
Xerox® Phaser® 3260 skrivare 
och Xerox® WorkCentre™ 3225 
multifunktionssystem
Resultatdriven prestanda.

Xerox® Phaser® 3260 och  
Xerox® WorkCentre™ 3225
A4 
Skrivare och multifunktionssystem
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Xerox® Phaser® 3260 skrivare och  
Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunktionssystem
Ditt mål: förenklade rutiner och produktiva hjälpmedel.

Uppnå dina mål. Skrivaren Phaser 3260 och multifunktionssystemet  
WorkCentre 3225 är kompakta, men fortfarande mycket kraftfulla. Båda är 
utformade för att stödja antingen enskilda användare eller en mindre grupp.  
Phaser 3260 har snabb automatisk dubbelsidig utskrift, med skarp och tydlig  
text samt grafik. WorkCentre 3225 tillför pålitliga och kostnadseffektiva scannings- 
och faxfunktioner i en och samma multifunktionsenhet.

Prisvärd pålitlighet.
• Kostnadseffektiv. Håll dina kostnader 

i schack med snabb och pålitlig utskrift 
för enskilda användare eller mindre 
arbetsgrupper. 

• Pålitlig. Mindre behov av manuellt 
ingripande med tonerkassetter med  
lång livslängd som är lätta att byta och 
pålitlig drift som hanterar alla uppgifter 
med lätthet.

• Resurseffektiv. Separata 
förbrukningsmaterial innebär att du endast 
byter ut det du använder – så att du får ut 
det mesta av varje tonerkassett. 

• Total trygghet. Enastående Xerox Service 
och Support, med ett års garanti som 
standard. 

• Förenkla. Med WorkCentre 3225 kan du 
reducera driftkostnaderna och antalet 
servicesmtal genom att kombinera flera 
funktioner i en enda enhet.  

Utformad för resultat. 
• Snabb utskrift. Med en utskriftshastighet 

på upp till 28 sid/min, och endast  
8,5 sekunder för första sidan, behöver du 
lägga mindre tid på din maskin, och får  
mer tid över till verksamheten.

• Spara mer än pengar. Automatisk 
dubbelsidig utskrift som standard sparar 
tid och papper. Med sparlägen för energi 
och toner samt Earth Smart-utskrift, kan 
du välja att spendera mindre på el och 
förbrukningsmaterial.

• Kraftfull och produktiv. Standardminnet 
på 256 MB och 600 MHz-processorn 
garanterar snabb och korrekt bearbetning 
av alla jobb, även de som inkluderar massor 
av grafik. 

• Visuellt genomslag. Utskrifter med en 
bildkvalitet på 4800 x 600 dpi, tillsammans 
med PCL- och PostScript-emulering, 
säkerställer konsekvent tydlig text och  
skarp grafik.

Gör det komplexa enkelt.
• Wi-Fi Direct. Nu går det att säkert 

ansluta mobiler, surfplattor och 
bärbara datorer direkt till skrivaren eller 
multifunktionssystemet, även om du inte 
har ett befintligt trådlöst nätverk.

• Det är enkelt. Xerox® Easy Wireless Setup 
hjälper dig att ansluta snabbt och enkelt till 
ditt trådlösa nätverk.

• Lätt att nå. Dessa maskiner som har en tyst 
drift, inbyggt trådlöst nätverk och kompakt 
design, gör maskinerna lätta att placera 
även där det är snålt om utrymmet.

• Många alternativ för utskriftsmaterial. 
Skriv enkelt ut på många olika anpassade 
storlekar och ett brett sortiment av 
utskriftsmaterial, inklusive OH-film, kartong, 
kuvert och vykort.

Phaser 3260. Utskrift
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Sammandrag WorkCentre 3225: 
• WorkCentre 3225 är kompakt, tyst och lätt, och 

passar perfekt in i trånga utrymmen. 

• Den användarvänliga manöverpanelen hjälper 
dig att hitta de mest använda funktionerna med 
lättlästa knappar en LCD-skärm med två rader.

• Den förbättrade bildkvaliteten på 4800 x 600 dpi 
ger skarpa samt tydliga bilder och texter

• Spara tid genom att kopiera och scanna 
flersidiga dokument med 40-arks automatisk 
dokumentmatare.

• Scanning i färg och svartvitt förvandlar snabbt 
papper till digitala dokument, som är redo att 
sparas på ett nätverk, skrivbordsmapp eller föras in 
i en applikation.

