IMPRIMANTA Xerox B310 și
®

imprimanta multifuncțională
Xerox B305/B315
®

În sfârșit, imprimante care pot ține pasul cu dvs.

X E R OX B310 , B3 0 5 / B315

Faceți cunoștință cu imprimanta
Xerox® B310 și imprimanta multifuncțională
Xerox® B305
Un ritm mai rapid. Așteptări
mai mari. Mai multă
agilitate. Noi metode de
lucru necesită metode mai
bune, mai versatile de
imprimare, în special pentru
întreprinderile mici și
mijlocii și pentru angajații
de la distanță.
Rezolvați mai multe cu
imprimanta Xerox B310 și
cu imprimanta
multifuncțională Xerox
B305/B315 (MFP).
Acești cai de lucru rapizi,
compacți, alb-negru, sunt
ideali pentru echipele de
lucru mici și aglomerate,
birourile de acasă și spațiile
mici. Aceștia sunt pregătiți
pentru a lucra din greu
direct din cutie, asigurând
ușurința, viteza și
fiabilitatea de care aveți
nevoie pentru a rămâne
productiv, agil și în
siguranță.

C O N F I G U R AȚ I Ș I M E R G E Ț I

Software-ul Xerox ® Smart Start
automatizează procesul de instalare,
permițându-vă să începeți utilizarea fără
asistență IT. Conectați-vă la Wi-Fi-ul de
acasă sau de la companie în câteva minute,
și vă puteți continua ziua de lucru.
P E R F O R M A N ȚĂ D E N E E G A L AT

Vitezele de imprimare mai mari și
încrederea zilnică privind imprimarea sunt
doar începutul. Imprimantele
multifuncționale B305/B315 merg mai
departe, furnizând scanare rapidă color și
alb-negru, scanare față-verso pentru mai
multe aplicații și manevrarea hârtiei mai
bune, inclusiv mai multe tăvi pentru
capacități și utilizări mai mari. B315 le face
pe toate și oferă și posibilitatea de a
trimite faxuri.
L I N I Ș T E , VĂ R U G Ă M

Funcționarea ultra-silențioasă face cunoștință
cu performanța ridicată într-un cadru
compact. Chiar și imprimantele
multifuncționale sunt suficient de mici pentru
locul unde aveți nevoie de ele, astfel încât să
puteți scana, imprima, copia și trimite faxuri *
cu mai puține întreruperi sau distrageri.
S I M P L I TAT E C U U N S I N G U R C L I C

Obțineți mai multe cu fiecare clic prin
intermediul driverelor de imprimare Xerox ®
și al aplicației Xerox ® Print and Scan
Experience. Realizați mai multe cu fiecare

* Funcțiile fax sunt disponibile doar la B315 MFP
** Nu toate țările suportă Green World Alliance. Vă rugăm să verificați legislația locală.

clic cu acces rapid la presetările
imprimantelor și la funcționalitatea de
imprimare de pe laptop sau de pe desktop.
Și scanarea este o ajustare cu funcții
precum îndreptare automată, tăiere
automată imagini și scanare chitanțe.
F L E X I B I L I TAT E Ș I L I B E R TAT E M O B I L Ă

Imprimați cum vreți, când vreți și unde vreți.
Conectivitatea și funcțiile Wi-Fi încorporate,
precum Apple AirPrint, Mopria și Wi-Fi
Direct ® simplifică imprimarea de pe
dispozitive mobile, laptopuri, tablete,
Chromebook-uri sau desktop-uri.
S E C U R I TAT E P E C A R E VĂ P U T E Ț I
BAZA

Securitate comprehensivă și completă
protejează împotriva amenințărilor
cibernetice din ce în ce mai sofisticate,
protejând accesul în timp ce păstrează
datele și documentele în condiții de
siguranță.
COSTURI REDUSE, MAI PUȚINE
DEȘEURI

Doar cele mai importante standarde
internaționale recunoscute pentru
performanțele de mediu sunt suficient de
bune, incluzând Blue Angel și EPEAT. Tonerul
de mare capacitate, de lungă durată,
menține costurile reduse, în timp ce
programul nostru Green World Alliance**
de reciclare facilitează îmbunătățirea
amprentei ecologice cu reciclarea
simplificată a cartușelor.

Imprimanta Xerox B310 și imprimanta
multifuncțională Xerox B305/B315
T R E C E R E A L A M U LT I F U N C Ț I O N A L Ă

Faceți față nevoilor de mâine ale afacerilor cu imprimanta multifuncțională Xerox B305/
B315. Economisiți spațiu și bani cu dispozitivele noastre All-in-One (multifuncționale).

