Imprimanta color Xerox® C230 și
imprimanta multifuncțională color Xerox® C235

Realizați mai mult oriunde s-ar
desfășura activitatea

C230/C235

Faceți cunoștință cu imprimanta color Xerox®
C230 și imprimanta multifuncțională color
Xerox® C235
Viitorul lucrărilor necesită imprimante fiabile, securizate și ușor de utilizat, în special pentru
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și angajații de la distanță ce au nevoie de tehnologie
care să lucreze la fel de mult ca și ei. Deoarece dispozitivele menite să sprijine productivitatea
trebuie să aducă un plus de confort, nu de complexitate.
Perfectă pentru echipele de lucru mici,
pentru birourile de acasă și spațiile înguste,
imprimanta color Xerox® C230 și
imprimanta multifuncțională color C235
(MFP) oferă fiabilitate, performanță și
economie de neegalat, fără frustrarea unei
configurări îndelungate și complicate.
CONFIGURAREA SE FACE LA MINUT

Se pregătește și funcționează fără asistență
IT, cu instalarea automată a driverelor de la
programul de instalare Xerox® Smart Start.
Se conectează simplu prin Wi-Fi la rețeaua
de acasă sau de la companie, pentru o
configurare rapidă.
CULORI DE EXCEPȚIE

Îmbunătățiți-vă comunicațiile zilnice prin
culori intense care să faciliteze vizualizarea
datelor, să atragă atenția asupra detaliilor
cheie și să aducă un plus de valoare.
INSTRUMENT DE LUCRU COMPACT,
SILENȚIOS

Mai puțin spațiu, mai puțin zgomot și mai
multă performanță cu rezultate de înaltă
rezoluție și viteze mari de imprimare, care țin
pasul cu fluxul de lucru. Funcția de scanare a
imprimantei multifuncționale color C235
facilitează digitalizarea rapidă și simplă a
documentelor.

IMPRIMAȚI DUPĂ BUNUL PLAC

SECURITATE SIMPLIFICATĂ

Cu funcția inclusă de conectare prin Wi-Fi și
cu caracteristicile compatibile cu dispozitive
mobile, precum Apple AirPrint, Mopria și
Wi-Fi Direct® vi se oferă flexibilitatea de
a imprima wireless și în siguranță, de pe
dispozitive mobile, laptopuri, chromebookuri
sau desktopuri.

Funcțiile de securitate cuprinzătoare
protejează împotriva amenințărilor
cibernetice din ce în ce mai frecvente și mai
sofisticate, prin protejarea accesului și
protejarea datelor și documentelor sensibile.

INTELIGENȚĂ INTUITIVĂ

Driverele de imprimare Xerox® și aplicația
Xerox® Print & Scan Experience oferă acces
facil la funcțiile de imprimare și scanare ale
imprimantei dumneavoastră, chiar de la
laptop sau de pe desktop. Economisiți timp
cu o singură apăsare, care vă permite să
configurați setările de imprimare și să setați
lucrări de imprimare obișnuite cu un singur
clic. În mod similar, sarcinile complexe de
scanare, cum ar fi îndreptarea automată,
trunchierea automată a imaginilor și
scanarea de chitanțe, nu au fost niciodată
mai simple sau rapide.

MAI MULTĂ DISPONIBILITATE,
COSTURI REDUSE, MAI PUȚINE
DEȘEURI

Concepute pentru a asigura fiabilitate
zilnică, imprimanta color C230 și imprimanta
multifuncțională color C235 asigură costuri
de funcționare economice cu posibilitatea
de a alege tonere standard sau de mare
capacitate.
Obținerea certificării EPEAT înseamnă că
aceste produse îndeplinesc criterii complete
de design, producție, utilizare a energiei și
reciclare. Iar programul nostru Green World
Alliance oferă reciclarea cartușelor de toner
fără probleme.

Extindeți capacitățile cu
imprimanta multifuncțională color C235.
Când trebuie să scanați documentele pentru a le partaja cu colegii, să copiați sau să trimiteți
un fax, C235 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.

REALIZAȚI MAI MULT CU X EROX® WORKFLOW CENTRAL

Mică și puternică, imprimanta multifuncțională C235 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 transforma mesajele scrise de mână în documente cu text de tip
partajabil,
• a crea fișiere audio ale rapoartelor dvs. pentru a le asculta în mașină,
• a redacta automat conținutul pentru confidențialitate, sau
• a converti scanările în aplicații Microsoft Office.
Aflați ce ar putea face noul dvs. asistent la
www.office.xerox.com/ro-ro/software-solutions/xeroxworkflow-central-platform
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1 Tavă cu capacitate de 250 de coli
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3 C235: interfață de 2,4 inci, cu ecran tactil
color; C230: interfață LCD pe 2 rânduri
2

2
1

2 Fantă de alimentare manuală
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4 Tavă de ieșire cu capacitate de 100 de coli
5 Alimentator automat de documente
de 50 de coli

Imprimanta color Xerox® C230

Imprimanta multifuncțională color
Xerox® C235

C230 – CARACTERISTICI CHEIE

C235 – CARACTERISTICI CHEIE

• Imprimare pe 2 fețe, 24 ppm color/alb-negru

Ca imprimanta C230 color, plus:

