
Skrivaren Xerox® Phaser® 3330 och 
multifunktionsskrivaren Xerox® 
WorkCentre® 3335/3345 
Kraftfulla, med inbyggd produktivitet och tillförlitlighet i alla lägen 



Snabbfakta om Xerox® Phaser® 3330
•  Upp till 40 sidor per minut
•  Inbyggd Wi-Fi-funktion
•  250 arks papperskapacitet
•  50 arks snabbmagasin
•  Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet
B x D x H:
366 x 366 x 289,6 mm
Vikt:
10,6 kg

Snabbfakta om Xerox® WorkCentre® 3335/3345
•  Upp till 40 sidor per minut (WorkCentre 3345)
•  50-arks automatisk dokumentmatare med WorkCentre 3335
•  50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med 

WorkCentre 3345
•  Inbyggd Wi-Fi-funktion
•  250 arks papperskapacitet
•  50 arks snabbmagasin
•  Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet
B x D x H:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm
Vikt:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Bekvämlighet och anslutningsbarhet 
• Trådlösa underverk. Den inbyggda 

Wi-Fi-funktionen är standard vilket ger 
mobilitet och frihet att placera skrivaren 
eller multifunktionsskrivaren precis 
där du behöver den. Med vår Wi-Fi-
installationsguide och Wi-Fi Print Setup 
(WPS) är det säkert och enkelt att ansluta 
skrivaren trådlöst. Och med Wi-Fi Direct kan 
mobila enheter ansluta direkt och säkert.

• Redo att parkoppla. Nu kan medarbetarna 
enkelt skriva ut från Android-baserade 
mobiltelefoner och surfplattor via NFC (Near 
Field Communication) genom att parkoppla 
med ett klick.

• Mobila utskrifter. Med stöd för Apple® 
AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print 
Service Plug in for Android™ och Mopria®, 
kan du snabbt och utan komplicerade 
inställningar skriva ut e-postmeddelanden, 
foton och viktiga dokument från ett brett 
utbud av mobila enheter. 

• Ökad säkerhet och kontroll. Med extra 
USB-kortläsare kan ni förbättra kontorets 
säkerhet och kontrollera kostnader genom 
att integrera med många populära lösningar 
för Pull Print och autentisering.

Prestanda och produktivitet
• Multifunktionsproduktivitet. 

Den utrymmessnåla WorkCentre 
3335/3345-multifunktionsskrivaren sparar 
energi och förbrukningsmaterial genom att 
kombinera kopierings-, skrivar-, färgskanning- 
och faxfunktioner i en enda prisvärd maskin.

• Enastående prestanda. Med rejäl 
processorkraft och väl tilltaget 
standardminne kommer din första utskrift 
snabbare och du får utskriftshastigheter  
på upp till 40 sidor per minut.

• Långa utskriftsjobb utan avbrott. 
Extramagasinet (tillval) ger 550 arks  
extra kapacitet för avbrottsfri utskrift.

• Upplev skillnaden. Upp till 1200 x 1200 dpi 
bildkvalitet ger imponerande skarp text.

• Tillförlitlig och slitstark. Med en månatlig 
utskriftsvolym på upp till 80 000 sidor klarar 
maskinen att betjäna miljöer med stora 
utskriftsbehov*. 

• Ekonomisk effektivitet. Med 
högkapacitetstonerkassetter får  
du lägre total ägandekostnad och  
längre tid mellan kassettbyten.

* 50 000 utskrifter för WorkCentre 3335

Lättanvänd med många funktioner
• Krångelfria utskrifter. WorkCentre 

3335/3345-multifunktionsskrivaren tar 
användarvänligheten till en ny nivå med  
en stor 4,3-tums pekskärm i färg.

• Var som helst, när som helst och hur som 
helst. Skanna till e-post eller skanna till och skriv 
ut från ett USB-minne när du står vid maskinen. 

• Det enkla sättet att skriva ut på 
specialpapper. Med vår navigatör för 
inställning av papper behöver du inte 
gissa eller prova dig fram när du ska  
skriva ut på specialpapper.

• Enkel administration. Med Xerox® 
CentreWare® Internet Services  
administreras skrivaren smidigt  
direkt via datorns webbläsare.

• Trygga konfidentialiteten. Med de senaste 
säkerhetsfunktionerna såsom IPsec, SNMPv3, 
IP-filtrering och Skyddad utskrift riskerar 
du inte att känsliga dokument hamnar i 
obehöriga händer.

