
Tlačiareň Xerox® Phaser® 3330 
a multifunkčná tlačiareň Xerox® 
WorkCentre® 3335/3345 
Integrované funkcie zvýšia produktivitu aj spoľahlivosť 



T  Xerox® Phaser® 
3330 v ko e
•  Tlač rýchlosťou až 40 str./min
•  Vstavaný modul siete Wi-Fi
• Štandardná kapacita 250 listov
•  Ručný podávač na 50 listov
•  Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi
Š x H x V:
366 x 366 x 289,6 mm
Hmotnosť:
10,63 kg

T  Xerox® WorkCentre® 3335/3345 v ko e
•  Tlač rýchlosťou až 40 strán/min (WorkCentre 3345)
•  Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov s tlačiarňou 

WorkCentre 3335
•  Automatický podávač dokumentov s obrátením (RADF) na 50 listov 

s tlačiarňou WorkCentre 3345
•  Vstavaný modul siete Wi-Fi
• Štandardná kapacita 250 listov
•  Ručný podávač na 50 listov
•  Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi
Š x H x V:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 443,3 x 482,6 mm
Hmotnosť:
WorkCentre 3335: 15,54 kg
WorkCentre 3345: 17,34 kg

Praktické funkcie 
a možnosti pripojenia
• Skvelé bezdrôtové pripojenie. Interná 

konektivita Wi-Fi, ktorá je teraz dodávaná 
ako štandardné vybavenie, poskytuje mobilitu 
nezávislú od zdieľaného pripojenia a umožňuje 
umiestniť tlačiareň či multifunkčnú tlačiareň
presne tam, kam potrebujete. Náš sprievodca 
inštaláciou Wi-Fi a funkcia Wi-Fi Print Setup 
(WPS) uľahčujú a zjednodušujú pripojenie. 
Vďaka funkcii Wi-Fi Direct možno priamo  
a bezpečne pripojiť mobilné zariadenie.

• Pripravené na párovanie. Pracovníci môžu
teraz jednoducho tlačiť z mobilných tele-
fónov, tabletov a iných zariadení s podporou 
párovania Near Field Communication (NFC) 
pomocou dotyku - rovnaká technológia, ktorá 
stojí za aplikáciou Apple Pay™ a ďalšími 
praktickými mobilnými aplikáciami.

• Mobilita na vzostupe. Vďaka podpore 
služieb Apple® AirPrint™, Google Cloud 
Print™, Xerox® Print Service Plug in for 
Android™ a Mopria® môžete okamžite 
a bez komplikovaného nastavovania tlačiť 
e-maily, fotografie a dôležité dokumenty 
zo širokej škály mobilných zariadení. 

• Zvýšené zabezpečenie a lepšie riadenie. 
Vďaka voliteľným USB čítačkám kariet viete 
zvýšiť zabezpečenie svojej kancelárie a vďaka 
možnosti integrácie mnohých obľúbených 
riešení tlače na vyžiadanie pomocou čipových 
kariet (tzv. pull-printing) a overovania môžete 
znížiť náklady na riadenie.

Výkon a produktivita
• Multifunkčná produktivita. Priestorovo 

úsporná multifunkčná tlačiareň WorkCentre 
3335/3345 vám pomáha šetriť energiu 
a znižovať náklady na spotrebný materiál tým, 
že kombinuje kopírku, tlačiareň, farebný skener 
a fax do jedného dostupného zariadenia.

• Vynikajúci výkon. Vďaka vysokému 
výpočtovému výkonu a štandardnej pamäti  
sa prvý výtlačok vytlačí rýchlejšie a rýchlosť 
tlače dosiahne až 42 str./min.

• Tlačte viac a za dlhšiu dobu. Voliteľný 
druhý zásobník papiera rozširuje kapacitu 
tlačiarne o 550 listov a umožňuje dlhšiu  
tlač bez prerušenia.

• Poznajte rozdiel. S kvalitou obrazu až 
1200 x 1200 dpi budú vaše dokumenty 
výnimočne ostré.