R E A L I Z A Ț I M A I M U LT C U P L AT F O R M A X E R O X ® W O R K F L O W
CENTRAL

Mică și puternică, imprimanta multifuncțională B305/B315 poate face foarte
multe lucruri: imprimare, scanare, copiere și, desigur, fax.
Dar ce spuneți de posibilitatea de:
• a vă converti documentele în alte limbi
• a modifica notițele scrise de mână în documente cu posibilitate de distribuire,
editabile
• a crea fișiere audio ale rapoartelor dvs. pentru a le asculta în mașină
• a redacta automat conținutul pentru confidențialitate sau
• a converti scanările în formate Microsoft Office
• a rezuma documentele lungi pentru citirea mai rapidă

AbC

În plus, accesați capacități avansate, cum ar fi fluxurile de lucru combinate
și direcționare facilă a fișierelor către spații de depozitare în cloud.
Sunteți pregătit să aflați ce poate face noul dvs. asistent? Aflați mai multe
și vedeți cum să îl încercați dvs. la www.office.xerox.com/ro-ro/software-solutions/
xerox-workflow-central-platform.
REPERE CHEIE

Imprimantă Xerox B310
•

•

•
•

•

42 ppm alb-negru Letter/
40 ppm alb-negru A4
600 x 600 dpi, calitate culoare
de 2400
Necesar mai mic de spațiu
Standarde Wi-Fi: AirPrint,
Mopria și Wi-Fi Direct ®
Capacitate de încărcare a
hârtiei: 250 de foi plus
1 inserare o singură pagină

Imprimanta multifuncțională
Xerox B305

Imprimanta multifuncțională
Xerox B315

La fel ca imprimanta B310 plus:

La fel ca imprimanta multifuncțională
B305 plus:

•

•
•
•

•
•

•
•

* Funcțiile fax sunt disponibile doar la B315 MFP

40 ppm alb-negru Letter/38 ppm
alb-negru A4
Ecran tactil color de 2,8 inchi
Funcții de copiere și scanare
Alimentator automat de documente și
scaner cu platan – până la 48 ipm Letter
Scanare către e-mail, USB, desktop
Alimentator automat de documente de
50 de coli
Experiență de utilizare intuitivă
Conectivitate la aplicații avansate
pentru fluxuri de lucru prin intermediul
Xerox Workflow central (opțional)

•

•
•

42 ppm alb-negru Letter/40 ppm
alb-negru A4
Scaner 2-fețe cu o singură trecere
Capacitate fax

Imprimanta Xerox B310 și imprimantele multifuncționale B305/B315
S P E C I F IC AȚ I I DI S P OZ I T I V

X E R O X B 310

Viteză1

Până la 42 ppm alb-negru Letter/40 ppm
Până la 40 ppm alb-negru Letter/38 ppm
Până la 42 ppm alb-negru Letter/40 ppm alb-negru A4
alb-negru A4
alb-negru A4
Până la 80.000 de pagini pe lună
1 GHz Dual Core
256 MB
512 MB
USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10/100 Base TX, USB de mare viteză (tip B), Wireless 802.11.b/g/n
Imprimare: 600 x 600 dpi, calitate
Copiere și imprimare 600 x 600 dpi, calitate culoare de 2400
culoare de 2400
8,7 x 14,5 x 14,3 in/20,6 lb
13,3 x 16,2 x 14,4 in/28,2 lb
222 x 368 x 363 mm/9,3 kg
339 x 411 x 366 mm/12,8 kg
Nu este cazul
În 5,3 secunde
În 5,2 secunde
În 5,8 secunde
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interfață cu utilizatorul cu o singură atingere, calitate imprimare, tip normal, securizat, salvat și mostră de lucrare, față-verso, orientare, colaționare,
ID lucrare de imprimare pe margini, mod schiță, mai multe pe pagină, aspect broșură, filigran, stare tavă și toner, rotire imagine 180 grade, setări
salvate, setări Earth Smart
Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct ®
Nu este cazul
Scanner cu platan cu alimentator de documente. Scanare alb-negru și color până la 600 x 600 dpi
Viteză de scanare: Letter – A4 alb-negru 48/46 ipm color: 21/20 ipm.
Capacitate de alimentare pentru alimentatorul de documente: Până la 50 coli de 20 lb/75 g/m².
Dimensiune document: Letter/legal a6-a4 (105 x 148 mm până la 216 x 356 mm)
Nu este cazul
Nu (ADF)
Da (DADF)
Viteză de scanare față-verso: Letter – A4 alb-negru 96/92
ipm color: 42/40 ipm.
Nu este cazul
Nu este cazul
Maxim este 33.600 bps, V.34, semi-duplex Kbps,
Comprimare MH/MR/MMR/JBIG, răspuns automat,
reapelare automată, reducere automată, trimitere prin
difuzare, filtru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu
adrese fax, redirecționare fax către fax, recepționare
securizată a faxurilor, redirecționare fax către PC
Actualizări de firmware semnate digital, gestionarea certificatelor, resetare securizată a parolei, filtrare conexiuni TCP, filtrare porturi, acces
controlat, imprimare confidențială, ștergere memorie nevolatilă, separare fax/rețea, porturi USB protejate, inserare automată a adresei de e-mail a
expeditorului, restricții de conectare

