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מדפסת משולבת
בשחור לבן

 Xerox WorkCentre® 3210 / 3220
מדפסת לייזר משולבת

יעילות מרבית, יכולות מגוונות והכל- בחבילה 
קומפקטית על שולחן העבודה שלך
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WorkCentre® 3210 / 3220 מדפסת משולבת
תפוקה משרדית אמיתית על שולחן העבודה שלך. לא משנה איזו צורה תלבש המשימה שלך – 

נייר, פקס, או פורמט אלקטרוני – המכשיר WorkCentre 3210/3220 יכול לטפל בו ביעילות. מכשיר 
אמין ורב-ערך זה הכולל בתוכו יכולות הדפסה/העתקה/סריקה/פקס תוכנן תוך מחשבה על עסקים קטנים.

מותאם לביצועים עבור אנשי מקצוע עסוקים

מכשיר WorkCentre 3210/3220 מוסיף יעילות ומספק לך 

את היכולת והתכונות הדרושים כדי להתמודד עם עומסי עבודה כבדים.

•   פלט מהיר עומד בקצב של דרישות 
גבוהות. מהירויות הדפסה של עד 

28 עמודים לדקה, וזמן מהיר ליציאת 
עמוד ראשון של פחות מ- 8.5 שניות, 

מספקים מסמכים במהירות.

•  פעולה בו-זמנית מאפשרת לסרוק קובץ במהירות כאשר 
הוא נחוץ, גם בעת הדפסת משימות אחרות.

•  טיפול גמיש בנייר. הזנה אמינה של מגוון סוגי מדיה, כולל 
 . 60 – 163 gsm כרטיסיות, שקפים, מעטפות ונייר במשקל

•   תמונות וטקסט חדים וברורים, עם איכות תמונה משופרת של 
 .PCL 5e -ו PCL® 6 1200  בנוסף לשפות x 1200

מדפסת WorkCentre 3220כולל תאימות 
.Adobe® PostScript® 3™ 

•   מצא את הפונקציות הנחוצות ביותר שלך במהירות  
על לוח קדמי ידידותי למשתמש עם לחצנים גדולים 

וקריאים ותצוגת LCD בת שתי שורות.

•   הגדרה קלה, הודות להתקנה פשוטה של רשת ומנהלי התקנים. 

•   תחזוקה ללא סיבוכים. מחסנית הדפסה הכול-כלול 
שניתנת להחלפה על-ידי המשתמש ממזערת את הצורך 

בהתערבות משתמש, ומחזור עבודה חודשי גדול של 

עד 30,000 עמודים (3210) ו- 50,000 עמודים 

(3220) מבטיח פעולה אמינה יום אחרי יום.

ערך כולל גבוה 

WorkCentre 3210/3220 מספק תמורה 
גדולה יותר לכספך ומסייע למשרדים קטנים להגיע 

ליעילות תוך שמירה על רמת הוצאות נמוכה.

•   מחיר נוח מאפשר להוסיף יכולות משרד 
מעולות בלי לחרוג מהתקציב.

•   משלב פונקציות קריטיות. מכשיר אחד שמבצע את העבודה 
של ארבעה מפחית את עלויות התפעול וקריאות השירות.

•   פרודוקטיביות גבוהה ישירות מהקופסה, עם יכולות רשת 
מובנות וכל מה שנחוץ כדי להתחיל להשתמש במדפסת 

רב-תכליתית זו בתוך מספר דקות מהתקנתה.

•   בחר מחסניות בקיבולת גבוהה וחיים ארוכים להפחתת 
עלויות ההדפסה ומזעור התערבות המשתמש.

•   מיגוון תכונות אבטחה כגון קבלת פקס מאובטח, 
השומרת את הפקס עד שמשתמש מורשה נכנס ומבקש 

 ,IPv6 -ו SNMPv3 לאחזר אותו, בשילוב עם

מבטיחות שמירה ואבטחה של נתונים פרטיים.

•   איכות, אמינות וביצועים של Xerox מגובים 
.Xerox בשירות ותמיכה של

•   כניסת USB בלוח הקדמי מספקת נוחות בפעולות 
סריקה אל כונן זיכרון USB והדפסה ממנו.

 28
עמודים 
לדקה

חיסכון במשאבים ופעולה ירוקה. 

 Energy Star הסמכת  •
לחיסכון בצריכת חשמל.

