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IMPRIMANTA COLOR Xerox® C310 și 
imprimanta multifuncțională color 
Xerox® C315 
Lucrul nu încetinește și imprimanta nu trebuie să încetinească nici ea. 



Faceți cunoștință cu imprimanta color Xerox 
C310 și imprimanta multifuncțională color 
Xerox C315
Sunt fiabilitatea, securitatea 
și conectivitatea simplă 
așteptări prea mari de la o 
imprimantă?  
Nu pentru întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri) și 
angajații de la distanță care 
au nevoie de tehnologie care 
să țină pasul fără a ieși din 
ritm. Aceștia au nevoie de 
imprimante de lucru care să 
sprijine productivitatea, mai 
degrabă decât să le 
stea în cale. 

Faceți cunoștință cu 
imprimanta color  
Xerox C310 și imprimanta 
multifuncțională color Xerox 
C315. Gata să funcționeze 
direct din cutie, au tot ceea 
ce este nevoie pentru echipe 
de lucru mici și birouri de 
acasă — calitate, simplitate, 
rezistența și securitatea 
încorporate, la prețul corect.

C O N F I G U R A R E A  S E  FA C E  L A  M I N U T

Accelerați și reveniți la serviciu fără 
asistență IT mulțumită software-ului 
Xerox® Smart Start, care automatizează 
procesul de instalare. Conectați-vă la 
Wi-Fi-ul de acasă sau de la companie în 
câteva minute, în loc de ore. 

W O W  C U  C U L O A R E 

Dezvoltați-vă comunicațiile zilnice și 
faceți ca imprimările să "sară în ochi" cu 
rezoluție strălucitoare și culori vibrante 
care atrag atenția și fac datele să fie mai 
ușor de vizualizat. 

S I L E N Ț I O S  P E N T R U  A U Z

Funcționarea ultra-silențioasă și 
performanța ridicată sunt ambalate 
într-un cadru compact. Chiar și 
imprimanta multifuncțională este 
suficient de mică pentru spații strânse, 
astfel încât să puteți scana, imprima, 
copia și trimite fax * cu mai puțină 
gălăgie și mai puține întreruperi.

P U T E R E A  D E  A  FA C E  M A I  M U LT

Elementele de bază ale afacerii obțin un 
impuls cu viteze mari de imprimare și 
fiabilitate robustă pentru fluxurile de 
lucru moderne. Imprimanta 
multifuncțională color C315 o duce mai 
departe, cu fax, 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. Și cu 
posibilitatea de a imprima fișiere 
Microsoft Office direct de pe o unitate 
USB, imprimanta multifuncțională color 
C315 simplifică și mai mult munca. 

F L E X I B I L I TAT E A  M O B I L Ă  R E A L Ă 

Conectivitatea mobilă integrată Wi-Fi, 
Apple AirPrint, Mopria și Wi-Fi Direct® vă 
oferă puterea de a imprima cum doriți de 
la toate dispozitivele dumneavoastră 
favorite – smartphone-uri, tablete, 
desktop-uri, laptopuri sau 
Chromebook-uri.

C O N F O R T  P R I N T R - O  S I N G U R Ă 
A P Ă S A R E 

Simplitatea stimulează productivitatea 
prin intermediul driverelor de imprimare 
Xerox® și al aplicației Xerox® Print and 
Scan Experience. Realizați mai multe din 
fiecare clic cu acces rapid la presetările 
imprimantelor și la funcționalitatea de 
imprimare de pe laptop sau de pe 
desktop. Funcția de îndreptare automată, 
tăierea automată a imaginilor și funcțiile 
de scanare a bonurilor fac scanarea pe 
imprimanta multifuncțională color C315 
să fie ușoară.

S E C U R I TAT E  C U P R I N Z ĂT O A R E 

Funcțiile de securitate end-to-end 
protejează împotriva amenințărilor 
cibernetice în creștere și din ce în ce mai 
sofisticate, păstrând în siguranță datele și 
documentele sensibile.

