
Xerox® Phaser® 3010 / 3040 
a WorkCentre™ 3045
Multifunkční tiskárna
Nezbytné doplňky  
pro váš pracovní stůl 

Tiskárna Phaser® 3010 / 3040 
a WorkCentre™ 3045 
Černobílá multifunkční tiskárna 
Tiskárna a multifunkční tiskárna



Snadné pro každého a kdekoliv
•  Ideální rozměry. Tiskárna Phaser 

3010/3040 a multifunkční zařízení 
WorkCentre 3045 vynikají kompaktním 
designem pro snadné umístění kdekoliv  
na vašem pracovním stole.

•  Žádné kabely, žádné starosti. Umístěte 
zařízení WorkCentre 3045NI tam, kde je vám 
to nejvíce pohodlné, a to díky standardnímu 
Wi-Fi připojení. 

•  Vzdálená správa. Zůstaňte na špičce s 
průběhem tiskových úloh, sledujte úroveň 
toneru a nastavte rychlý přístup pro online 
podporu přímo z vašeho počítače, a to 
prostřednictvím CentreWare® IS*.

•  Jednoduché použití faxu. Snadno na 
zařízení provedete různé úlohy, a to díky 
intuitivnímu, snadno ovladatelnému  
čelnímu panelu.

•  Jednoduchý provoz. Všechna tři zařízení 
využívají stejné, snadno vyměnitelné 
tonerové kazety, čímž se zjednodušuje 
správa spotřebního materiálu a také jeho 
skladování.

Pokroková technologie 
•  Kvalitní tisk. Použitá osvědčená technologie 

Hi-Q LED je stejná, jakou najdete v některých 
našich špičkových zařízeních, určených 
pro tisk kvalitní grafiky. Tato technologie 
umožňuje tišší chod a také vyšší úsporu 
elektrické energie, než konkurenční zařízení, 
která používají technologii laserového tisku. 

•  Vynikající výsledky. S rozlišením tisku 
až 1200 × 2400 dpi, text a grafika dodají 
velmi působivý dojem vašim důležitým 
dokumentům.

•  EA toner. Náš EA toner se roztavuje při 
mnohem nižší teplotě než standardní 
toner, a tím šetří energii. A co více, částečky 
toneru mají stejný tvar i velikost, čímž 
je dosahováno vynikající kvality textu 
a ostřejších detailů.

Spolehlivý výkon 
•  Navrženo pro odolnost a trvanlivost. 

Zařízení Phaser 3010/3040 a WorkCentre 
3045 byly navrženy tak, aby zvládly velké 
objemy tisku až do 30 000 stran měsíčně.

•  Rychlejší tisk. S rychlostí tisku až 24 stran za 
minutu strávíte méně času čekáním na vaše 
vytištěné dokumenty a můžete se tak více 
věnovat vašim zákazníkům.

•  Nižší cena, vyšší výkon. Ať si zvolíte tiskárnu 
s USB portem nebo multifunkční zařízení 
s Wi-Fi, získáte skvělý výkon a velký počet 
standardních funkcí.

•  Vyšší výkon. 300 MHz procesor a 128 MB 
paměti zařízení WorkCentre 3045 přináší 
dostatek výkonu pro zpracování vašich 
kancelářských dokumentů, podkladů pro 
školní výuku nebo jakékoliv jiné projekty,  
které vyžadují rychlost a přesnost.

•  Maximální produktivita, minimální 
rozměry. S nejmenšími rozměry ve své  
třídě multifunkční zařízení 3045 šetří  
místo, elektrickou energii a také náklady  
na spotřební materiál.

Tiskárna Phaser® 3010 / 3040  
a multifunkční zařízení WorkCentre™ 3045
Kdykoliv potřebujete rychlý tisk nebo zvýšenou produktivitu zařízení, které také 
dokáže kopírovat, skenovat a faxovat, kompaktní zařízení Phaser 3010/3040 
a multifunkční zařízení WorkCentre 3045 nabízejí všechny tyto vlastnosti pro 
jednotlivé uživatele či malé pracovní skupiny.  

* Pouze modely s ethernetovým připojením.



Snižte provozní náklady a zjednodušte pracovní úlohy díky čtyřem důležitým 
kancelářským funkcím, které nabízí jedno, snadno ovladatelné zařízení. Multifunkční 
zařízení WorkCentre 3045 je postaveno na skvělých vlastnostech tiskárny Phaser 
3010/3040 a dále jsou přidány funkce kopírování, skenování a faxování.
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Skvělé vlastnosti zařízení 
WorkCentre 3045:
1

Zařízení můžete připojit z kteréhokoliv místa  
v kanceláři, díky možnosti Wi-Fi na modelu 
WorkCentre 3045 NI.

2
Intuitivní, jasně osvětlený přední panel s  
LCD displejem umožňuje snadné nastavení  
zařízení a jeho funkcí.

3
Automatický podavač dokumentů na 15 listů  
vám umožňuje zpracovat vícestránkové  
tiskové úlohy od formátu 148 × 210 mm  
do 216 × 356 mm.

4
Skenujte své dokumenty v rozlišení až 1200 × 1200 
dpi do formátů PDF, JPEG nebo TIFF.

5
Funkce kopírování obsahují také funkce kompletování, 
kopírování ID dokumentů, tisk více stran na jeden  
list, automatické potlačení pozadí, fotografický  
režim tisku a mnoho dalších funkcí.

6
Model WorkCentre 3045NI obsahuje možnost 
faxování rychlostí 33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/
MMR/JBIG a další standardní funkce faxování.