• Spoľahlivá odolnosť. Mesačný pracovný 
cyklus až 80 000 výtlačkov vyhovuje 
aj prostrediam s vysokými nárokmi*. 

• Úspornosť. Dostupné vysokokapacitné 
tlačové kazety znižujú celkové náklady na 
vlastníctvo a nevyžadujú tak častú výmenu.

* 50 000 výtlačkov v prípade tlačiarne WorkCentre 3335

Jednoduchá a schopná
• Tlačte a pokračujte v práci bez zdržania. 

Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3335/3345 
poskytuje novú úroveň užívateľskej prívetivosti 
pri priamom používaní vďaka rozhraniu na 
väčšom 4,3 palcovom dotykovom displeji.

• Kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek. Priamo  
zo zariadenia viete skenovať do e-mailu alebo 
na pamäťové médium USB, z ktorého môžete 
aj tlačiť. Skenovať môžete pomocou niekoľkých
ľahkých krokov dokonca aj priamo na cloud, 
prípadne môžete z cloudu tlačiť.

• Jednoduchá správa. So softvérom Xerox® 
CentreWare® Internet Services je správa 
vzdialených zariadení priamo z prehliadača 
počítača hračka.

• Zostaňte v bezpečí. Chráňte svoje dôverné
dokumenty pred nevyžiadanými príjemcami 
s najnovšími bezpečnostnými funkciami, ako 
sú technológie IPsec, protokol SNMPv3, 
filtrovanie IP adries a zabezpečená tlač.

Predstavujeme tlačiarne Phaser®   3330 a WorkCentre®   3335/3345 – vďaka ľahkej konektivite, vyso-
kej spoľahlivosti a širokej škále funkcií sú tieto tlačiarne vždy pripravené zlepšiť produktivitu práce.

Vyšší výkon potrebuje výkonnejšie zariadenia. 



Phaser 3330 WorkCentre 3345WorkCentre 3335

Farebná multifunkčná tlačiareň Xerox®    WorkCentre®    3335/3345 vychádza z výnimočného  
tlačového výkonu modelu Xerox® Phaser® 3330, a  ponúka veľké množstvo výkonných funkcií, 
vďaka ktorým bude vaša každodenná kancelárska práca efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.

1  Automatický podávač dokumentov (ADF) 
na 50 listov tlačiarne WorkCentre 3335 
pojme médiá veľkostí od 142 x 147 mm do 
216 x 356 mm. Upgradujte na multifunkčnú 
tlačiareň WorkCentre 3345 a získate automatický 
podávač dokumentov s obrátením (RADF) na 
50 listov a možnosť skenovať, kopírovať, faxovať 
a posielať e-mailom obojstranné dokumenty.

2  Vďaka USB portu umiestnenému na čelnej strane 
môžu užívatelia rýchlo tlačiť zo štandardného 
pamäťového USB zariadenia alebo naň skenovať.

3  Medzi pokročilé funkcie farebného skenovania 
patrí skenovanie do e-mailu, skenovanie cez
sieť, skenovanie do zložky a skenovanie  
na pamäťové USB zariadenia.

4  Nastaviteľný ručný podávač na 50 listov pojme 
médiá vo formáte od 76 x 127 mm do 
216 x 356 mm.

5  Vstupný zásobník na 250 listov pojme médiá vo 
formáte od 99 x 147 mm do 216 x 356 mm.

6  Zvoľte ďalší zásobník papiera na 550 listov  
a zvýšte celkovú kapacitu na 850 listov.

7  Výstupný zásobník na 150 listov.

8  Zariadenie WorkCentre 3335/3345 obsahuje 
intuitívne ovládateľný čelný panel, na ktorom 
môžete nakonfigurovať nastavenie zariadenia 
a programovanie úloh.

9  Vďaka praktickej pozícii pre čítačku kariet môžete 
ľahko nainštalovať USB čítačku kariet.
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Spoľahlivá a plne vybavená hodnota, 
ktorá mení pravidlá hry. 