Volum lunar2
Procesor
Memorie
Conectivitate
Rezoluție la copiere și imprimare
Greutăți și dimensiuni (Î x L x A)
Copierea primei pagini
Imprimarea primei pagini
PDL
Caracteristici imprimare3

Imprimare de pe dispozitiv mobil
Scanare

Scanare faţă-verso

Fax

Securitate

Drivere imprimare

Servicii cloud opționale

XEROX B305

X E R O X B 315

Windows® 8, 8.1 actualizarea 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32- și 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, vă rugăm să vizitați pagina noastră „Drivere și descărcări” și să specificați
dispozitivul la https://www.support.xerox.com/ro-ro
Nu este cazul
Realizați mai mult cu Xerox Workflow Central

MANEVRAREA HÂRTIEI

Tavă principală
Alimentator multifuncțional
Tavă de 550 de coli (opțională)
Ieșire hârtie
Tipuri de hârtie
Alimentator de documente
Greutăți suporturi

Alimentator de
documente
Tavă principală
Alimentator multifuncțional
Tavă cu capacitate de 550 de coli
Administrarea dispozitivelor

1
3

Până la 250 coli de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal și dimensiuni personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la
8,5 x 14 in./99 x 148 mm până la 216 x 356 mm
Până la 100 coli de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, plicuri DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 in. și
dimensiuni personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./99 x 148 mm până la 216 x 356 mm
Până la 550 coli de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, plicuri DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 in. și
dimensiuni personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./99 x 148 mm până la 216 x 356 mm
Până la 100 coli cu hârtie de 20 lb/75 g/m², cu fața în jos, imprimare față-verso automată disponibilă
Hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie grea, carton, etichete (etichete de hârtie), plic, hârtie colorată, cu antet, preimprimată, standard, lucioasă,
brută/bumbac, reciclată
Nu este cazul
Până la 50 coli de hârtie 20 lb/75 g/m²; dimensiuni de la A6 SEF
(4,1 x 5,8 in/105 x 148 mm) la Legal (8,5 x 14 in/216 x 356 mm)
Nu este cazul
16 până la 28 lb/60 până la 105 gsm
16 până la 32 lb/60 până la 120 gsm
16 până la 58 lb/60 până la 217 gsm
16 până la 32 lb/60 până la 120 gsm
Server web inclus Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alerte e-mail, Apple Bonjour®

Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. 2Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.
Este posibil ca unele funcționalități să necesite actualizare software de la Xerox.com disponibile Q4 2021.

C E C O N Ț I N E PA C H E T U L L I V R AT
•
•
•
•
•
•

Produs Xerox B305/B310/B315
Cartuș Starter preinstalat (B310/B315: 2500 pagini4; B305: 1500 pagini4)
CD cu software și documentație (cu ghid de utilizare, ghid de instalare rapidă, privind siguranța, de reglementare, reciclare, drivere de imprimare și declarație de
garanție)
Ghid de instalare, fișă cu date de securitate
Ghid rapid de utilizare
Cablu de alimentare

CERTIFIC ĂRI

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați xerox.com/OfficeCertifications
CONSUMABILE ȘI OPȚIUNI

Cartuș cu toner, capacitate standard: 3.000 de pagini4
Cartuș cu toner cu capacitate mare: 8.000 de pagini4
Cartuș cu toner cu capacitate extra mare: 20.000 pagini4
4
5

006R04379
006R04380
006R04381

Kit de întreținere: <40.000 pagini5
Tavă cu capacitate de 550 coli

Număr mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.
Număr de pagini aproximativ. Randamentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și viteza echipamentului. Pentru mai multe informații, vizitați
office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

D E C L A R AȚ I E D E G A R A N Ț I E

Garanție de 1 an (în funcție de locație)

Descoperiți mai multe la Xerox.com.
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