•  הפחתת השימוש בנייר באמצעות 
הדפסה דו-צדדית אוטומטית במכשיר 

.WorkCentre 3220

•  מצב חיסכון בחשמל ניתן להתאמה מאפשר שליטה 
על חשבון החשמל של המדפסת הרב-תכליתית.

•  הגברת תפוקת הטונר על ידי שימוש במצב 
חיסכון בטונר לטיוטות מסמכים.

•  מערכת אחת של חומרים מתכלים 
חוסכת כסף ושטח אחסון. אין עוד צורך 

לרכוש מוצרים מתכלים עבור מכונות 

הדפסה, העתקה ופקס נפרדות. 

•  חסוך נייר עם זרימות עבודה דיגיטליות, 
המאפשרות להפיץ מסמכים באופן 

אלקטרוני במקום על-גבי נייר.

 WorkCentre® 3210 / 3220
מספר עובדות

•  עד 24 עמודים לדקה ו- 28 עמודים לדקה
•  קיבולת נייר של 250 גיליונות, ניתנת להרחבה 

ל- 500 גיליונות
   600 x 600 dpi  •

(x 1200 1200  איכות תמונה משופרת)
360 MHz מעבד  •

• זכרון- 128 MB (MB 384 מקסימום)
•  סריקה בצבע

הדפסה/העתקה/סריקה/פקס

A4

עמודים לדקה

רxעxג:
x 410.5 x 395.3 445.2  מ"מ

3210: 13.9 ק"ג
3220: 13.8 ק"ג
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ידידותי למשרד הקטן

כל התכונות המשרדיות הדרושות, בגודל 

המתאים למרחב העבודה שלך.

•  טביעת רגל קומפקטית מאפשרת לך להכניס את 
WorkCentre 3210/3220 למקומות קטנים.

•  סריקה בצבע ממירה במהירות מסמכי נייר למסמכים 
אלקטרוניים ברשת, מוכנים לשמירה בתיקיית רשת על 

שולחן העבודה, להכנסה ליישום, לשליחה לתיבת דואר נכנס 

.USB או לשמירה בכונן זיכרון (WorkCentre 3220)

•  תוכנת סריקה כלולה מספקת כלים שימושיים לעריכה 
ולטיפול במסמכים, ולארגון והפצת הקבצים הסרוקים.

•  תכונות פקס מתקדמות כגון שידור פקס (שליחה למספר 
יעדים), העברת פקס וחיוג מהיר לפקס, מאפשרות לך להחליף 
מכונות פקס עצמאיות יעילות פחות במכשיר יחיד משולב היטב.

 CentreWare® נהל משולחן העבודה שלך  באמצעות  •
Internet Services, המאפשר להגדיר, לעדכן, 

להציג מצב ולקבל התראות על אירועים מרחוק.

•  הרחב קיבולת נייר עם התרחבות הדרישות שלך. מגש 
אופציונלי של 250 גיליונות נייר מספק קיבולת כוללת של 

500 גיליונות להפחתת ההליכות למכונה להוספת נייר.

•  מוכן לצוותי עבודה, מדפסת רב-תכליתית זו תומכת 
 Microsoft® במגוון סביבות משרדיות עם מערכות

.Apple® Macintosh®  -ו Windows®, Linux

•  ערוך וארגן קבצים סרוקים עם כלי סריקה 
.(OCR) וזיהוי תווים אופטי

•  פקס למחשב/לרשת מאפשר שליחת פקס 
ללא נייר ישירות משולחן העבודה.

1
מזין מסמכים אוטומטי מכיל 50 גיליונות.

2
הדפסה דו-צדדית אוטומטית ב- WorkCentre 3220 חוסכת נייר וכסף.

3
מגש רב-תכליתי של גיליון יחיד מטפל במעטפות, מדבקות, גלויות ושקפים.

4
מגש ל- 250 גיליונות מספק קיבולת נייר גבוהה עבור עבודות 

ההדפסה, ההעתקה והפקסים של צוות העבודה.

5
מגש אופציונלי של 250 גיליונות מגדיל את הקיבולת ל- 500 גיליונות.

6
יציאת זיכרון USB מאפשרת לך לשמור או להדפיס 

ישירות מתוך התקן USB – ללא צורך במחשב.

7
מחוון גובה נייר מציג את כמות הדפים שנותרו במגש.

