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360 x 389 x 230 mm

Drukowanie

A4

str./min

Zwiększ możliwości biura
•  Prędkość drukowania do 24 str./min. (A4) i szybki czas drukowania 

pierwszej strony — sprostają wymaganiom nawet najbardziej intensywnie 

pracujących biur.

•  Wysoka rozdzielczość 600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 (Phaser 3160) 

i 1200 x 600 (Phaser 3155) wyróżni Twoje dokumenty.

•  Prostota podłączenia. Drukarka Phaser 3160N w standardzie posiada łącze 

USB  oraz kartę sieciową. Drukarki Phaser 3155 i Phaser 3160B posiadają 

możłiwość podłączenia za pośrednictwem łącza USB.

•  Usługa internetowa CentreWare® umożliwia sprawdzenie statusu zadania 

i zarządzanie podłączoną do sieci drukarką Phaser 3160N z dowolnego 

miejsca, za pośrednictwem przeglądarki sieciowej.

•  Radzi sobie z większą ilością projektów, dzięki dodatkowym opcjom 

obejmującym znak wodny*, nakładki*, tryby (ręczne) plakatu i ulotki*.

•  Solidna konstrukcja i dostosowanie do wysokiego obciążenia gwarantują 

bezproblemową pracę.

Zaskakująco niskie koszty
•  Tak wiele za tak niewiele dzięki doskonałej jakości urządzenia laserowego 

za niewielką cenę.

•  Tryb oszczędzania energii 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).

•  Wydajne tonery zapewniają niższy koszt drukowania strony, a korzystanie 

z funkcji oszczędzania tonera wydłuża czas użytkowania materiałów 

eksploatacyjnych. Opcja anulowania zadania umożliwia uniknięcie 

drukowania niepotrzebnych stron.

Po prostu to, czego szukasz
•  Nieduże urządzenie doskonale pasuje do Twojego. 

•  Bardzo cichy druk pozytywnie wpłynie na prace w biurze.

•  Pracuje w różnych środowiskach, w tym Windows, Linux, Macintosh.

•  Phaser 3160N obsługuje protokoły IPv6 i SNMPv3, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy w sieci.

•  Pojemność zasobnika wynosząca 250 arkuszy gwarantuje mniejszą ilość 

przerw związanych z załadowaniem papieru. Zamknięty zasobnik papieru 

sprawia, że drukarka nie zajmuje dużo miejsca, a papier jest zawsze czysty.

•  Uniwersalny zasobnik umożliwia podawanie pojedynczych arkuszy 

w specjalnych rozmiarach oraz niestandardowych nośników, 

takich jak koperty, przezrocza i kartki pocztowe.

*Tylko w przypadku systemu Windows

Spełnij wymagania druku dla jednego 
użytkownika lub całego zespołu roboczego. 
Kompaktowa drukarka Xerox Phaser 3155/3160 
oferuje możliwość wszechstronnego drukowania, 
przy bardzo korzystnej cenie.

Xerox® Phaser® 3155/3160
Czarno-biała drukarka laserowa
Wydajne drukowanie przyjazne dla budżetu



Phaser® 3155 Phaser® 3160B Phaser® 3160N

Szybkość Do 24 str./min. A4

Cykl roboczy Do 12 000 str./miesiąc Do 15 000 str./miesiąc

Obsługa papieru 
Pojemność wejściowa

Zasobnik główny: 250 arkuszy; Rozmiary: A4, A5

Zasobniki wielozadaniowe: 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
600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 ulepszona jakość obrazu

Procesor 150 MHz 360 MHz

Pamięć 

(standardowa/maksymalna)
8 MB 64 MB

Możliwość podłączenia USB 2.0 USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4

Obsługiwane języki GDI PCL®6/PCL5e, Epson/IBM, 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

*Tylko w przypadku systemu Windows

Zarządzanie urządzeniem
Wszystkie modele: Monitoring statusu*, Phaser 3160B/N: 

Narzędzie ustawień drukarki; Phaser 3160N: Wbudowany 

serwer internetowy CentreWare® IS, Xerox CentreWare Web, 

Xerox Global Print Driver

Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, 

Vista, Mac OS®X wersja 10.3-10.6, Różne systemy 

operacyjne Linux®

Obsługa czcionek
czcionki Windows/Mac/Linux

Obsługa materiałów
Zasobnik wielofunkcyjny: 60 – 163 g/m2; typy nośników: 

papier zwykły, koperty, przezrocza, etykiety, wizytówki, papier 

fi rmowy, wcześniej wydrukowany, papier kolorowy; Główny 

zasobnik: 60 – 105 g/m2

Środowisko pracy
Temperatura: Składowanie: 0º do 35ºC, Praca: 10º do 32ºC; 

Wilgotność: 20% do 80%, Poziomy ciśnienia akustycznego: 

Drukowanie: mniej niż 50 dB(A), Tryb czuwania: mniej niż 

26 dB(A)

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®

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
360 x 389 x 230 mm; Waga: 7,46 kg; Rozmiary 

opakowania (szer. x gł. x wys.): 438 x 470 x 325 mm

Certyfi katy
Wpisane do UL 60950-1/CSA C22.2 Nr 60950-1, Znak CE 

zgodny z Dyrektywami 2006/95/WE i 2004/108/WE

Zestaw zawiera:
• Drukarkę Phaser 3155/3160

• Toner (na 1 000 wudruków1)

• Skróconą instrukcję instalacji

•  Płytę CD z oprogramowaniem i dokumentacją 

(z instrukcją użytkownika)

• Oświadczenie gwarancyjne

• 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.

Phaser® 3155/3160
Czarno-biała drukarka laserowa
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