
WorkCentre®

3210 / 3220 
Černobílé 
multifunkční zařízení 
formátu A4

Xerox WorkCentre® 3210 / 3220 
multifunkční laserová tiskárna
Maximálně efektivní, 
vhodná pro váš pracovní stůl



Výkon pro náročné uživatele
WorkCentre 3210/3220 se soustředí na 
efektivitu a poskytuje vám výkon a funkce, které 
potřebujete, abyste zvládali vysoké pracovní 
objemy.

•   Rychlý výstup uspokojí  
i vysoké nároky. Rychlost 
tisku až 28 stran za minutu  
a výstup první stránky za méně 
než 8,5 sekundy, umožňují 
rychlé dodání dokumentů.

•  Souběžný provoz umožňuje rychle 
naskenovat soubor, když jej potřebujete, 
dokonce i když se právě tisknou jiné úlohy.

•  Flexibilní práce s médii. Spolehlivé 
podávání široké škály médií, včetně kartonu, 
průhledných fólií, obálek a papírů s gramáží 
od 60 do 163 g/m2. 

•  Ostré a zřetelné obrázky i text díky 
vylepšené kvalitě tisku 1200 x 1200 dpi  
a tiskovým jazykům PCL® 6 a PCL 5e. Tiskárna 
WorkCentre 3220 je kompatibilní s jazykem 
Adobe® PostScript® 3™.

•   Rychlé nalezení nejpotřebnějších funkcí 
na uživatelsky přívětivém ovládacím panelu 
s velkými, snadno čitelnými tlačítky  
a dvouřádkovým displejem.

•   Snadné nastavení díky zjednodušené 
instalaci sítě a ovladačů. 

•   Bezproblémová údržba. Uživatelem 
vyměnitelná tisková kazeta typu „vše v jednom“ 
udržuje nutnost zásahů na minimu a vysoká 
měsíční pracovní zátěž až 30 000 stran (3210) 
a 50 000 stran (3220) zaručuje stálý spolehlivý 
provoz.

Výjimečná celková hodnota 
Tiskárna WorkCentre 3210/3220 nabízí za 
vaše peníze více a pomůže malým pracovištím 
dosáhnout vysoké efektivity při zachování 
nízkých nákladů.

•  Dostupná cena vám umožní získat  
špičkové kancelářské funkce bez velkého 
zásahu do rozpočtu.

•  Spojuje kriticky důležité funkce. Jeden 
přístroj plnící funkci čtyř zařízení snižuje 
provozní náklady a četnost servisních 
zásahů.

•   Vysoká produktivita ihned po vybalení 
díky vestavěné síťové konektivitě a všemu, 
co potřebujete pro zprovoznění této 
multifunkční tiskárny během několika minut 
instalace.

•   Zvolte vysokokapacitní tonerové kazety 
s dlouhou životností, které sníží vaše tiskové 
náklady a minimalizují zásahy do tiskárny.

•   Množství bezpečnostních funkcí, jako 
je zabezpečený příjem faxu, který zadržuje 
fax, dokud se nepřihlásí oprávněný uživatel, 
který jej může přijmout, spolu s podporou 
protokolů SNMPv3 a IPv6, zaručují 
bezpečnost soukromých dat.

•   Kvalita, spolehlivost a výkon zařízení 
Xerox jsou podporovány servisem  
a podporou společnosti Xerox a standardní 
dvouletou zárukou.

•   Port USB na předním panelu nabízí 
pohodlné skenování na paměťová zařízení  
s rozhraním USB a tisk z nich.

Multifunkční laserová tiskárna WorkCentre® 3210/3220
Skutečná kancelářská produktivita na vašem stole. Bez ohledu na to, jakou formu 
budou mít vaše informace – papírovou, faxovou či elektronickou – tiskárna WorkCentre 
3210/3220 si s nimi poradí. Toto hodnotné a spolehlivé zařízení pro tisk, kopírování, 
skenování a faxování typu „vše v jednom“ bylo navrženo s ohledem na malé firmy.

28 
str./min

Stručná fakta o 
WorkCentre® 3210 / 3220 
•  Rychlost tisku až 24 str./min  

a 28 str./min
•  Kapacita 250 listů médií, 

rozšiřitelná na 500 listů
•  Rozlišení 600 x 600 dpi  

(režim zvýšené kvality tisku  
1200 x 1200 dpi)

•  360 MHz procesor
•  128 MB paměti  

(maximálně 384 MB)
•  Barevné skenování

Š x h x v:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
3210: 13,9 kg
3220: 13,8 kg

Tisk/kopírování/skenování/faxování

A4

str./min24
28

Dejte zelenou šetření  
s přírodními zdroji. 
•   Splňuje požadavky programu 

Energy Star pro úsporu spotřeby 
elektrické energie.