8
איתור כתובות דוא"ל ומספרי פקס פופולריים בפנקס 

הכתובות. ניתן גם להדפיס רשימת כתובות.

9
ניווט בארבעה כיוונים מקל על הניווט בתפריטים.

10
העתק את שני הצדדים של תעודת זהות על צד אחד של 

גיליון נייר באמצעות תכונת העתקת תעודות זהות.



WorkCentre® 3210/3220

מהירות

WorkCentre 3210WorkCentre 3220

(A4) עד 24 עמודים לדקה(A4) עד 28 עמודים לדקה

עד 50,000 עמודים לחודשעד 30,000 עמודים לחודשמחזור עבודה

טיפול בנייר 
מזין מסמכים אוטומטי: 50 גיליונות; גדלים מיוחדים: 142 מ"מ X 148 מ"מ עד 216 מ"מ X 356 מ"מסטנדרטיהזנת נייר

מגש רב-תכליתי: 1 גיליון; גדלים: X 127 76  מ"מ עד X 356 216  מ"מ

מגש עיקרי 1: 250 גיליונות; גדלים מיוחדים: X 127 76  מ"מ עד X 356 216  מ"מ

מגש 2: 250 גיליונות; גדלים מיוחדים: X 127 76  מ"מ עד X 356 216  מ"מאופציונלי

סטנדרטילא זמיןהדפסה דו-צדדית אוטומטית 

150 גיליונותפלט נייר 

הדפסה 
מהיר עד כדי 8.5 שניותמהיר עד כדי 9.5 שניותזמן להדפסת עמוד ראשון

600 x 600 dpi   (x 1200 1200  איכות תמונה משופרת)רזולוציית הדפסה

MHz 360מעבד

MB / 384 MB 128זיכרון (סטנדרטי/מרבי)

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0קישוריות

אמולציות PCL® 6 ו- PDF 1.4 , PCL®5e, תאימות  ™PostScript® 3אמולציות PCL® 6 ו- ,GDI (Only for Linux® OS & Mac OS®) ,PCL® 5e  שפות תיאור עמוד

דפים בגודל מותאם אישית, סימני מים, הדפסת פוסטרים, מספר עמודים על דף, התאמה לדף, קנה מידה, שכבות, הקטנה/הגדלה, חיסכון בטונר, הדפסה מכונן זיכרון USBתכונות הדפסה 

העתקה
מהיר עד כדי 11 שניותזמן להדפסת עמוד ראשון

עד 600 x 600 dpi   (x 1200 1200  באינטרפולציה)רזולוציית העתקה

הקטנה/הגדלה (25 – 400%), מחיקת רקע אוטומטית, 3 רמות בקרת כהות, איסוף (מזין מסמכים אוטומטי בלבד), העתקת תעודות זהות תכונות העתקה
(מספר עמודים על דף (up, 4-up-2), כפילים (ממשטח הסריקה בלבד), העתקת פוסטרים (ממשטח הסריקה בלבד)

פקס מובנה (Kbps 33.6  עם דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)פקס 

קבלת פקס מאובטח, פקס למחשב או לרשת (שליחה בלבד), העברת פקס לפקס, חסימת פקס זבל, ספר כתובות עם אפשרות חיפוש, הקטנה אוטומטית, גיבוי סוללה, צלצול מיוחד, שידור פקס תכונות פקס
 300 x 300 dpi (שליחה למספר יעדים), עד 200 מיקומי יעדים/חיוג לקבוצה, 200 מיקומי חיוג מהיר, השהיית פקס, קבלה לזיכרון, שליחת פקס בצבע, דוחות פקס, עד

העברת פקס לדוא"ל, קבלת פקס דו-צדדילא זמין

סריקה 
סריקה ליישום, סריקת רשת למחשב אישי, סריקה לכונן זיכרון USB, סריקה לדוא"לסריקה ליישום, סריקת רשת למחשב אישי, סריקה לכונן זיכרון USBיעדי סריקה

Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF מרובה עמודים; BMP; סריקה בצבע; מנהלי התקנים עבור USB, TWAIN, WIA עד x 4800 dpi 4800  משופרתכונות סריקה

סינון SNMPv3 , IP, בקרת יציאות, IPP , IPv6 מאובטח, סריקה לדוא"ל עם אימות משתמש, קבלת פקס מאובטחאבטחה