* Funcțiile de copiere, scanare și fax sunt disponibile doar la imprimanta multifuncțională C315



R E P E R E  C H E I E

Imprimantă color Xerox C310

• 35/33 ppm Letter/A4 
color și alb-negru 

• Imprimare față-verso
• Bază compactă
• Conectivitate Wi-Fi integrată 

cu Wi-Fi Direct®

• Imprimare AirPrint, Mopria și 
Chromebook

Imprimanta multifuncțională color 
Xerox C315
La fel ca imprimanta C310 plus:

• Capacități de copiere, scanare și fax
• Alimentator reversor automat de 

documente și ecran – până la 50 ipm
• Scanare către e-mail, USB, desktop
• Simplu de utilizat
• Funcții noi cu platforma opțională Xerox® 

Workflow Central 

E X C E L E N ȚĂ  E C O L O G I C Ă 

Blue Angel și EPEAT – cele mai înalte 
standarde recunoscute la nivel 
internațional pentru performanțele de 
mediu – se traduc în mai puține deșeuri, 
mai multă funcționare și costuri de 
funcționare mai mici, cu toner de mare 
capacitate, de lungă durată. Reducerea 
amprentei ecologice este simplă prin 
programul nostru Green World Alliance*, 
care oferă reciclarea cartușelor de toner 
fără probleme.

Treceți la multifuncționale cu imprimanta 
multifuncțională color Xerox C315

R E A L I Z AȚ 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 
C E N T R A L 

Mică și puternică, imprimanta multifuncțională color C315 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

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.

AbC

Când trebuie să digitalizați documentele pentru a le partaja cu colegii, să faceți copii 
sau să trimiteți un fax, C315 le face pe toate. Dispozitivul all-in-one oferă mai mult decât 
funcții de imprimare, fără cheltuieli suplimentare sau spațiu în plus necesar la birou 
pentru alte dispozitive.

2 2

7

1 1

4

53 6 6

1 Tavă cu capacitate 
de 250 de coli

2 Fantă de alimentare 
manuală

5 Ecran tactil color de 4,3 inchi

3 Ecran LCD color de 
2,4 inchi

4 Tavă de ieșire cu 
capacitate de 125 de coli

7 Alimentator 
automat de 
documente de  
50 de coli

6 Port USB frontal

* Nu toate țările suportă Green World Alliance. Vă rugăm să verificați legislația locală.

http://www.xerox.com/gwa
http://www.office.xerox.com/ro-ro/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
http://www.office.xerox.com/ro-ro/software-solutions/xerox-workflow-central-platform


Descoperiți mai multe la Xerox.com.
© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox® și Green World Alliance® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite 
și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 09/21 TSK-2235 BR34238 C31BR-010A

Imprimanta color Xerox C310 și imprimanta multifuncțională color Xerox C315
S PEC IF IC AȚ II DIS P OZ I T I V X E ROX C 310 X E ROX C 315

Viteză1 Până la 35 ppm color/alb-negru Letter/Până la 33 ppm color/alb-negru A4
Volum lunar2 Până la 80.000 de pagini pe lună
Procesor 1 GHz Dual Core 1.2 GHz Quad Core
Memorie 1 GB RAM 2GB RAM
Conectivitate USB 2.0 de mare viteză, Ethernet Gigabit, USB de mare viteză (tip B), Wireless 802.11.b/g/n
Greutăți și dimensiuni (Î x L x A) 12,1 x 17,4 x 16,6 in/46 lb

308 x 442 x 421 mm/21 kg
18,2 x 17,4 x 23,1 in/60 lb
462 x 442 x 588 mm/27,1 kg

Rezoluție la copiere și imprimare Numai imprimare: 1200 x 1200 dpi, calitate culoare de 4800 Copiere: Până la 600 x 600 dpi; Tipărire: 1200 x 1200 dpi, calitate culoare de 4800
Copierea primei pagini Nu este cazul În 9,1 secunde color/8,2 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini În 7,2 secunde color/6,7 secunde alb-negru În 8,0 secunde color/7,9 secunde alb-negru
PDL PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS
Caracteristici imprimare3 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

Imprimare de pe dispozitiv mobil Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®

