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Laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Phaser® 3300MFP
Szybkość i wielofunkcyjność. Oferując dużą prędkość drukowania i kopiowania oraz
wiele funkcji skanowania i faksowania, to potężne urządzenie wielofunkcyjne pozwala
uzyskać szereg przewag konkurencyjnych. Rozsądna cena i gotowość do pracy w sieci to
cechy wydajnego i niezawodnego urządzenia Phaser 3300MFP przeznaczonego
dla Twojej firmy.
Wydajność wysokiej klasy
Phaser 3300MFP został skonstruowany do
pracy z wysoką szybkością i posiada wydajność
drukowania i skanowania charakterystyczną dla
większych urządzeń wielofunkcyjnych.

28

str/min

• Szybka praca (28 arkuszy
na minutę, wydruk pierwszej
strony już po 8,5 s).

• Jeszcze więcej wydruków. Zwiększ
możliwości dzięki pojemności papieru
300 arkuszy, którą można rozszerzyć nawet
do 550 arkuszy oraz możliwościom wydruku
na nośnikach o niestandardowych wymiarach
takich jak pocztówki i koperty.
• Wydruk o rozdzielczości 1200 dpi.
Nadaje dokumentom profesjonalny wygląd
wysokiej jakości.

Bogaty zestaw funkcji
w rozsądnej cenie
Phaser 3300MFP jest wyposażony w funkcje,
które pozwalają ograniczyć koszty operacyjne
oraz optymalizować wykorzystanie zasobów.
• Jedno urządzenie. Właściwe połączenie
narzędzi biurowych –przeznaczonych do
drukowania, kopiowania, skanowania
i faksowania w jednej doskonałej cenie.
• Potężne narzędzia do faksowania/
skanowania. Z łatwością przenosi faksy
i papierowe dokumenty do sieci, pozwala
na ich dystrybucję pocztą email, faksem lub
poprzez książkę adresową LDAP sieci.
• Gotowy do pracy w sieci. Wyposażona
we wbudowaną łączność Ethernet,
narzędzia zdalnego zarządzania i narzędzia
bezpieczeństwa sieci.

Szybko i łatwo zamieniaj
dokumenty papierowe
w pliki elektroniczne
Szybkie, łatwe skanowanie
• Skanuj kolorowe dokumenty
szybko i dokładnie
z rozdzielczością do 24 bitów
4800 x 4800.
• Wysyłaj skanowane dokumenty
bezpośrednio z frontowego
panelu do skrzynki odbiorczej przy
zastosowaniu funkcji skanuj do
poczty email.
• Prosta funkcja skanowania
do sieci pozwala wprowadzać
i przechowywać dokumenty
w sieci.

• Pewność wydruku wszelkich dokumentów.
Dzięki obsłudze języków PCL i PostScript 3
i automatycznemu przełączaniu tacy, kiedy
domyślna taca jest pusta.

• Oszczędzaj pieniądze na swoich zasobach.
Tryb oszczędzania tonera i energii oraz
funkcja N-up oraz funkcja kopiowania kart
identyfikacyjnych zapewnia oszczędność
tonera, papieru i energii.

• Precyzyjna konstrukcja. Pewność, że
Phaser 3300MFP jest łatwa w instalacji,
użyciu i konserwacji.

• Automatyczne drukowanie dwustronne.
Zwiększa produktywność i obniża zużycie
papieru.

• Oprogramowanie do
rozpoznawania pisma pozwala na
zamianę wydruków w edytowalne
dokumenty elektroniczne.

• Szablony prac. Pozwala skierować
dokumenty elektroniczne jak i skanowane
dokumenty papierowe do właściwych
lokalizacji w sieci.

• Skanowanie do/drukowanie z pamięci
USB. Skanuj lub drukuj z przedniego panelu
sterowania w wielu formatach pliku.
Bez konieczności użycia komputera!

Potężne funkcje faksowania

• Wszystkie funkcje dostępne w najlepszych
urządzeniach tego typu. Włączając szybkie
wybieranie, bezpieczny faks, wysyłanie faksów
kolorowych i LAN faks.

• Potężne funkcje kolorowego
skanowania z rozdzielczością do
24 bitów.
• Zachowaj swoją prywatność
dzięki funkcji bezpiecznego faksu
oraz blokadzie niechcianych
faksów.

Pewne fakty o
Phaser® 3300MFP
• Drukowanie do 28 str./min.
i kopiowanie
• Wydruk o rodzielczości 1200 dpi
• Procesor 300 MHz
• 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM)
(320 MB maksymalnie)
• Pojemność 300 arkuszy, możliwość
zwiększenia pojemności nawet do
550 arkuszy
• Cykl pracy do 25.000 stron
miesięcznie

• Przesyłaj przychodzące faksy na
inny numer faksu lub adres email.

Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faksowanie
A4

28

stron na minutę

Szer. x Gł. x Wys.:
466 x 435.4 x 458 mm

• Zapisz do 240 numerów faksów
w pamięci szybkiego wybierania.
• 15 przycisków szybkiego
wybierania na panelu frontowym.
• 200 lokalizacji wysyłania
grupowego faksu pod
249 numerów.

1

Wzornictwo i ergonomia
Przemyślane wzornictwo Phaser 3300MFP
jest zaprojektowane specjalnie dla najbardziej
obciążonych pracą biur oraz jest wspierane
przez doskonałe funkcje ułatwiające pracę.
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• Pewność zakupu. Phaser 3300MFP
został objety dwuletnią gwarancją.
• Współpracuje z popularnymi systemami
operacyjnymi. Pełna współpraca
z Microsoft Windows XP, Windows Vista,
Linux/UNIX i Apple Macintosh.

3

• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.
Uwierzytelnianie i filtrowanie adresu IP
pozwala uniknąć nieupoważnionego
dostępu do urządzenia. Obsługa protokołu
802.1x zabezpiecza urządzenie w sieci.
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• Narzędzia zdalnego zarządzania.
CentreWare IS zapewnia szybki dostęp do
mnóstwa informacji i funkcji sterowania
takich jak status urządzenia, status tonera,
ustawienia urządzenia, zarządzanie książką
adresową emaili i faksów, ustawienia
bezpieczeństwa i alarmy przez email.
Można także określić, które tace mają
być używane do poszczególnych operacji
takich jak faksowanie czy kopiowanie.
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Automatyczny podajnik dokumentów
pozwala na szybkie skanowanie,
kopiowanie i faksowanie
wielostronicowych dokumentów.

• Urządzenie zaprojektowane w taki sposób,
aby oszczędzać przestrzeń biurową.
Niewielka powierzchnia podstawy umożliwia
postawienie urządzenia w dowolnym miejscu.
• Pojedyncza kaseta drukująca ogranicza
koszty utrzymania i obsługi.
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Port pamięci USB pozwala na
zapisywanie lub drukowanie
bezpośrednio z pamięci USB – bez
konieczności użycia komputera.
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Funkcja oszczędzania tonera
zmniejsza ilość tonera wydłużając
okresy wymiany kasety.

Automatyczne drukowanie
dwustronne oszczędza pieniądze
i zapewnia profesjonalny
wygląd dokumentów.

• Zapasowe kopie danych urządzenia,
takich jak książki adresowe z wykorzystaniem
CentreWare IS lub pamięci USB.
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Dodatkowa taca na 250 arkuszy
(opcja) zwiększa całkowitą pojemność
papieru do 550 arkuszy.

Wielozadaniowa taca na
5 arkuszy obsługuje różne rodzaje
papieru i jego rozmiary w tym
koperty, etykiety i pocztówki.
4

Taca na 250 arkuszy pozwala umieścić
w urządzeniu wystarczającą ilość
papieru dla grupowego drukowania,
kopiowania i faksowania.
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Funkcja duplex uruchamiana
za pomocą jednego przycisku
pozwala zamieniać jednostronne
oryginały w dwustronne kopie.
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Znajdź w książce adresowej często
używane numery faksów i adresy email.
Możesz także wydrukować listę adresów.
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Prosty panel sterowania sprawia, że podstawowe funkcje i cechy są dostępne po naciśnięciu przycisku.

Phaser® 3300MFP
Czarno-białe urządzenie wielofukcyjne
Phaser 3300MFP

Szybkość
Cykl pracy
Papier

Podawanie papieru

Do 28 str./min. (A4)
Do 25.000 str./miesiąc
Standard Automatyczny podajnik dokumentów: 50 kartek; rozmiar indywidualny: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm
Podajnik boczny: 50 kartek; rozmiar indywidualny: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca główna: 250 kartek; Rozmiary A4, A5, A6
Opcja Taca dodatkowa: 250 kartek; Rozmiary A4, A5, A6

Wyjście papieru

150 kartek z drukiem skierowanym do dołu, jedna kartka z drukiem skierowanym do góry

Automatyczne drukowanie
dwustronne

Standard

Drukowanie

Czas wydruku pierwszej strony

Zaledwie 8,5 sekundy

Rozdzielczość wydruku

Rozdzielczość aż do 1200 dpi (interpolowana)

Pamięć
(standardowa/maksymalna)

96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB maksymalnie

Procesor

300 MHz
Emulacja PCL® 6 / 5e, kompatybilność z PostScript® 3™

Obsługiwane języki
Łączność

USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Funkcje drukowania

Znak wodny, tryb oszczędzania tonera, N-up, zapamiętanie ustawień, dopasowanie do strony, porównanie, nanoszenie
powłoki, pomniejszanie/powiększanie, plakat, skalowanie, wydruk z USB, wydruk konspektu

Kopiowanie

Czas wydruku pierwszej strony

Zaledwie 8,5 sekundy

Rozdzielczość kopiowania

Do 600 x 600 dpi
Pomniejszanie/powiększanie, wydruk dwustronny (kopia duplex 2:1), tłumienie tła, porównanie,
kopiowanie kart identyfikacyjnych, funkcja 2-up/4-up, klonowanie, plakat

