
Š x h x v:
360 x 389 x 230 mm

Tisk

A4

str./min24

Xerox® Phaser® 3155 / 3160
Černobílá laserová tiskárna
Tiskněte efektivně a úsporně 
Získejte takový tiskový výkon, který splní 
každodenní požadavky vytíženého uživatele 
nebo celého pracovního týmu. Kompaktní 
rozměry a široké možnosti — tiskárna Xerox 
Phaser 3155/3160 zvládne víceúčelový  
tisk za velmi příznivou cenu.

Posilte výkon ve vaší kanceláři
•  Rychlost tisku až 24 stran/minutu formátu A4 — a navíc rychlé vytištění 

první strany — vyhoví vašemu pracovnímu tempu.

•  Tisk v rozlišení 600 x 600 dpi a až 1200 x 1200 (Phaser 3160)  
a 1200 x 600 dpi (Phaser 3155) dodá výjimečnou kvalitu obrazu.

•  Snadno připojíte jednoho uživatele nebo celou pracovní skupinu. 
Model Phaser 3160N je vybaven ethernetovým a USB rozhraním již ve 
standardu, takže je připraven k okamžitému připojení do sítě.  
Nebo si zvolte model Phaser 3155 či Phaser 3160B a připojte je přes 
USB rozhraní.

•  CentreWare® Internet Services vám umožní kontrolovat stav úlohy 
a spravovat síťovou tiskárnu Phaser 3160N z jakéhokoliv místa přes 
internetový prohlížeč.

•  Zvládnete více projektů díky řadě funkcí, jako například tisk vodoznaků*,  
přetisky*, tisk plakátů a brožur (manuálně)*.

•  Robustní design a vysoké zatížení, na které se můžete vždy spolehnout.

Překvapivě nízká cena
• S touto kvalitní laserovou tiskárnou získáte více funkcí za nízkou cenu.

•  Režim úspory energie a certifikace ENERgy STAR® přinese výhody jak 
vašemu rozpočtu, tak i životnímu prostředí.

•  Šetřete papír díky funkci manuálního oboustranného tisku* a funkci 
tisku více stran na jeden list papíru (N-up).

•  Při používání vysokokapacitních tonerových kazet snížíte náklady na 
tisk. A při používání režimu úspory toneru ušetříte ještě více. S funkcí 
zrušení úlohy zamezíte vytištění nechtěných dokumentů.

Ta správná volba
•  Kompaktní design tiskárny umožňuje její umístění jak na váš pracovní 

stůl, tak i do malého prostoru.

•  Velmi tichý provoz umožňuje použití tiskárny i v malé kanceláři.

•  Tiskněte z různých platforem - Windows, Linux, Macintosh.

•  Tiskárna Phaser 3160N podporuje bezpečnostní protokoly IPv6 
a SNMPv3, takže vaše síťová tiskárna zůstane bezpečná.

•  Zásobník papíru s vysokou kapacitou 250 listů znamená méně 
přerušení tisku pro doplňování papíru. Integrovaný zásobník pomáhá 
udržet malé rozměry tiskárny a nedochází ke znečištění papíru.

•  Manuální podavač na jeden list umožňuje vkládat speciální formáty 
médií, jako například obálky, průhledné fólie a pohlednice.

*Pouze ve Windows



Phaser® 3155 Phaser® 3160B Phaser® 3160N

Rychlost tisku Až 24 stran/minutu formátu A4

Pracovní cyklus Až 12 000 stran/měsíčně Až 15 000 stran/měsíčně

Manipulace s médii 
Vstupní kapacita

Hlavní zásobník: 250 listů; formáty: A4, A5
Manuální podavač: 1 list; volitelné formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Výstupní kapacita 80 listů

Oboustranný tisk Manuální

Tisk 
Vytištění první strany 8 sekund

Rozlišení
600 x 600 dpi, až 1200 x 600 dpi  

(režim enhanced)
600 x 600 dpi, až 1200 x 1200 dpi  

(režim enhanced)

Procesor 150 MHz 360 MHz

Paměť (stand./max.) 8 MB 64 MB

Připojení USB 2.0 USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4

PDL gDI PCL®6/PCL5e, Epson/IBM, gDI

Funkce tisku
Vodoznaky*, tisk plakátů*, tisk více stran na jeden list, přizpůsobení novému formátu, změna měřítka, přetisky*, brožury* (manuálně),  

zmenšení/zvětšení, režim úspory toneru, uživatelské formáty médií

Záruka 2 roky

* Pouze ve Windows 

Správa zařízení
Všechny modely: sledování stavu zařízení*; Phaser 3160B/N: 
utilita pro nastavení tiskárny; Phaser 3160N: CentreWare® IS 
Embedded Web Server, Xerox CentreWare Web,  
komplexní tiskový ovladač Xerox.

Ovladače tisku
Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, Vista, Mac OS®X 
verze 10.3-10.6, různé verze Linux® OS včetně RedHat Enterprise 
Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2~10 (32/64bit), SuSE 
Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 
11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 (32/64bitové), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 
7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 
(32/64bitové), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bitové).

Podpora písem
Písma Windows/Mac/Linux 

Manipulace s médii
Manuální zásobník: 60 – 163 g/m2; typy médií: kancelářský papír, 
obálky, průhledné fólie, karton, předtištěný papír, barevný papír. 
Hlavní zásobník: 60 – 105 g/m2; typy médií: kancelářský papír.

Provozní prostředí
Teplota: skladovací: 0º - 35º C, provozní: 10º - 32º C.  
Vlhkost: 20% - 80%, úroveň akustického hluku: při tisku:  
méně než 50 dB(A), v režimu Standby: méně než 26 dB(A).  
Zahřátí stroje (tiskárna je zapnutá): 18 sekund.

Elektrické napájení
Napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba energie:  
v režimu Standby: 60 W, při tisku: 360 W,  
v režimu Power save: 4,5 W; plní normu ENERgy STAR® 

Rozměry (š x h x v)
360 x 389 x 230 mm; hmotnost: 7,46 kg;  
rozměry obalu (š x h x v): 438 x 470 x 325 mm

Certifikace
Uvedeno v UL 60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1,  
značka CE podle norem 2006/95/EC a 2004/108/EC

Co je součástí dodávky
• Tiskárna Phaser 3155/3160 
• Tonerová kazeta (kapacita 1000 stran1)
• Stručná instalační příručka
• CD se softwarem a dokumentací (včetně Uživatelské příručky)
• Mezinárodní záruční podmínky
• Napájecí kabel
• USB kabel

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta: 
1500 standardních stran1 108R00908

Vysokokapacitní tonerová kazeta: 
2500 standardních stran1 108R00909
1 Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtěžnost dle normy ISO/IEC 19752.  
   Výtěžnost se bude lišit podle typu obrazu, pokrytí a režimu tisku.

Phaser® 3155 / 3160
Černobílá laserová tiskárna
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