
   

 
 

 

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3020 a multifunkčná 
tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 3025 
Pôsobivé výsledky, minimálne náklady  

Xerox® Phaser® 3020 
a Xerox® WorkCentre™ 3025 
Čiernobiela A4 
tlačiareň a multifunkcia 



 
 

  

   
 

 
 

  
 

  
   

  
 

 
 

  
  

 
 

  
 

  
  

    
 

  
 

  
  

 
 

  

 
 

  

  
  

  
 

 

   
   

  

   
    

  
 

       
   

  
  

   
 

  
 

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3020 a multifunkčná 
tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 3025 
Môžete mať malú firmu, ale určite máte veľké obchodné nároky. Vysoko 
kompaktná tlačiareň Phaser 3020 a multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3025 boli 
vyvinuté s ohľadom na jednotlivých užívateľov. Nastavenie je ľahké, každodenné 
použitie jednoduché a tlač rýchla. Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3025 
pomáha zvýšiť produktivitu kancelárie, keďže v jedinom zariadení ponúka 
za dostupnú cenu tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie. 

Priamy prístup odkiaľkoľvek 
• Perfektná veľkosť: Kompaktný dizajn 

tlačiarne Phaser 3020 a multifunkčnej 
tlačiarne WorkCentre 3025 zaručuje, 
že zariadenie možno umiestniť do miest 
s obmedzenou kapacitou priestoru. 

• Žiadne zložitosti: So štandardným 
pripojením do siete Wi-Fi môžete tlačiareň 
alebo multifunkčné zariadenie umiestniť tam, 
kde vám to najviac vyhovuje. 

• Zíde z očí, nie však z mysle: 
Prostredníctvom internetových služieb 
Xerox® CentreWare® budete mať z počítača 
vždy k dispozícii informácie o priebehu 
tlačových úloh, úrovniach tonera a rýchly 
prístup k online podpore. 

• Intuitívne užívateľské rozhranie: Intuitívny 
ovládací panel zariadenia umožňuje ľahko 
realizovať každodenné úlohy. 

• Žiadne ďalšie súčasti: Tlačiareň 
a multifunkčné zariadenia používajú jednu 
viacúčelovou ľahko vymeniteľnú kazetu, 
čo zjednodušuje správu spotrebného 
materiálu a minimalizuje dobu nutnú 
na výmenu spotrebného materiálu. 

Konzistentné výsledky 
• Spoľahlivý výkon: Zariadenie Phaser 3020 

a WorkCentre 3025 dokážu jednoducho 
spracovať náročné úlohy. 

• Menej čakania: S rýchlosťou tlače až 20 
strán za minútu budete menej čakať, takže 
budete môcť tráviť viac času so zákazníkmi. 

• Vysoký účinok, nízka cena: Keď sa 
rozhodnete pre tlačiareň alebo multifunkčné 
zariadenie s rozhraním USB, ethernetom 
(WorkCentre 3025NI) a zabudovaným 
adaptérom Wi-Fi, získate širokú škálu 
štandardných funkcií, ktoré vám zaistia 
vynikajúce výsledky. 

• Malé rozmery, maximálny výstup: 
WorkCentre 3025 je vo svojej triede naj-
menší, takže zlúčením funkcií niekoľkých 
kancelárskych zariadení ušetríte priestor 
a peniaze za energiu a spotrebný materiál. 

Špičkové technológie 
• Wi-Fi Direct: Teraz sa môžu mobilné 

telefóny, tablety a prenosné počítače 
bezpečne pripojiť priamo ku štandardnej 
alebo multifunkčnej tlačiarni, aj keď nemáte 
k dispozícii bezdrôtovú sieť. 

• Pôsobivé obrazové výsledky: S rozlíšením 
tlače až 1200 x 1200 dpi (vylepšená kvalita 
obrazu) zaručí text a grafika pôsobivý vzhľad 
dôležitých tlačových úloh. 

• Vyšší výkon: S výkonným procesorom 
600 MHz a 128 MB pamäťou môžete 
efektívne a rýchlo spracovať akýkoľvek 
náročný projekt. Už nezažijete žiadne 
zbytočné čakania. 

Phaser 3020: tlačiareň 
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Vysoko produktívny: Multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 3025 umožňuje 
využitie štyroch dôležitých kancelárskych funkcií – kopírovania, skenovania, faxu 
a tlač – z jediného zariadenia. 

Kľúčové vlastnosti zariadenia 
WorkCentre 3025:   
• Vysoko kompaktné zariadenie 

WorkCentre 3025 s podporou pripojenia 
Wi-Fi môžete pripojiť z ktoréhokoľvek miesta 
v kancelárii. 