• Bază compactă

• Capacități de copiere, scanare şi fax

• Conectivitate Wi-Fi integrată
cu Wi-Fi Direct®

• Alimentator automat de documente și ecran – până la 21 ppm

• Imprimare AirPrint, Mopria și Chromebook

6 Port USB frontal

• Scanare către e-mail, USB, desktop
• Simplu de utilizat
• Funcții noi cu platforma opțională Xerox® Workflow Central

Imprimanta color C230 și imprimanta multifuncțională color C235 Xerox®.
SPECIFICAȚII PENTRU
DISPOZITIV

XEROX® C230

Viteză1

Până la 24 ppm color/alb-negru Letter
Până la 22 ppm color/alb-negru A4
Până la 30.000 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
9,6 x 16,2 x 15,5 in/35,5 lb
13,6 x 16,2 x 15,5 in/42,7 lb
344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg
243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg
Numai imprimare:
Copiere și imprimare
600 x 600 dpi, calitate culoare de 4800
Copiere 600 x 600 dpi
Imprimare 600 x 600 dpi, calitate culoare de 4800
Nu este cazul
În 14 secunde color/10,5 secunde alb-negru
În 11,4 secunde color/11,0 secunde alb-negru
În 11,1 secunde color/11,0 secunde alb-negru
PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm
Interfață cu utilizatorul cu o singură atingere, tip normal 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®

Volum lunar2
Procesor
Memorie
Conectivitate
Greutăți și dimensiuni
(Î x L x A)
Rezoluție la copiere
și imprimare
Copierea primei pagini
Imprimarea primei pagini
Limbaje descriere pagină
Caracteristici imprimare
Imprimare de pe
dispozitiv mobil
Scanare

Fax

Securitate
Drivere imprimare

Servicii cloud opționale

XEROX® C235

Nu este cazul

Scaner cu platformă cu dispozitiv ADF
Scanare alb-negru și color până la 600 x 600 dpi
Viteză de scanare: Alb-negru: Până la 21/20 ppm Letter/A4
Color: Până la 21/20 ppm Letter/A4
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-uri fără posibilitate de căutare
Nu este cazul
Max. 33,6 kbps, V.34 kbps semi-duplex
Răspuns automat de compresie MH/MR/MMR/JBIG, reapelare automată,
Reducere automată, trimitere prin difuzare, filtrare faxuri nesolicitate,
agendă cu adrese fax, redirecționare fax include:
Fax, E-mail, FTP, folder de rețea, număr apelat
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
Windows® 7 SP1, 8, 8.1 actualizarea 1, 10. Windows Server®2008 SP2 (32 și 64 biți), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, vă rugăm să vizitați pagina noastră Drivere și descărcări și să specificați
dispozitivul la www.support.xerox.com
Realizați mai mult cu www.office.xerox.com/ro-ro/softwaresolutions/xerox-workflow-central-platform

MANEVRAREA HÂRTIEI

Tavă principală
Fantă de alimentare manuală
Ieșire hârtie
Tipuri de hârtie
Gestionarea hârtiei de
alimentatorul automat
de documente
Greutate suporturi
Fantă de alimentare
manuală tavă principală
Administrarea dispozitivelor
1
2

Până la 250 de coli, 75 g/m²; Letter/A4, A5, A6 și dimensiuni personalizate: 3,94 x 5,83 in. până la 8,5 x 14 in./100 x 148 mm până la 216 x 340 mm
1 coală de 75 g/m²; A4/Letter, A5, A6 și dimensiuni personalizate: 3,94 x 5,83 in. până la 8,5 x 14 in./100 x 148 mm până la 216 x 340 mm
100 coli cu hârtie de 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
Până la 50 de pagini, 20 lb standard/75 g/m²
De la A6 până la A4 (4,1 x 5,8 până la 8,5 x 14,0 in./104,1 x 147,3 mm până la 215,9 x 355,6 mm)
ADF: 16 până la 24 lb standard/60 până la 90 g/m²
16 până la 47 lb standard/60 până la 176 g/m²
16 până la 47 lb standard/60 până la 176 g/m²
Server web inclus Xerox®, Xerox® CentreWare Web, alerte e-mail, Apple Bonjour®

Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734.
Volum maxim prevăzut pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

Ce conține pachetul livrat
• Imprimantă color multifuncțională C235 sau imprimantă color C230 Xerox®
• Capacitate inițială preinstalată CMYK cartușe de imprimare: capacitate de imprimare 500 de pagini3
• 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
Certificări
Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați xerox.com/officecertifications
Consumabile
Cartuș cu toner, capacitate standard:
Negru original Xerox: 1.500 pagini3
Cyan original Xerox: 1.500 pagini3
Magenta original Xerox: 1.500 pagini3
Galben original Xerox: 1.500 pagini3
3

006R04387
006R04388
006R04389
006R04390

Cartuș cu toner, capacitate extinsă:
Negru original Xerox: 3.000 pagini3
Cyan original Xerox: 2.500 pagini3
Magenta original Xerox: 2.500 pagini3
Galben Xerox original: 2.500 pagini3

006R04395
006R04396
006R04397
006R04398

Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

Garanție
Garanție de 1 an (în funcție de locație)
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