Scanare Nu este cazul Scaner cu platformă cu dispozitiv RADF Scanare alb-negru și color până la 600 x 600 dpi 
Viteză de scanare: Alb-negru: Până la 50/47 ipm Letter/A4  
simplex, 23/21 ipm duplex; Color: Până la 32/30 ipm Letter/A4 simplex, 14/13 ipm 
duplex. Destinații de scanare: E-mail, unitate USB frontală, FTP, rețea sau computer 
conectat prin USB, folder de rețea Windows  
Formate de scanare: TIFF, JPEG, PDF neaccesibil pentru căutare, JPEG, BMP, XPS

Fax Nu este cazul Max. 33,6 kbps, V.34 kbps semi-duplex Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, 
răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, trimitere prin difuzare, filtru 
pentru faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax, redirecționare fax către fax include:  
Fax, E-mail, FTP, folder de rețea, număr apelat

Securitate 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

Drivere imprimare 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

Servicii cloud opționale Nu este cazul Realizați mai mult cu Xerox Workflow Central
M A N E V R A R E A  H Â R T I E I
Tavă principală Până la 250 coli de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6 și dimensiuni personalizate: 3,8 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./98 x 148 mm până la 216 x 356 mm 
Fantă de alimentare manuală 1 coală de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6 și dimensiuni personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm 
550 plus tavă de 
100 de coli 
(opțională)

Tavă cu capacitate 
de 100 de coli

Până la 100 coli de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6 și dimensiuni personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm 

Tavă cu capacitate 
de 550 de coli

Până la 550 coli de 20 lb/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6 și dimensiuni personalizate: 5,83 x 8,27 in. până la 8,5 x 14 in./148 x 210 mm până la 216 x 356 mm 

Ieșire hârtie Până la 125 coli de 20 lb/75 g/m², cu fața în jos Până la 150 coli de 20 lb/75 g/m², cu fața în jos
Tipuri de hârtie Hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie grea, carton, etichete (etichete de hârtie și vinil), plic, hârtie colorată, cu antet, preimprimată, standard, lucioasă, 

brută/bumbac, reciclată
Alimentator automat de documente 
față-verso

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 355 mm)

Greutate 
suporturi

Alimentator 
automat de 
documente 

față-verso

Nu este cazul 14 până la 32 lb standard/52 până la 176 g/m²

Tavă principală 16 – 53 lb/60 – 220 g/m² 
Fantă de alimentare manuală 16 – 53 lb/60 – 220 g/m²

550 plus tavă de 100 de coli 16 – 43 lb/60 – 163 g/m² 
 Administrarea dispozitivelor Server web inclus Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alerte e-mail, Apple Bonjour®

1 Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. 
2 Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite. 
3 este posibil ca unele funcționalități să necesite actualizare software de la Xerox.com disponibile T4 2021 (doar C310).

Cartușe cu toner de mare capacitate:
Negru original Xerox: 8.000 pagini4 006R04368
Cyan original Xerox: 5.500 pagini4 006R04369
Magenta original Xerox: 5.500 pagini4 006R04370
Galben Xerox original: 5.500 pagini4 006R04371
Kit-ul de imagistică alb-negru și color: 125.000 pagini5 013R00692
550 plus tavă de 100 de coli alimentator multifuncțional 497N07993

C E  C O N Ț I N E  P A C H E T U L  L I V R AT
• Produs Xerox C310/C315
• Capacitate inițială cartușe de imprimare CMYK preinstalate: capacitate de imprimare 1.000 de pagini4; cartuș K: capacitate de imprimare 1.500 de 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

C E R T I F I C Ă R I
Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați xerox.com/OfficeCertifications.

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)

C315 va deveni disponibil la începutul anului 2022.

C O N S U M A B I L E  Ș I  O P Ț I U N I
Cartuș cu toner, capacitate standard:

Negru original Xerox: 3.000 pagini4 006R04360
Cyan original Xerox: 2.000 pagini4 006R04361
Magenta original Xerox: 2.000 pagini4 006R04362
Galben Xerox original: 2.000 pagini4 006R04363
Doar cu kit-ul de imagistică alb-negru: 125.000 pagini5 013R00689
Recipient de colectare toner rezidual 25.000 pagini 008R13325

4 Număr mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare. 
5 Număr de pagini aproximativ. Randamentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și modul de imprimare. Pentru mai multe informații, vizitați office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

https://www.xerox.com
https://www.support.xerox.com/ro-ro
http://www.office.xerox.com/ro-ro/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