• Intuitívny ovládací panel LCD umožňuje 
jednoduché použitie a nastavenie funkcií. 

• Môžete spracovávať viacstránkové úlohy 
kopírovania, skenovania alebo faxovania 
na médiá rôznych veľkostí od 148 x 148 mm 
do 216 x 356 mm za použitia automatického 
podávača dokumentov na 40 listov.* 

• Skenujte svoje dokumenty farebne alebo 
v odtieňoch šedej v rozlíšení až 600 x 600 dpi 
do formátov súborov PDF, JPEG alebo TIFF. 

• K dispozícii sú funkcie kopírovania, 
vrátane kompletovania, kopírovania ID 
preukazov, tlače viac strán na jeden list 
papiera, automatického potlačenia pozadia 
a fotografického režimu. 

• Zariadenie WorkCentre 3025* ponúka 
množstvo štandardných funkcií, vrátane 
faxu s prenosovou rýchlosťou 33,6 kb/s 
s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG. 

* Fax a automatický podávač dokumentov sú k dispozícii len 
so zariadením WorkCentre 3025NI. 

WorkCentre 3025: kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie.* 

Stručné fakty o tlačiarni Phaser 3020 
• Až 20 str./min. pri formáte A4 
• Vstavaný modul siete Wi-Fi 
• 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu 

1200 x 1200) 
• Výkonný 600MHz procesor 
• Rýchle vytlačenie prvej stránky už za 8,5 sekundy 
Š x H x V: 
331 x 215 x 188 mm 
Hmotnosť: 
4,1 kg 

Stručné fakty o zariadení WorkCentre 3025 
• Tlač a kopírovanie až 20 str./min. pri formáte A4 
• Vstavaný modul siete Wi-Fi 
• Tlač vo vylepšenej kvalite obrazu až 1200 x 1200 dpi 
• Výkonný 600MHz procesor 
• Rýchle vytlačenie prvej stránky; tlač: už za 8,5 sekundy; 

kopírovanie: už za 10 sekúnd 
• Snímanie v rozlíšení 600 x 600 dpi – farebne, čierno-
bielo a v odtieňoch šedej 

Š x H x V: 
406 x 360 x 309 mm 
Hmotnosť: 
8,6 kg 



  
 

 
  

   

 

  
 

 
  

 
 

  
  

  

  

 

   
   

   
   

 

     
    

  
  

    
     

      
      

  
    

    
    

   
   

  
   

 
  

 

 
 

 
    

   
 

 
 
 
 

 
                    

   
 

 
 

 

   

    

    
       

   

                                   
 

 

     

 
   

  
 

 
  

 
 

 

  
  

   

    
     

 

   

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025 

Technické údaje 
zariadenia 
Rýchlosť 

Phaser 3020BI WorkCentre 3025BI WorkCentre 3025NI 

Až 20 str./min. pri formáte A4 

Pracovný cyklus1 Až 15 000 strán/mesiac 

Procesor/pamäť 600 MHz / 128 MB 600 MHz / 128 MB 

Pripojenie Wi-Fi, vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, 
vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 

Kopírovanie a tlač 
Rozlíšenie 

600 x 600 dpi 
(vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200) Tlač: 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200); kopírovanie: až 600 x 600 dpi 

Vytlačenie prvej strany  Už za 8,5 sekundy Tlač: už za 8,5 sekundy; kopírovanie: už za 10 sekúnd 

Jazyky PDL GDI 

Tlačové funkcie Režim úspory tonera, tlač brožúr, tlač plagátov, vynechanie prázdnych stránok, tlač viac strán na jeden list, zmena merítka, zmenšenie/zväčšenie, prispôsobenie 
na stránku, vodoznaky, prekrývanie, užívateľský formát stránky, poradie tlače, vylepšené okraje, úprava jasu, úprava kontrastu, voľba papiera podľa atribútu, nastavenie 
ovládača Earth Smart (iba zariadenie WorkCentre 3025), ovládače obojsmernej tlače, monitorovanie úloh, uloženie a obnovenie nastavení ovládača 

Mobilná tlač Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack 

Skenovanie 
Funkcie – 

Skenovanie cez rozhranie TWAIN/WIA, skenovanie do počítača, skenovanie do zariadenia WSD, rozlíšenie až 
600 x 600 dpi, farebne, čiernobielo, 8bitové stupne šedej, PDF/JPEG/TIFF 

Fax – Zabudovaný fax2, funkcia faxu v sieti LAN, kompresia 
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický príjem, 
automatická opakovaná voľba, hromadný prenos 
s automatickým zmenšením, odosielanie farebného 
faxu, filter nevyžiadaných faxov, zvláštne vyzváňacie 
tóny, adresár faxu, presmerovanie faxu na iný fax, 
zabezpečený príjem faxu, príjem presmerovaného 
faxu v počítači 