• Med hjälp av scanning till e-post kan man skicka 
pappersdokument direkt till e-postmottagare från 
manöverpanelen – och inget behov av att gå fram 
och tillbaka mellan skrivaren och datorn.

• Omfattande kopieringsfunktioner inkluderar 
förminskning/förstoring, automatisk 
bakgrundsdämpning, 3-nivåers val av ljusstyrka, 
sortering, ID-kortskopiering och layouter med flera 
sidor per ark. 

• Ett brett sortiment av funktioner säkerställer 
att privata uppgifter förblir säkra, däribland 
säkerhetsprotokollen SNMPv3 och IPv6, och säker 
faxmottagning, som ställer ett fax i kö tills en 
behörig användare loggar in för att ta emot det.

Allt-i-ett-lösning. Fem praktiska funktioner. Effektivisera verksamheten 
ännu mer med fem nyckelfunktioner för kontor i en enda lättanvänd produkt. 
Multifunktionssystemet Xerox® WorkCentre™ 3225 bygger i stor del på de betydande 
funktionerna i Xerox® Phaser® 3260, men är utökad med kopierings-, scannings-, 
e-post- och faxfunktioner.

WorkCentre 3225. Kopiering, utskrift, scanning och faxning, e-post.

WorkCentre 3225 Fakta i korthet
• Skriver ut och kopierar A4 med upp till 28 sid/min
• Inbyggd trådlös anslutning
• Utskrift upp till 600 x 600 dpi; 4800 x 600 förbättrad
• Kraftfull 600 MHz-processor
• Snabb utskrift av första sidan, så snabbt som 8,5 sekunder
• Scanna upp till 600 x 600 dpi i färg och svartvitt
WxDxH:
401 x 362 x 365 mm
Vikt:
11,4 kg

Phaser 3260 – Fakta i korthet
• Trådlös anslutning
• Skriver ut A4 upp till 28 sid/min
• 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi förbättrad
• Kraftfull 600 MHz-processor
• Snabb utskrift av första sidan, så snabbt som 8,5 

sekunder
WxDxH:
368 x 335 x 214 mm
Vikt:
7,6 kg
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Mer information finns på www.xerox.com/office. 
©2014 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® och WorkCentre är varumärken  
tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att  
denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade 
i USA. 12/14  BR10685 326BR-02WB

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Maskinspecifikationer Phaser 3260DNI WorkCentre 3225DNI

Hastighet Upp till 28 sid/min, A4

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 30 000 sidor/månad

Processor/minne 600 MHz / 256 MB

Anslutningar 10/100Base-T Ethernet, trådlös anslutning b/g/n, hög-hastighets USB 2.0

Utskrift och kopiering
Upplösning 600 x 600 dpi (upp till 4800 x 600 dpi med förbättrad bildkvalitet)

Utskrift: 600 x 600 dpi (upp till 4800 x 600 dpi med förbättrad bildkvalitet);
Kopiering: Upp till 1200 x 1200 dpi förbättrad bildkvalitet

Tid för första sida ut Så snabbt som 8,5 sekunder Utskrift: 8,5 sekunder, kopiering: 10 sekunder

Skrivarspråk PCL® 5e- och 6-emulering, PostScript® 3™-emulering

Utskriftsfunktioner Tonersparläge, häftesutskrift, affischutskrift, överhoppning av tomma sidor, flera sidor/ark, skalning, förstora/minska, anpassa till sida, vattenmärke, 
överlappning, anpassad sidstorlek, utskriftsordning, kantskärpeförbättring, kontrast-/ljusstyrkejustering, pappersval efter egenskap, Earth Smart-inställningar, 
drivrutiner med tvåvägskommunikation, jobbövervakning, spara och hämta drivrutinsinställning

Mobil utskrift Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack

Scanning
Funktioner

Ej tillämpligt Scanna via TWAIN/WIA, scanning till PC, scanning till WSD, scanning till 
e-post, upp till 600 x 600 dpi i upplösning, färg, svartvitt, 8-bit gråskala, PDF/
JPEG/TIFF

Fax
Egenskaper för direktfax2

Ej tillämpligt MH-/MR-/MMR-/JBIG-/JPEG-komprimering, automatiskt svar, automatisk 
uppringning, automatisk förminskning, gruppfax, färgfax, skydd mot 
skräpfax, DRPD-funktion, faxadressbok, vidarebefodran av fax, säker 
faxmottagning, ta emot faxvidarebefordran till PC