7



©2016 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox®, XEROX a obrazová značka®, CentreWare®, eConcierge Powered By Xerox®, Global Print Driver®, Mobile Express 
Driver®, Phaser® a WorkCentre® sú ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. Informácie v tomto prospekte sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. 9/16 BR19101 333BR-01MA

 
Rýchlosť

Phaser 3330 WorkCentre 3335 WorkCentre 3345
Až 40 str. A4/min. Až 33 str. A4/min. Až 40 str. A4/min. 

Pracovná záťaž Až 80 000  str./mesiac1  Až 50 000 str./mesiac1 Až 80 000  str./mesiac1

Podpora médií 
Vstup papiera Štandardne –

Automatický podávač dokumentov (ADF):  
50 listov: Užívateľské formáty: 
142 x 147 mm až 216 x 356 mm

Automatický podávač dokumentov 
s obrátením (RADF): 50 listov: Užívatelské formáty: 
142 x 147 mm až 216 x 356 mm

Ručný podávač: 50 listov; Užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 1: 250 listov; Užívateľské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm

Voliteľne     Ďalší zásobník: 550 listov; Užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Výstup papiera  150 listov

Automatická obojstranná tlač  Štandardne 

Tlač Vytlačenie prvej stránky Už za 6,5 sekúnd

Rozlíšenie tlače (max.)                Kvalita obrazu až 1200 x 1200 dpi
Procesor 1 GHz
Pamäť 512 MB 1,5 GB
Možnosti pripojenia USB 2.0 (predné i zadné porty), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Jazyky PDL Kompatibilné so štandardami Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Tlačové funkcie  Vodoznak, kompletovanie, automatická obojstranná tlač, tlač viac strán na jeden list, plagát, tlač brožúr, užívateľský formát stránky, prispôsobenie stránke, 

prispôsobenie veľkosti, režim konceptu, režim Earth Smart, tlač z jednotky USB, plánovanie úloh, tlač z miestnej jednotky, uloženie, uloženie a tlač
Tlač z mobilného 
zariadenia 
a aplikácie

Štandardne Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™
Bezplatné 

 stiahnutie Doplnok Xerox® Print Service Plug-in for Android™ 

Kopírovanie Okopírovanie  
  prvej stránky

–

Za 13 sekúnd zo skenovacej plochy
Rozlíšenie kopírovania (max.) Až 600 x 600 dpi
Funkcie kopírovania Automatické potlačenie pozadia, regulácia tmavosti, kopírovanie ID dokladov, posun okrajov, tvorba 

brožúr, kopírovanie kníh s vymazaním strednej časti, vymazanie okrajov, tlač viac strán na jeden list, 
prerušenie úlohy, vytvorenie úlohy, fotografický režim, predbežné naprogramovanie, kopírovanie plagátov

Fax2 
Funkcie faxu –

33,6 Kb/s s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresár (až 200 rýchlych volieb, 209 skupinových 
vytáčaní), rozlíšenie až 406 x 392 dpi, automatické opakované vytáčanie, automatické zmenšenie, 
oneskorené odosielanie, predanie faxu na e-mail/fax, ochrana pred nevyžiadanými faxami, príjem 
do pamäti, aplikácia PC Fax (len systém Windows®), zabezpečený fax, odosielanie farebných faxov

Skenovanie  
Ciele skenovaného obrazu –

Skenovanie do počítača v sieti (SMB/FTP), sken do e-mailu (SMTP/POP3), WSD, aplikácia (TWAIN 
USB/Network), WIA (skenovanie USB/WSD), Mac® 10.9 a novšie (USB/Network/MacICA), USB

Funkcie skenovania Až 600 x 600 dpi (optické); maximálne 4 800 x 4 800 dpi (vylepšené), 8bitové odtiene šedej, 
PDF/JPEG/TIFF (jedno- aj viacstránkové)