Vi lanserar Phaser® 3330 och WorkCentre® 3335/3345 – utformade för att öka produktiviten 
med bra anslutningsmöjligheter, tillförlitlighet i alla lägen och omvälvande funktioner – redo  
att producera.

Miljöer med stora utskriftsbehov kräver 
enheter med hög prestanda. 



Phaser 3330 WorkCentre 3345WorkCentre 3335

Multifunktionsskrivaren Xerox® WorkCentre® 3335/3345 är baserat på Xerox® Phaser® 
3330-skrivarens höga prestanda och har en mängd produktivitetsverktyg som hjälper 
personalen utföra alla dagliga kontorsrutiner effektivare än någonsin.

1  En 50-arks automatisk dokumentmatare på 
WorkCentre 3335 hanterar utskriftsmaterial från 
142 x 147 mm till 216 x 356 mm. Uppgradera  
till multifunktionsskrivaren WorkCentre 3345 som 
har en 50-arks automatisk dokumentmatare för 
dubbelsidiga original vilket ger extra kapacitet  
att skanna, kopiera, faxa och e-maila 
dubbelsidiga original.

2  Via USB-porten på framsidan kan användarna 
snabbt skriva ut från eller skanna till andra  
USB-enheter.

3  Kraftfulla skanningsfunktioner såsom skanning 
till e-post, nätverksskanning, skanning till mapp 
och skanning till USB-minne.

4  50-arks snabbmagasin för anpassade 
utskriftsmaterial från 76 x 127 mm till  
216 x 356 mm.

5  250-arks magasin för anpassade 
utskriftsmaterial från 99 x 147 mm.

6  Med ett extramagasin för 550 ark (tillval)  
ökar den totala kapaciteten till 850 ark.

7  150-arks utmatningsmagasin.

8  WorkCentre 3335/3345 har en intuitiv 
manöverpanel för konfigurering och 
jobbinställningar.

9  Det är enkelt att installera en USB-kortläsare  
med den praktiska Card Reader Bay.
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Tillförlitliga, fullfjädrade enheter  
som ger revolutionerande värde 
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Hastighet

Phaser® 3330 WorkCentre® 3335 WorkCentre® 3345
Upp till 40 sidor per minut Upp till 33 sidor per minut Upp till 40 sidor per minut

Maximal utskriftsvolym Upp till 80 000 sidor/månad1 Upp till 50 000 sidor/månad1 Upp till 80 000 sidor/månad1

Pappershantering 
Pappersinmatning Standard Standard

Automatisk dokumentmatning:  
50 ark: Anpassade storlekar: 142 x 147 mm 
till 216 x 356 mm

Automatisk dokumentmatare för 
dubbelsidiga original: 50 ark: Anpassade 
storlekar: 142 x 147 mm till 216 x 356 mm

Snabbmagasin: 50 ark. Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Magasin 1: 250 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm

Tillval Extramagasin: 550 ark. Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm

Pappersutmatning 150 ark

Automatisk dubbelsidig utskrift Standard

Utskrift Utskrift av första sidan Upp till 6,5 sekunder2

Utskriftsupplösning (max) Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet

Processor 1 GHz

Minne 512 MB 1,5 GB

Anslutningar USB 2.0 (på framsida och baksida), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi

PDL Adobe® PostScript® 3™-kompatibel, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

Utskriftsfunktioner Vattenmärken, sortering, automatiskt dubbelsidigt, flera sidor per ark, affischutskrift, häftesutskrift, anpassade pappersstorlekar, anpassning till 
sida, skalning, utkastläge, Earth Smart, utskrift från USB, schemaläggning av jobb, utskrift från hårddisk, spara, spara och skriv ut

Utskrift via 
mobila enheter 
och appar

Standard Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3

Gratis nedladdning Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®-certifierad 

Kopiering Första sidan

Standard

Så snabbt som 13 sekunder från dokumentglaset

Kopieringsupplösning (max) Upp till 600 x 600 dpi

Kopieringsfunktioner Automatisk bakgrundsdämpning, val av ljusstyrka, ID-kortskopiering, marginalanpassning, flera 
sidor per ark, jobbkompilering, fotoläge, jobbprogrammering, häftesproduktion, bokkopiering 
med centrumradering, jobbpaus, kantradering, affischkopiering

Fax3 
Faxfunktioner Standard

33,6 kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, adressbok (upp till 200 snabbnummer, 
209 gruppfaxnummer), upplösning upp till 300 x 300 dpi, automatisk återuppringning, 
automatisk förminskning, fördröjd sändning, vidarebefordran av fax till e-post/fax, 
skräpfaxspärr, faxlagring i minne, datorfax (endast Windows®), säker faxning, färgfaxning