Cechy kopiowania

Faks
Cechy faksu

33,6 Kbps z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Wysyłanie faksu kolorowego, książka telefoniczna z funkcją wyszukiwania, raport faksów, wysyłanie na faks/email, PC i LAN faks (tylko wysyłanie), odbieranie
bezpiecznego faksu, powtarzanie ostatniego numeru, zróżnicowany dzwonek, dziennik, blokada niechcianych faksów, maksymalnie 200 lokalizacji
grupowych, faks szerokopasmowy (do 249 lokalizacji), opóźnione wysyłanie faksu, pamięć odbioru, automatyczna redukcja rozmiaru pliku, pamięć faksu 6 MB
Skanowanie do poczty email (w tym do 200 adresów do lokalnych katalogów, 50 adresów emaili grupowych, uwierzytelnianie)
Network Scanning (tylko Windows) via SMB i FTP, skanowanie do pamięci USB (Formaty plików: BMP, JPG wielostronicowy PDF,
wielostronicowy TIFF) bezpośrednie skanowanie do aplikacji w tym do aplikacji OCR (oprogramowanie w zestawie)

Skanowanie

Wysyłanie obrazu
Cechy skanowania

Do 4800 x 4800 dpi rozdzielczości interpolowanej: BMP, JPG, wielostronicowy PDF, wielostronicowy TIFF skanowanie do PC Desktop® Personal Edition
(posiada 1 gniazdo PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), skanowanie kolorowe, FTP, SMB, SMTP i HTTP(S), tworzenie zadania skanowania

Ochrona
Gwarancja
Zarządzanie urządzeniem
CentreWare® Internet Services,
CentreWare Web, CentreWare do HP®
OpenView, Rendezvous (Bonjour)
Sterowniki drukarki
Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server,
Mac OS® wersja 8.6-9.2, 10.3-10.5, różne
wersje Linux® OS w tym SUSE™ 8.29.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4,
Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express
Driver, Xerox Global Print Driver
Współpraca z urządzeniami medialnymi
Podajnik boczny: 60 – 163 g/m2
Typy nośników: Gładki papier, koperty,
folia, etykiety, paczki kart, pocztówki,
wstępnie zadrukowane dokumenty, papier
makulaturowy
Taca główna i taca dodatkowa (opcja):
60 – 90 g/m2
Typy nośników: Gładki papier
ADF: Waga: 50 – 120 g/m2
Typy nośników: Gładki papier

802.1x, SNMPv3, HTTPS, bezpieczny faks, SSL, filtrowanie IP , skanowanie do poczty email z uwierzytelnianiem użytkownika
Dwuletnia gwarancja
Środowisko pracy
Praca: 10º do 32º C
Wilgotność względna: 20 do 80%
Natężenie hałasu:
Drukowanie: 55 dB(A)
Czuwanie: 39 dB(A)
Czas rozgrzewania (z trybu wstrzymania):
Poniżej 20 sekund
Cechy elektryczne
Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Czuwanie: 79 W
Drukowanie: 478 W
Tryb oszczędzania energii: 10 W
zgodny z ENERGY STAR®
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.)
466 x 435 x 458 mm
Waga: 18,9 kg
Wymiary opakowania (Szer. x Gł. x Wys.):
590 x 559 x 640 mm
Opcjonalna taca 2 na 250 arkuszy:
466 x 434 x 85 mm
Waga: 3,1 kg

Atesty
UL 60950, znak CE na zgodność
z dyrektywami 2006/95/WE,
2004/108/WE i 99/5/WE,
FCC część 15 klasa B, FCC część 68

Wyposażenie dodatkowe
Kartridż o standardowej
wydajności1: na 4.000 kopii
Kartridż o zwiększonej
wydajności1: na 8.000 kopii

Co znajduje się w zestawie
• Wielofunkcyjna drukarka
Phaser 3300MFP
• Kaseta drukująca (na 4.000 kopii1)
• P łyty CD z oprogramowaniem
i dokumentacją (wraz z sterownikami
drukarki, oprogramowaniem do
skanowania, Instrukcją Użytkownika,
Przewodnikiem po Instalacji,
Oświadczeniem Gwarancyjnym
i kartą rejestracyjną)
• P rzewód zasilający, kabel
USB, przewód do faksu

1

106R01411
106R01412

Ś rednia liczba standardowych kopi. Wydajność deklarowana
zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od
obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

Opcje
Taca na 250 arkuszy
Pamięć 256 MB

097N01693
097S03761

Program recyklingu wyposażenia
dodatkowego
Materiały eksploatacyjne do drukarki
Phaser 3300MFP stanowią część programu
Xerox Green World Alliance Supplies
Recycling. Aby uzyskać więcej informacji,
proszę odwiedzić stronę Green World
Alliance www.xerox.com/gwa
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