Imprimanta Xerox® B230 și
imprimanta multifuncțională
Xerox® B225/B235
Imprimante fiabile și eficiente, perfecte pentru întreprinderile mici sau pentru biroul de acasă.

XEROX® B230, B225/B235

Faceți cunoștință cu imprimanta Xerox® B230 și
imprimanta multifuncțională Xerox® B225/B235
La Xerox, înțelegem că
întreprinderile mici și
angajații de la distanță
au nevoi considerabile.
Cu mediile de lucru care se
schimbă radical, oamenii au
nevoie de dispozitive versatile
care să acorde prioritate
ușurinței de utilizare și
productivității îmbunătățite.

O CONFIGURARE RAPIDĂ.
FĂRĂ BĂTĂI DE CAP

PRODUCTIVITATE CU UN SINGUR
CLIC

Software-ul Xerox® Smart Start vă ajută
să dobândiți avantaje cu o instalare
automatizată, care nu necesită deloc
asistență IT. De asemenea, o
configurare Wi-Fi simplă vă permite
să reveniți la lucru cu ușurință.

Timpul este de partea dumneavoastră
cu driverele de imprimare Xerox® și
aplicația Xerox® Print and Scan
Experience. Beneficiați de acces rapid la
funcțiile și presetările imprimantei de pe
laptop sau de pe desktop – toate
acestea cu un singur clic.

Ideale pentru stațiile de lucru

INSTRUMENTUL DVS. VEDETĂ,
SILENȚIOS ȘI PERFORMANT

la distanță, birourile de acasă
și întreprinderile mici și mijlocii,
aceste imprimante sunt
incredibil de ușor de
configurat. Acestea sunt
suficient de compacte pentru
a se potrivi echipelor mici și
spațiilor înguste, oferinduvă în același timp o experiență

O stație de lucru fără elemente care să
vă distragă atenția este la îndemâna
dvs. Cu imprimantele silențioase care
realizează mai mult, veți obține
imprimări de calitate superioară,
la viteze care se potrivesc cu ritmul
dumneavoastră. Scanare, imprimare
și copiere cu întreruperi minime.

Scanarea devine cât se poate de simplă
cu funcții precum îndreptare automată,
decupare automată imagini și scanarea
chitanțelor.

Simplificați modul în care
lucrați cu imprimanta Xerox®
B230 și cu imprimanta
multifuncțională B225/B235.

de imprimare fără probleme,
fiabilă și securizată.

IMPRIMARE RAPIDĂ
LA ÎNDEMÂNĂ

Descoperiți mobilitatea adevărată
cu imprimare securizată și fără fir.
Cu conectivitate Wi-Fi încorporată
și cu funcții precum Apple AirPrint,
Mopria și Wi-Fi Direct®, puteți
imprima cu ușurință de pe dispozitive
mobile, de pe laptopuri, tablete,
Chromebookuri sau desktopuri.

DEOSEBIT DE SIMPLU.
RECONFORTANT DE SIGUR

Protejați-vă afacerile de amenințările
cibernetice din ce în ce mai sofisticate.
Funcțiile avansate de securitate contribuie
la protejarea accesului, protejând în același
timp datele și documentele confidențiale.
COSTURI DE FUNCȚIONARE REDUSE
CU IMPACT MINIM ASUPRA
MEDIULUI

Concentrați-vă asupra procesului de lucru cu
o imprimantă de încredere, cu întreținere
minimă și rentabilă din perspectiva costurilor.
Cartușele de mare capacitate vă asigură
costuri mici de funcționare, în timp ce
programul nostru Green World Alliance de
reciclare vă ajută să reduceți impactul asupra
mediului.

Imprimanta Xerox® B230 și
imprimanta multifuncțională Xerox® B225/B235
FACEȚI TRECEREA LA MULTIFUNCȚIONALĂ

Descoperiți tot ceea ce este necesar pentru afacerea dumneavoastră cu imprimanta multifuncțională Xerox® B225/B235.
Economisiți spațiu și bani cu echipamentele noastre all-in-one care vă permit să copiați, să scanați și să imprimați cu ușurință.

REALIZAȚI MAI MULT CU X EROX® WORKFLOW CENTRAL

Mici și puternice, sunt puține lucruri pe care imprimantele multifuncționale Xerox®
B225/B235 nu le pot face. Imprimă, scanează, copiază și, bineînțeles, transmit faxuri*.
Dar ce spuneți de posibilitatea de:
•

a vă traduce documentele în alte limbi,

•

a modifica mesajele scrise de mână în documente cu text de tip partajabil,

•

a crea fișiere audio ale rapoartelor 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/xerox-workflow-central-platform.
*Doar modelul B235

REPERE CHEIE

Imprimantă Xerox® B230
•
•
•
•

•

Imprimantă 2 fețe alb-negru 36 ppm
Calitate de 2400 dpi
Necesar mic de spațiu
Wi-Fi standard: AirPrint, Mopria și Wi-Fi
Direct®
Capacitate de încărcare a hârtiei: 250 coli
foi plus 1 inserție de o singură pagină

Imprimantă multifuncțională
Xerox® B225
Ca imprimanta B230 plus:

Imprimantă multifuncțională Xerox® B235
Ca imprimanta multifuncțională B225 plus:
•

•
•

•
•

•
•

Funcții de copiere și scanare
Alimentator automat de documente și
scaner cu suport plat – până la 23 ipm
Scanare către e-mail, USB, desktop
Alimentator automat de documente
de 50 de coli
Experiență simplă de utilizare
Conectivitate la aplicații avansate
pentru fluxuri de lucru prin
intermediul platformei Xerox®
Workflow Central (opțional)