•  Snižuje spotřebu papíru díky 
automatickému oboustrannému 
tisku na zařízení WorkCentre 3220.

•  Přizpůsobitelný úsporný režim vám 
dává kontrolu nad náklady  
za elektrickou energii.

•  Zvyšte výtěžnost tonerů použitím 
režimu úspory toneru na náhledové 
verze dokumentů.

•  Jedna sada spotřebního materiálu 
šetří peníze a místo. Již nemusíte 
kupovat spotřební materiál pro 
samostatné tiskárny, faxy a kopírky.

•  Ušetřete papír díky digitálním 
workflow, která vám umožňují 
distribuovat dokumenty elektronicky 
místo na papíře.



1

2

3

4

5

6

7

1
Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů.

2
Automatický oboustranný tisk na tiskárně  
WorkCentre 3220 šetří papír a peníze.

3
Víceúčelový podavač na jeden list podporuje obálky, 
štítky, pohlednice a průhledné fólie.

4
Zásobník na 250 listů nabízí dostatečnou kapacitu 
pro tisk, kopírování a faxování v pracovní skupině.

5
Volitelný zásobník s kapacitou 250 listů navyšuje 
celkovou kapacitu na 500 listů.

6
Port USB pro paměťová zařízení umožňuje ukládání 
přímo na USB flash disky nebo tisk z nich – bez použití 
počítače.

7
Indikátor naplnění zásobníku ukazuje zbývající listy  
v zásobníku.

8
Často používaná faxová čísla a e-mailové adresy 
najdete v adresáři. Adresář můžete také vytisknout.

9
Čtyřsměrný ovládací prvek usnadňuje navigaci  
v nabídce.

10
Kopírování obou stran identifikačního průkazu  
na jednu stranu papíru pomocí funkce kopírování 
identifikačních průkazů.

Přátelská k malým kancelářím
Všechny kancelářské funkce, které potřebujete, 
ve velikosti, která odpovídá vašemu 
pracovnímu místu.

•  Kompaktní rozměry umožňují umístit 
tiskárnu WorkCentre 3210/3220 na místa  
s nedostatkem prostoru.

•  Barevné skenování rychle převádí papírové 
dokumenty na elektronické ve vaší síti, 
připravené k uložení do složky v síti nebo  
v počítači, vložení do aplikace, odeslání  
do e-mailové složky příchozích zpráv 
(WorkCentre 3220) nebo uložení na 
paměťové zařízení s rozhraním USB.

•  Dodávaný software pro skenování nabízí 
užitečné nástroje pro úpravy a manipulaci  
s dokumenty a pro organizování a distribuci 
naskenovaných souborů.

•  Pokročilé funkce faxování, jako je 
vícenásobné odeslání na vyžádání, 
přesměrování faxů a rychlé volby faxových 
čísel umožňují nahradit méně cenově 
výhodné samostatné faxovací přístroje 
jedním integrovaným zařízením.

•  Správa z počítače pomocí služby 
CentreWare® Internet Services, která 
vám umožňuje vzdáleně konfigurovat, 
aktualizovat, prohlížet stav a přijímat 
upozornění na události.

•  Možnost rozšíření kapacity médií  
s rostoucími požadavky. Volitelný zásobník 
médií s kapacitou 250 listů zvyšuje celkovou 
kapacitu na 500 listů, a tím snižuje nutnost 
doplňování papíru.

•  Připravena na týmovou práci – tato 
multifunkční tiskárna podporuje rozmanité 
kancelářské programy s operačními systémy 
Microsoft® Windows®, Linux a Apple® 
Macintosh®.

•  Úpravy a organizování naskenovaných 
souborů se skenovacími nástroji pro optické 
rozpoznávání textu.

•  Funkce PC/LAN fax umožňuje faxování bez 
papíru přímo z počítače.
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WorkCentre® 3210 / 3220

 
Rychlost tisku

WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Až 24 str./min (A4) Až 28 str./min (A4)

Pracovní cyklus Až 30 000 stran/měsíc Až 50 000 stran/měsíc

Manipulace s médii  
Vstup médií Standardně Automatický dokumentový podavač: 50 listů, uživatelské formáty médií: 142 x 148 mm až 216 x 356 mm

Manuální podavač: 1 list; formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Hlavní zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Volitelně Zásobník 2: 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Automatický oboustranný tisk Ne Standardně

Výstupní kapacita 150 listů

Tisk  
Vytištění první strany 9,5 sekundy 8,5 sekundy

Rozlišení 600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)