Zabezpečenie IPsec, WPA2 Personal, filtrovanie IPv4 a IPv6, filtrovanie adries MAC, SNMPv3, zakázanie portu USB 

Vstup papiera 
Štandardne 

– Sklo pre predlohy Automatický podávač dokumentov: 
40 listov; užívateľské formáty: 148 x 148 mm až 
216 x 356 mm 

Hlavný vstup: až 150 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm 
Ručné podávanie: 1 list; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm 

Výstup papiera 100 listov 

Automatická obojstranná tlač Manuálna 

Záruka 2 roky s opravou v servisom stredisku 
1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné dosahovanie. 2 Vyžaduje analógovú telefónnu linku. 

Správa zariadenia 
Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® 

CentreWare®, Apple® Bonjour® 

Tlačové ovládače 
Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový), Vista 
(32/64bitový), XP (32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový), 
2003 Server (32/64bitový), 2008R2 (64bitový); Mac OS® 

10.5–10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; 
openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux 
Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0–7.1; Mint 13–15 
Spracovanie médií 
Automatický podávač dokumentov: 60 až 105 g/m²; hlavný 
vstup: 60 až 163 g/m²; otvor zásobníka pre ručné podávanie: 
60 až 163 g/m² 
Typy médií 
Obyčajný, silný a tenký papier, obálky, štítky, tvrdý papier, 
bavlnený papier, farebný, predtlačený, recyklovaný, 
kancelársky a archivačný papier 
Prevádzkové prostredie 
Teplota: 10-32 °C; vlhkosť: 20-80 %; akustický tlak: 3025NI: 
tlač: 50,0 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A), automatický 
podávač dokumentov: 53 dB(A); 3020/3025BI: tlač: 50,0 dB(A), 
pohotovostný režim: 26 dB(A); doba zahriatia (z úsporného 
režimu): už za 30 sekúnd 

Elektrotechnické parametre 
Napájanie: 110-127 V str., 50/60 Hz, 5,0 A alebo 220-240 V 
str., 50/60 Hz, 2,5 A; dlhodobá tlač: 313 W; pripravené 
(pohotovostný režim): 37 W; režim úspory energie 
(režim spánku): 2,3 W 
Rozmery (Š x H x V) 
Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, hmotnosť: 4,1 kg 
WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, hmotnosť: 8,6 kg 
WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, hmotnosť: 7,5 kg 
Certifikácia 
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydanie; FDA/CDRH - laserový 
produkt triedy 1; FCC časť 15, trieda B; ICES-003 (Kanada), 
trieda B; označenie CE; smernica o nízkonapäťových prístrojoch 
2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydanie; EN 60825-1 – laserový 
produkt triedy 1, smernica o elektromagnetickej kompatibilite 
2004/108/ES; EN 55024, trieda B; EN 55022, trieda B; smer-
nica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok 
v elektrických a elektronických prístrojoch (RoHS) 2011/65/EU; 
smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(WEEE) 2012/19/EU; v súlade s programom ENERGY STAR®; 
Citrix Ready; NOM; EAC (GOST); značenie GS; Green World 
Alliance; WHQL; Apple AirPrint 

Obsah balenia 
• Tlačiareň Phaser 3020 alebo multifunkčná tlačiareň 

WorkCentre 3025 
• Tlačová kazeta (kapacita 700 strán1) 
• Inštalačná príručka, disk CD s ovládačmi a dokumentáciou 

(užívateľský manuál, manuál pre správca systému) 
• Softvér (WC 3025 Nuance Paperport a Image Retriever, 

plus ABBYY FineReader Professional len so zariadením 
WC 3025NI) 

• Napájací kábel 
• Kábel USB 
• Telefónny kábel pre fax (WorkCentre 3025NI) 
Spotrebný materiál 
Tlačová kazeta: 1 500 strán1 106R02773 
Tlačová kazeta – dvojbalenie: 2 x 1 500 strán1 106R03048 

1 Priemerný počet štandardných strán. Deklarovaná vyťaženosť podľa 
normy ISO/IEC 19752. Celková vyťaženosť sa bude líšiť v závislosti 
od obrazu, plochy pokrytia a režimu tlače. 

Viac informácií nájdete na webewww.xerox.sk
©2014 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre sú ochranné známky 
spoločnosti Xerox Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. Spoločnosť Xerox Corporation ako partner programu ENERGY STAR® potvrdzuje, 
že tento produkt spĺňa normy energetickej účinnosti podľa programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú ochranné známky 
registrované v USA. 7/14  BR10683 302BR-01MA 