Skanning  
Skanningsdestinationer

Standard

Skanna till nätverksdator (SMB/FTP), skanna till e-post (SMTP/POP3), WSD, applikation 
(TWAIN Nätverk), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9 eller senare (Nätverk/MacICA), USB-minne

Skanningsfunktioner Upp till 600 x 600 dpi (optisk); Max 4800 x 4800 dpi (förbättrad), 8-bitars gråskala, PDF/JPEG/
TIFF (enkel- och flersidigt)

Säkerhet 802.1x, Säker utskrift, Säker HTTPS (SSL/TLS), 
säker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMPv3, 
IPsec, WEP (64/128 bitar), WPA2-PSK 
(AES) och WPA/WPA2-Personal och WPA/
WPA2-Enterprise

802.1x, Säker utskrift, Säker HTTPS (SSL/TLS), säker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMP v3, 
WEP (64/128 bitar), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal och WPA/WPA2-Enterprise, 
företagscentraliserad adressbok (LDAP, Windows Kerberos)

Redovisning Xerox® standardredovisning (utskrift) Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, skanning, faxning, e-post)

Garanti Ett års på plats-garanti

Skrivaradministration och -övervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
e-postrapportering, Apple® Bonjour® 

Skrivardrivrutiner 
Microsoft® Windows Vista® och senare, Mac OS® 10.8 och 
senare, vissa Linux®- och Unix®-distributioner, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Pappershantering
Automatisk dokumentmatning (3335): 60–105 g/m²; 
automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original 
(3345): 50–105 g/m², snabbmagasin: 60–220 g/m²,  
magasin 1: 60–163 g/m² 

Papperstyper
Arkiveringspapper, kopieringspapper, kartong, special, kuvert, 
kraftigt, etiketter, tunt, vanligt, förtryckt, återvunnet, OH-film

Certifiering
En aktuell lista över certifieringar finns på  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Driftmiljö
Temperatur: Förvaring: 0 till 40 ºC; Drift: 10 till 32 °C. 
Luftfuktighet: Drift: 20 % till 80 %; Ljudtrycksnivåer: 3330: 
Utskrift: 54 dB(A), Standby: 26 dB(A); 3335: Utskrift/
kopiering: 55 dB(A), Standby: 26 dB(A); 3345: Utskrift/
kopiering: 57 dB(A), Standby: 26 dB(A), uppvärmningstid 
(från viloläge): 35 sekunder

Strömförsörjning
Spänning: 220–240 VCA, 50/60 Hz, 5 A, strömförbrukning: 
Drift: max 700 W; Standby: max 50 W; Viloläge: max 3,5 W; 
Avstängd: max 0,1 W

Medföljande delar
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 eller WorkCentre 3345
• Standard färgpulverkassett (2 600 sidor5)
• Trumma (30 000 sidor6)
•  CD-skiva med programvara, dokumentation (med 

information om säkerhet, föreskrifter, återvinning och 
kassering), skrivardrivrutiner och garantibestämmelser

• Installationshandledning
• Introduktionshandböcker
• Nätkabel
• Faxkabel (endast WorkCentre 3335 och WorkCentre 3345)

Förbrukningsmaterial
Skrivarkassett med extra hög kapacitet:  
15 000 standardsidor5  106R03624
Skrivarkassett med hög kapacitet:  
8 500 standardsidor5  106R03622
Skrivarkassett med standardkapacitet:  
2 600 standardsidor5  106R03620
Trumma> 30 000 sidor6 101R00555

Tillbehör
550-arks pappersmagasin  097N02254
Aktiveringsutrustning för NFC  097N02255
  
1  Maximal utskriftsvolym per månad.  

Inte på regelmässig basis. 
2 Utskrift från USB.
3  För vissa mobila enheter och för enheter med vissa versioner eller av vissa märken 

kan du behöva ladda ner appen (kostnadsfritt) från lämplig onlinebutik.
4 Analog telelinje krävs.
5  Genomsnittliga standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752.  

Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt 
utskriftsläge.

6  Ungefärligt sidantal. Angivna värden avser A4-papper (75 g/m²).  
Antal sidor varierar med typ av utskriftsmaterial, pappersstorlek, pappersvikt, 
sidorientering och användningsmönster.

Skrivaren Xerox® Phaser® 3330 och multifunktionsskrivaren 
Xerox® WorkCentre® 3335/3345
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