Funktioner för nätverksfaxning Gruppfax, faxadressbok

Säkerhet Standard Säker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-autentisering, WPA2 Personal, IPv4 och IPv6-filtrering, MAC-adressfiltrering, SNMPv3, inaktivering USB-port

Ej tillämpligt Nätverksautentisering (Kerberos/SMB/LDAP), säker LDAP, SMTP över SSL/TLS, 
autentisering scanning till e-post, WPA2-företag

Pappersinmatning
Standard

Huvudmagasin: Upp till 250 ark, anpassade storlekar:  
105 x 149 mm till 216 x 356 mm
Manuell matning: 1 ark, anpassade storlekar:  
76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Automatisk dokumentmatning (ADF): 40 ark, anpassade storlekar:  
148 x 148 mm till 216 x 356 mm
Huvudmagasin: Upp till 250 ark, anpassade storlekar:  
105 x 149 mm till 216 x 356 mm
Manuell matning: 1 ark, anpassade storlekar:  
76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Pappersutmatning 150 ark 120 ark

Automatisk dubbelsidig utskrift Standard

Garanti Ett års på plats-garanti

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; 2 Analog telelinje krävs

Enhetshantering
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, e-postrapportering, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print 
Manager
Skrivardrivrutiner
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-
/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 
Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red 
Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; 
Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; 
Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); 
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 
5.1-7.1 (PowerPC)
Teckensnitt
136 PostScript-teckensnitt, 111 PCL-teckensnitt
MaterialhanteringAutomatisk dokumentmatare 
för dubbelsidiga original: 60–105 g/m2

Huvudmagasin: 60–163 g/m2

Manuell matning: 60–220 g/m2

Utskriftsmaterial
Normalt, tjockt, tunt, kuvert, etikett, kartong, bomull, färg, 
förtryckt, återvunnet, brevpapper, arkiv, OH-film

Driftmiljö
Temperatur: 10 °C till 32 °C; luftfuktighet: 20 % till 80 %. 
Ljudtrycksnivå: Utskrift: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), viloläge: 
Phaser 3260: 30 dB(A), viloläge WorkCentre 3225: 26 dB(A); 
Uppvärmningstid (från energispar): Så snabbt som 14 
sekunder, FPOT från energispar: Så snabbt som 14 sekunder
Strömförsörjning
Nätanslutning: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,2A; Kontinuerlig 
utskrift: 417 watt; Redo (vänteläge): 46 watt; energispar 
(viloläge): 2,0 watt
Mått (B x D x H)
Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, vikt: 7,6 kg. 
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Vikt: 11,4 kg
Certifiering
Listad enligt UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a utgåva, FDA/
CDRH – klass 1-laser, FCC Part 15, klass B, Kanada ICES-003, 
klass B, CE-märkt, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 
60950-1, 2:a utgåva, EN 60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 
2004/108/EC, EN 55022, klass B, EN 55024, RoHS-direktiv 
2011/65/EU, WEEE-direktiv 2012/19/EU, ENERGY STAR® 
kvalificerad, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue 
Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, 
Meditech

Medföljande delar
•  Phaser 3260 skrivare eller WorkCentre 3225 

multifunktionssystem
• Tonerkassett (kapacitet 1 500 sidor*)
• Trumkassett (kapacitet 10 000 sidor**)
•  Programvaror (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal 

Edition med enanvändarlicens för stöd för OmniPage och 
PaperPort.)

•  CD med installationshandledning, drivrutiner och 
dokumentation

•  Elkabel, USB-kabel
Program för återvinning av förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial för Phaser 3260 och WorkCentre 3225 
ingår i Xerox Green World Alliance-program för återvinning av 
förbrukningsmaterial. Mer information finns på Green World 
Alliance-webbplatsen www.xerox.com/gwa.
Supplies
Tonerkassett: 1 500 sidor* 106R02775
Högkapacitetstonerkassett: 3 000 sidor*  106R02777
Trumkasset: 10 000 sidor** 101R00474

*  Genomsnitt för standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med 
ISO/IEC 19752. Sidantalet varierar med sidans utseende och 
täckningsgrad samt utskriftsläge.

**  Ungefärligt sidantal. Angiven kapacitet baseras på sidor i A4-storlek 
på 75 g/m2. Antal sidor varierar med typ av utskriftsmaterial, 
pappersstorlek, pappersvikt, sidorientering och användningsmönster.
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