7
USB port z přední strany tiskárny vám umožňuje 
skenovat přímo na jakékoliv USB paměťové zařízení.

Stručná fakta o zařízení 
Phaser® 3010 / 3040
•  Tisk rychlostí až  

21/24 stran/min
• 1200 × 2400 dpi
•  Výkonný 150MHz procesor
•  Vysoké pracovní zatížení až 

30 000 stran za měsíc
•  Vytištění první stránky za 

8 sekund
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Š × H × V:
358 × 197 × 208 mm
Hmotnost:
4,5 kg

Stručná fakta o 
WorkCentre™ 3045 
•  Rychlost tisku a kopírování  

až 24 str./min
•  Vestavěný Wi-Fi modem*
•  Kopírování v rozlišení 

600 × 600 dpi, skenování 
v rozlišení 1200 × 1200 dpi 

•  Automatický podavač 
dokumentů na 15 listů*

•  Výkonný 300MHz procesor
•  Vytištění první stránky za 

8 sekund
* konfigurace 3045NI 

Š × H × V:
410 × 389 × 318 mm
Hmotnost:
9,9 kg

Kopírování/tisk/skenování/
fax*/e-mail*

Tisk

Černobílá multifunkční tiskárna
Černobílá 
multifunkční 
tiskárna

str./min str./min24
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Tiskárna Phaser® 3010 / 3040 a WorkCentre™ 3045

Správa zařízení
CentreWare® Internet Services (pouze WorkCentre 3045NI)

Tiskové ovladače 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 
verze10.5 a vyšší

Podpora médií
Automatický podavač dokumentů: 60 -105 g/m²; manuální 
podavač: 60-163 g/m². Typy médií: kancelářský papír, 
recyklovaný papír, úvodní desky, obálky, samolepicí štítky

Provozní prostředí
Teplota: 10 º až 32 º C; vlhkost: 10 % až 85 %; hladiny 
akustického tlaku: za provozu: Phaser 3010/3040B: méně než 
52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: méně než 54 dB(A); 

Režim Standby: Phaser 3010/3040B: méně než 15 dB(A); 
WorkCentre 3045B/3045NI: méně než 15 dB(A); hladina 
akustického výkonu: za provozu: Phaser 3010: méně než 
6,6 B(A); Phaser 3040B: méně než 6,7 B(A); WorkCentre 
3045B/3045NI: méně než 6,72 B(A); v režimu Standby:  
Phaser 3010/3040B: méně než 3,11 B(A); WorkCentre 
3045B/3045NI: méně než 3,1 B(A); doba zahřátí  
(z režimu úspory energie): 25 sekund

Požadavky na napájení
Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A 
Spotřeba energie: Phaser 3010/3040B: za provozu: 329 W, 
režim Standby: 57,6 W; režim spánku: 3,4 W; WorkCentre 
3045B/NI: za provozu: 332 W, režim Standby: 51,4 W;  
režim spánku: 2,8 W

Rozměry obalu (š × h × v)
Phaser 3010/3040B: 358 × 197 × 208 mm; hmotnost: 4,6 kg; 
WorkCentre 3045B: 410 × 389 × 299; hmotnost: 8,9 kg; 
WorkCentre 3045NI: 410 × 389 × 318; hmotnost: 9,9 kg

Certifikace
Uvedeno v TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), certifikace CB 
(IEC 60950-1, druhé vydání), značka CE podle norem 2006/95/
EC, 2004/108/EC a 99/5/EC, FCC Oddíl 15 třída B, plní normu 
ENERGY STAR® 

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta:  
1 000 standardních stran1 106R02180
Velkokapacitní tonerová kazeta:  
2 300 standardních stran1 106R02182
*  Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. 

Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí a režimu tisku.

 
Rychlost tisku

 Phaser 3010 Phaser 3040B WorkCentre 3045B WorkCentre 3045NI

Až 20 str./min Až 24 str./min

Pracovní zátěž Až 30 000 stran měsíčně1

Podpora médií 
Standardně

Automatický podavač dokumentů 
pro skenování a kopírování: 
15 listů, volitelné formáty: 
148 × 210 mm až 216 × 356 mm

Manuální podavač: 10 listů; volitelné formáty: 76 × 127 mm až 
216 × 356 mm

Hlavní zásobník: 150 listů; volitelné formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm

Výstup médií 100 listů

Automatický oboustranný tisk Manuální

Tisk Vytištění první stránky Již za 8 sekund

Rozlišení (max.) Až 1200 x 2400 dpi

Procesor 150 MHz 300 MHz

Paměť (stand./max.) 64 MB / 64 MB 128 MB / 128 MB

Připojení USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

Jazyky popisu stránky GDI

Funkce tisku Polotóny, tisk více stran na list, vodoznaky Tisk z USB, tisk více stran na list, vodoznaky

Kopírování  
Vytištění první stránky

24 sekund

Rozlišení kopírování ADF: až 300 × 300 dpi; dokumentové sklo: až 600 × 600 dpi

Funkce kopírování Kompletování, automatické potlačení pozadí, regulace tmavosti, kopírování 
osobních dokladů, kopírování knih, vymazání okrajů, tisk více stran na jeden 
list, fotografický režim

Fax 
Funkce faxu5

Rychlost přenosu 33,6 Kb/s s 
kompresí MH/MR/MMR/JBIG, 
automatické opakování vytáčení, 
adresář (až 99 rychlých voleb,  
6 skupin), jednotlačítková volba

Skenování 
Funkce skenování

Skenování do USB zařízení/ 
lokálního adresáře, rozlišení až 
1200 × 1200 dpi, 8bitová hloubka 
šedi, PDF/JPEG/TIFF

Skenování do USB zařízení/lokálního 
adresáře/emailu/sítě (SMB, FTP), 
rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 
8 bitová hloubka šedi, PDF/JPEG/
TIFF

Zabezpečení IPv6, SNMPv2

Záruka Dva roky v servisním středisku
1 Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.


