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Urządzenie Xerox WorkCentre 3335 (3335V_DNI)
Nazwa produktu: Urządzenie Xerox WorkCentre 3335 (3335V_DNI)
Producent: Xerox
Model produktu: DRUXER/3335V_DNI
Najważniejsze funckje
Przedstawiamy urządzenia Phaser&reg;3330 i WorkCentre&reg; 3335/3345 &ndash;
zaprojektowane z myślą o zwiększaniu produktywności dzięki funkcjom łatwego
nawiązywania łączności, codziennej niezawodności i możliwości przekształceń
&ndash; gotowe do pracy.
Wygoda i łączność:
Bezprzewodowe cuda. Wewnętrzna łączność Wi-Fi to standard zapewniający
bezprzewodową mobilność i swobodę umieszczania drukarki lub urządzenia
wielofunkcyjnego tam, gdzie jest potrzebne. Nasz kreator instalacji połączenia Wi-Fi
oraz funkcja WPS (Wi-Fi Print Setup, konfiguracja drukowania w sieci Wi-FI) sprawiają,
że nawiązywanie połączeń jest bezpieczne i proste. A dzięki funkcji Wi-Fi Direct
urządzenia mobilne można łączyć bezpośrednio i bezpiecznie.
Coraz więcej możliwości pracy mobilnej. Dzięki obsłudze funkcji Apple&reg;
AirPrint&trade;i Google Cloud Print&trade;, dodatkowi usługi druku Xerox&reg; dla
systemu Android&trade; oraz technologii Mopria&reg; można drukować wiadomości
e-mail, zdjęcia i ważne dokumenty z wielu rożnych urządzeń przenośnych &ndash; od
razu i bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności konfiguracyjnych.
Większe bezpieczeństwo i kontrola. Dzięki opcjonalnym czytnikom kart USB można
zwiększyć bezpieczeństwo biura i kontrolować koszty, przeprowadzając integrację z
wieloma popularnymi rozwiązaniami do uwierzytelniania i drukowania z dowolnego
miejsca (ang. Pull Print).
Gotowe do parowania. Teraz pracownicy mogą łatwo drukować z opartych na
systemie Android telefonow komorkowych i tabletow z opcją parowania dotykowego w
technologii NFC (Near Field Communication).
Wydajność i produktywność:
Produktywność urządzenia wielofunkcyjnego. Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne
WorkCentre 3335/3345 pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć koszty materiałow
eksploatacyjnych, ponieważ łączy funkcje kopiarki, drukarki, skanera kolorowego i
faksu w jednym urządzeniu o przystępnej cenie.
Fantastyczna wydajność. Dzięki dużej mocy przetwarzania i standardowej pamięci
pierwszy wydruk jest tworzony szybciej, a prędkość drukowania może wynieść do 40
str./min.
Dłuższe drukowanie. Opcjonalna druga taca papieru pozwala na załadowanie 550
dodatkowych arkuszy, dzięki czemu można dłużej drukować bez przerw.
Zobacz rożnicę. Wydruki dokumentow są nadzwyczajnie ostre dzięki jakości obrazu
do 1200 x 1200.
Niezawodna wytrzymałość. Drukarka oferuje wydajność miesięczną do 80 000
wydrukow, dzięki czemu może działać w środowiskach o wysokich wymaganiach
dotyczących drukowania.*
Ekonomiczna efektywność. Dostępne kasety z tonerem o wysokiej pojemności
zmniejszają koszty eksploatacji i wymagają rzadszych wymian.
Łatwa obsługa i duże możliwości:
Obsługa przez panel dotykowy. Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3335/3345
oferuje funkcje obsługi bez użycia komputera na nowym poziomie, wykorzystując do
tego nowy powiększony kolorowy interfejs dotykowy o przekątnej 4,3 cala.
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Dowolny czas, dowolne miejsce, dowolny sposob. Korzystaj z funkcji skanowania do
wiadomości e-mail e-mail lub skanowania do i drukowania z pamięci przenośnej USB
przy urządzeniu. Możesz nawet drukować bezpośrednio z chmury, wykonując kilka
prostych krokow.
Łatwe zarządzanie. Oprogramowanie Xerox&reg; CentreWare&reg; Internet
Services umożliwia łatwe zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki
komputera.
Bezpieczeństwo. Trzymaj poufne dokumenty z dala od niepowołanych odbiorcow
dzięki najnowocześniejszym funkcjom zabezpieczeń, takim jak IPsec, SNMPv3,
filtrowanie IP i drukowanie zabezpieczone.
Najważniejsze dane dotyczące drukarki Xerox&reg; WorkCentre&reg; 3335/3345
Automatyczny podajnik dokumentow dwustronnych (DADF)
Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Rozdzielczość obrazu do 1200 x 1200 dpi
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