiarów strony, skalowanie, nakładki*, broszury* (tryb ręczny) ,
zmniejszanie/powiększanie, oszczędzanie tonera, formaty niestandardowe

Gwarancja

Gwarancja: dwa lata w systemie Door-to-door

* Tylko w przypadku systemu Windows

Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, Vista,
Mac OS®X wersja 10.3-10.6, Various Linux® OS w tym
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit),
Fedora Core 2~10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit),
OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0 11.1
(32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64bit), Ubuntu 6.06,
6.10, 7.04, 7.10, 8.04 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise
Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Środowisko pracy
Temperatura: Składowanie: 10º do 32º C;
Środowisko pracy: 10º do 32ºC Wilgotność: 20% do 80%
Poziomy ciśnienia akustycznego: Drukowanie:
mniej niż 50 dB(A), tryb czuwania: mniej niż 26 dB(A);
czas nagrzewania (od uruchomienia): Poniżej 20 sekund

Obsługa czcionek
czcionki Windows/Mac/Linux

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
360 x 389 x 230 mm Ciężar: 7,46 kg
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 438 x 470 x 325 mm

Obsługa materiałów
Zasobnik wielofunkcyjny: 60 – 163 g/m2
Typy nośników: papier zwykły, koperty, przezrocza, etykiety,
wizytówki, papier ﬁrmowy, wcześniej wydrukowany, papier
kolorowy; Główny zasobnik: 60 – 105 g/m2

Instalacja elektryczna
Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Czuwanie: 60 W, Drukowanie: 360 W,
Tryb oszczędzania energii: 4,5 W; zgodność z ENERGY STAR®

Certyﬁkaty
Wpisane do UL 60950/CSA C22.2 Nr 60950, Znak CE
zgodny z Dyrektywami 2006/95/EC i 2004/108/WE

Zestaw zawiera:
• Drukarka Phaser 3140
• Kaseta z tonerem (wydajność druku 700)
• Skrócona instrukcja instalacji
• Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
(z instrukcją użytkownika)
• Gwarancja
• Przewód zasilający
• Kabel USB
Materiały eksploatacyjne
Standardowa kaseta z tonerem:
1 500 stron standardowych1

108R00908

Kaseta z tonerem o dużej wydajności:
2 500 stron standardowych1

108R00909

1

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