•

Ecran tactil color de 2,4 inci
Funcții fax

Imprimanta B230 și imprimanta multifuncțională B225/B235 Xerox®.
SPECIFICAȚII PENTRU
DISPOZITIV
1

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

Fax

Securitate
Drivere imprimare

XEROX® B230

XEROX® B225

Până la 36 ppm alb-negru în format Letter/34 ppm alb-negru în format A4
Până la 30.000 de pagini pe lună
1 GHz Dual Core
256 MB
512 MB
512 MB
USB 2.0 de mare viteză, Ethernet 10/100 Base TX, certiﬁcat de mare viteză (tip B), Wireless 802.11b/g/n
Copiere: Până la 600 x 600 dpi
Copiere: Până la 600 x 600 dpi
Imprimare: 600 x 600 dpi, calitate
imagine 1200
Imprimare: 600 x 600 dpi, calitate
Imprimare: 600 x 600 dpi, calitate
imagine 1200
imagine 1200
8,5 x 14,0 x 13,1 in/15 lb
13,9 x 16,4 x 14,2 in/22 lb
13,9 x 16,4 x 14,2 in/22 lb
215 x 355 x 333 mm/6,8 kg
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
Nu este cazul
În 6,8 secunde
În 9,3 secunde
În 6,8 secunde
În 6,4 secunde
În 6,2 secunde
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interfață cu utilizatorul cu o singură atingere, tip normal de lucrare, 2 fețe, orientare, colaționare, ID lucrare de imprimare pe margini, mod
schiță, N pe pagină, aspect broșurare, ﬁligran, stare tavă și toner, rotire imagine 180 grade, setări salvate, setări Earth Smart
Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®
Scanare alb-negru și color de până la
Scanare alb-negru și color de până la
1200 x 1200 dpi alb-negru, 600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi alb-negru, 600 x 600 dpi
Scaner cu suport plat cu alimentator
Scaner cu suport plat cu alimentator
automat de documente
automat de documente
Viteză de scanare: A4/Ltr alb-negru:
Viteză de scanare: A4/Ltr alb-negru:
23/25 fețe/minut, color: 7/8 fețe/minut
23/25 fețe/minut, color: 7/8 fețe/minut
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator Capacitate de alimentare cu hârtie
automat de documente de până la: 50 pagini alimentator automat de documente de
75 g/m² standard. Format document:
până la: 50 de pagini 75 g/m² standard.
Letter/Legal A6 – A4 (105 x 148 mm)
Format document: Letter/Legal A6 - A4
până la (216 x 356 mm)
(105 x 148 mm) până la (216 x 356 mm)
Max. 33.600 bps, comprimare
Nu este cazul
Nu este cazul
MH/MR/MMR/JBIG Kbps 2 fețe pe jumătate
V.34, răspuns automat, reapelare automată,
reducere automată, trimitere prin difuzare,
ﬁltru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu
adrese fax, redirecționare fax către fax,
redirecționare fax către PC
Actualizări de ﬁrmware semnate digital, gestionarea certiﬁcatelor, resetare securizată a parolei, ﬁltrare conexiuni TCP, f iltrare porturi,
controale de acces, imprimare conﬁdențială, ștergere memorie nevolatilă, separare fax/rețea, porturi USB protejate, inserarea 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 de 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, vizitați pagina noastră Drivere și descărcări și speciﬁcați ce dispozitiv
aveți, la adresa www.support.xerox.com

Servicii cloud opționale
MANEVRAREA HÂRTIEI

Tavă principală
Fantă de alimentare manuală
Ieșire hârtie
Tipuri de hârtie
Alimentator automat de documente
Greutate hârtie
Tavă principală
Fantă de alimentare manuală
Administrarea dispozitivelor
1
2

XEROX® B235

Faceți mai multe cu www.ofﬁce.xerox.com/ro-ro/softwaresolutions/xerox-workﬂow-central-platform
Până la 250 de coli, 20 lb standard/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oﬁcio, Statement, Executive, Folio, Legal și formate personalizate:
3 x 5 in până la 8,5 x 14 in/98 x 148 mm până la 216 x 356 mm
1 coală de hârtie standard de 20 lb 75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oﬁcio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 in,
9 in, 10 în plicuri și formate personalizate: 3 x 5 in până la 8,5 x 14 in/98 x 148 mm până la 216 x 356 mm
150 coli cu hârtie standard de 20 lb/75 g/m², cu fața în jos, imprimare pe 2 fețe 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 coli 20 lb standard/75 g/m²; formate de la A6 SEF (105 x 148 mm) până la Legal (216 x 356 mm)
Alimentator automat de documente: 16 – 28 lb/60 – 220 g/m²
16 până la 28 lb/60 până la 105 g/m²
16 până la 54 lb/60 până la200 g/m²
Xerox® Embedded Web Server, 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
•
•
•

Produs Xerox® B230/B225/B235
Cartuș preinstalat inițial: 1.200 de pagini3
Disc pentru 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 www.xerox.com/OfﬁceCertiﬁcations
Consumabile
Cartuș cu toner de mare capacitate: 3.000 de coli3
Cartuș cu toner, capacitate extinsă: 6.000 de coli3

006R04403
006R04404

3

Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19752.
Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

Garanție
Garanție de un an (în funcție de locație)
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