Procesor 360 MHz

Paměť (stand./max.) 128 MB / 384 MB

Připojení 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

PDL Emulace PCL® 6 a PCL®5e, GDI Emulace PCL® 6 a PCL®5e, PDF 1.4, PostScript® 3™ kompatibilní

Funkce tisku Uživatelské formáty médií, vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na jeden list, přizpůsobení novému formátu, změna měřítka,  
přetisky, zmenšení/zvětšení, režim úspory toneru, tisk z USB paměťového zařízení

Kopírování  
Vytištění první strany 11 sekund

Rozlišení při kopírování Až 600 x 600 dpi (1200 x 1200 prokládaně)

Funkce kopírování Zmenšení/zvětšení (25 – 400 %), automatické potlačení pozadí, 3 úrovně ztmavení, kompletování (pouze z ADF), funkce kopírování ID dokladů,  
tisk více stran na jeden list (2-up, 4-up), klonování (pouze z dokumentového skla), kopírování plakátů (pouze z dokumentového skla)

Fax Integrovaný fax (33,6 Kb/s s kompresí dat MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Funkce faxu Zabezpečený příjem faxu, PC/LAN Fax (pouze odesílání), přesměrování faxu na jiný fax, zabránění nevyžádaným faxům, prohledávatelný adresář, automatické 
zmenšení, záložní baterie, odlišné zvonění, vícenásobné odesílání na vyžádání, až 200 skupinových voleb, 200 rychlovoleb, odložený fax, přijetí faxu do paměti, 

odesílání barevného faxu, reporty, rozlišení až 300 x 300 dpi

Ne Přesměrování faxu na email, příjem oboustranného faxu

Skenování  
Cíle skenování

Skenování do aplikace, síťové skenování do PC,  
skenování do USB paměťového zařízení

Skenování do aplikace, síťové skenování do PC,  
skenování do USB paměťového zařízení, skenování do emailu

Funkce skeneru Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; vícestránkový TIFF; BMP; barevné skenování; USB, TWAIN, WIA ovladače, až 4800 x 4800 dpi (enhanced)

Zabezpečení Filtrování IP adres, SNMPv3, kontrola portů, IPv6, zabezpečené IPP, skenování do emailu s identifikací uživatele, zabezpečený příjem faxu

Záruka 2 roky
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Správa zařízení
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,  
rozhraí WebJet Admin

Tiskové ovladače 
Windows® 2000/XP (32/64bitové) / Vista / 2003 Server / 2008 
Server; Mac OS® X verze 10.3 a vyšší; různé verze systému Linux® 
(pouze prostřednictvím rozhraní USB) včetně distribucí Red Hat® 
8-9, Fedora™ Core 1-4, 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)

Manipulace s médii
Hlavní zásobník 1 a volitelný zásobník 2: 60 – 105 g/m2; 
víceúčelový podavač: 60 – 163 g/m2; automatický podavač 
dokumentů (ADF): 60 – 105 g/m2; typy médií: běžný papír, 
obálky, štítky, karton, průhledné fólie

Provozní prostředí
V provozu: 10º až 32º C; při uskladnění: -20º až 40 º C;  
relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladina akustického tlaku: tisk: 
3210: 49 dB(A), 3220: 50 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 
doba zahřívání (z úsporného režimu): méně než 2 sekundy;  
doba zahřívání (po zapnutí): méně než 54 sekund

Napájení
Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba: v pohotovostním 
režimu: 60 W; při tisku: 450 W; v úsporném režimu: 12 W; plní 
normu Energy Star®

Rozměry (š x h x v)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm; hmotnost: 3210: 13,8 kg,  
3220: 13,9 kg; rozměry obalu (š x h x v): 584 x 551 x 526 mm; 
hmotnost: 17,8 kg

Certifikace
Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 609501-1-03, označení CE  
v souladu se směrnicemi 2006/95/ES, 2004/108/ES a 99/5/ES, 
FCC část 15 třída B, FCC část 68

Co je součástí dodávky
•  WorkCentre 3210/3220
•  Tisková kazeta (2 000 stran1)
•  Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition s jednou 

licencí pro podporu aplikací OmniPage a PaperPort)
•  Disk CD s dokumentací (s návodem k obsluze, stručnou 

instalační příručkou a záručními podmínkami)
• Telefonní kabel
• Napájecí kabel
•  USB kabel

Spotřební materiál
Tonerová kazeta se standardní kapacitou:1

2 000 stran 106R01485
Velkokapacitní tonerová kazeta:1

4 100 stran 106R01487
1  Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou  

ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.

Volitelné příslušenství
256 MB paměti 098N02189
Přídavný zásobník 098N02204
Adaptér bezdrátové sítě 097S03741