ניהול ההתקן
 ,CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

WebJet Admin Interface

מנהלי הדפסה 
  ;Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server

 Linux® OS גרסה 10.3 ומעלה; מערכות שונות של Mac OS® X
 Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, כולל (בלבד USB דרך ממשק)

 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; Xerox Global

Print Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220) 

טיפול בחומרי הדפסה
מגש עיקרי 1 ומגש אופציונלי gsm :2 105 – 60 ; מגש רב-תכליתי:

 ; 60 – 105 gsm :163 – 60 ; מזין מסמכים אוטומטי gsm
סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, מעטפות, מדבקות, כרטיסיות, שקפים

סביבת הפעלה
 ; -20º – 40º C :10 ; אחסוןº – 32º C :במצב פעולה

לחות יחסית: 80% – 20 ; רמות לחץ רעש: הדפסה: 
 , 50 dB(A)  :3220  , 49  dB(A)  :3210

המתנה:  dB(A) 26  זמן חימום (ממצב חיסכון בחשמל):
פחות מ- 2 שניות; זמן חימום (לאחר הפעלה): פחות מ- 54 שניות

חשמל
מתח: 240 – 220  וולט Hz , AC 50/60 ; צריכת חשמל: המתנה: 60 ואט; 

ENERGY STAR®  הדפסה: 450 ואט; מצב חיסכון בחשמל: 12 וואט; הסמכת

מידות פיזיות (רוחב x עומק x גובה)
x 410.5 x 395.3 445.2  מ"מ; משקל: 

3210: 13.8 ק"ג, 
  584 x :(גxעxר) 3220: 13.9 ק"ג; ממדי האריזה

17.8 kg :551 מ"מ; משקל x 526

אישורים
 ,UL 60950-1/CSA 609501-1-03 רישום

 , 2004/108/EC ,  2006/95/EC מתאים להנחיות CE סימון
 FCC Part 68 , FCC Part 15 Class B ,  99/5/EC -ו

מה כוללת האריזה
WorkCentre 3210/3220  •

•  מחסנית הדפסה (2,000 עמודים1)
•  תוכנה (Scan to PC Desktop SE Personal Edition עם 

(PaperPort -ו OmniPage -רישיון יחיד לתמיכה ב
•  תקליטור תיעוד (עם מדריך למשתמש, מדריך התקנה מהירה והצהרת אחריות)

•  כבל פקס
•  כבל מתח

USB כבל  •

מוצרים מתכלים
מחסנית הדפסה בקיבולת רגילה:1

2,000106R01485 דפים
מחסנית הדפסה בקיבולת גבוהה:1

4,100106R01487  דפים
 .ISO/IEC 19752 -1  דפים רגילים ממוצעים. תפוקה מוצהרת בהתאם ל

התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה, שטח הכיסוי ומצב ההדפסה.

תוספות אופציונליות

MB098N02189 256 זיכרון
098N02204מגש נייר נוסף

מתאם רשת אלחוטית

097S03741 – ממיר לשימוש באירופה
097S03742 – ממיר לשימוש בבריטניה  

תוכנית למיחזור חומרים מתכלים

חומרים מתכלים עבור WorkCentre 3210/3220 הם חלק מהתוכנית 
.Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Program

 לקבלת מידע נוסף, אנא בקר באתר האינטרנט של 
  www.xerox.com/gwa בכתובת Green World Alliance

www.xerox.co.il למידע נוסף, בקר בכתובת
Xerox Corporation 2009 ©. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל את התוכן של פרסום זה בכל דרך שהיא ללא אישור מחברת  ®WorkCentre®   ,CentreWare®   ,Xerox Corporation. XEROX ועיצוב כדור הקישוריות הם סימנים מסחריים 
Hewlett- של  רשום  מסחרי  סימן  ®Adobe Systems Incorporated. PCL הוא  של  מסחריים  סימנים  או  רשומים  מסחריים  סימנים  של חברת Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.  ®Adobe ו-  ™PostScript® 3 הם 

Packard. כשותפה של  ®ENERGY STAR, קבעה חברת Xerox Corporation שמוצר זה עומד בהנחיות ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה. ENERGY STAR וכן הלוגו ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. כל שאר הסימנים 
W3XBR-015A המסחריים הם קניינם של יצרניהם. המידע בעלון זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 5/09  