Zabezpečenie Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), 
zabezpečený protokol IPP, šifrovanie SSL, filtrovanie
adries IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec, šifrovanie
WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a 
WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise

Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrovanie SSL, filtrovanie IP adries, 
protokol IPv6, šifrovanie WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-
Enterprise, overovanie sieťového adresára (LDAP, Windows Kerberos)

Záruka Jednoročná záruka, na mieste u zákazníka (záleží od oblasti)

Správa zariadenia
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
upozornenia e-mailom, Apple® Bonjour® 

Tlačové ovládače 
Microsoft® Windows Vista® a novšie, Mac OS® 10.8 
a novšie, rôzne distribúcie systémov Linux® a Unix®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Spracovanie médií
Automatický podávač dokumentov (3335): 60-105 g/m²; 
automatický podávač dokumentov s obrátením (3345): 
50-105 g/m²; ručný podávač: 60-220 g/m²; zásobník 1: 
60-163 g/m²  

Typy médií
Archivačný papier, kancelárske médiá, kartóny, užívateľské 
médiá, obálky, ťažký papier, štítky, ľahký papier, bežný papier, 
predtlačené médiá, recyklovaný papier, fólie

Certifikácie
Aktuálny zoznam certifikátov nájdete na adrese 
www.xerox.com/OfficeCertifications

Prevádzkové prostredie
Teplota: skladovania: 0 až 40 ºC; chod: 10 až 32 ºC; Vlhkosť: 
chod: 20 až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 3330: 
tlač: 54 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 3335: tlač/
kopírovanie: 55 dB(A), pohotovostný  režim: 26 dB(A); 3345: 
tlač/kopírovanie: 57 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 
doba zahrievania (z režimu spánku): len 35 sekúnd

Elektrotechnické parametre
Napájanie: 110-127 V str., 50/60 Hz, 7A alebo 220-240 V str., 
50/60 Hz, 5A; Spotreba energie: Prevádzka: max 700 W, 
v pohotovostnom režime: max 50 W, v režime spánku: max 
3,5 W, vypnutý: max 0,1 W

Obsah balenia
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 alebo WorkCentre 3345
• Štandardná tonerová kazeta (2 600 strán3)
• Zobrazovací valec (30 000 strán4)
•  Disk CD so softvérom a dokumentáciou (s pokynmi 

o bezpečnosti, predpismi, recyklácii a likvidácii), 
tlačové ovládače a prehlásenie o záruke

• Inštalačná príručka
• Stručný návod na použitie
• Napájací kábel
•  Telefónny kábel pre fax 

(len pri modeloch WorkCentre 3335 a WorkCentre 3345)

Spotrebný materiál
Tlačová kazeta s extra veľkou kapacitou:  
15 000 štandardných strán3  106R03623
Vysokokapacitná tlačová kazeta: 
8 500 štandardných strán3  106R03621
Tlačová jednotka: 30 000 strán4  101R00555

Možnosti
Zásobník na 550 listov papiera  097N02254
Sada pre NFC  097N02255
Sada pre čítačku kariet na model 
Phaser 3330 (bez čítačky kariet)   497K18010 
Sada pre čítačku kariet na model 
WorkCentre 3335/3345 (bez čítačky kariet)    497K17990 
  
1  Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci.  

Nepredpokladá sa pravidelné využitie na maximum. 
2 Vyžaduje analógovú telefónnu linku.
3  Priemerný počet štandardných stránok. Deklarovaná vyťaženosť podľa normy 

ISO/IEC 19752.  
Celková vyťaženosť sa bude líšiť v závislosti od obrazu, plochy pokrytia a režimu tlače.

4  Priemerné strany. Deklarovaná vyťaženosť pri tlači na médiá formátu letter/A4 
gramáže 75 g/m².  
Vyťaženosť sa bude líšiť podľa použitého typu média, formátu, gramáže, 
orientácie a režimu tlače.

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3330 a multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Viac informácií nájdete na webe www.xerox.com/office


