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Imprimanta laser alb-negru  
Xerox® Phaser® 3155 / 3160
Imprimare eficientă pentru bugete mici 
Iată o soluţie de imprimare ce va face faţă 
cu succes cerinţelor de zi cu zi ale unui 
singur utilizator sau ale unei întregi echipe. 
Compactă, dar performantă, imprimanta Xerox 
Phaser 3155 / 3160 oferă calitate superioară la 
un preţ foarte avantajos.

Un mediu de birou mai performant
•  Viteza de imprimare de până la 24 ppm (A4) — plus timpul de 

imprimare a primei pagini — ţin pasul cu un volum de lucru mai mare.

•  Calitate excelentă a imaginii la rezoluţii de 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 
(Phaser 3160) şi 1200 x 600 (Phaser 3155).

•  Phaser 3160N dispune de conexiuni Ethernet şi USB, putând fi 
conectată oricând la reţea. De asemenea, puteţi alege configuraţiile 
Phaser 3155 sau Phaser 3160B, cu conexiune USB.

•  CentreWare® Internet Services vă permite să verificaţi stadiul în care 
se află comenzile şi să administraţi imprimanta Phaser 3160N prin 
intermediul unui browser web, oriunde v-aţi afla.

•  Infinit mai multe posibilităţi, datorită unor funcţii precum imprimarea 
filigranelor*, a şabloanelor*, în format de poster şi broşură (manual)*.

•  Design compact şi volum de producţie impresionant. 

 Costuri surprinzător de mici
•  Un echipament laser performant la un preţ foarte avantajos.

•  Atât mediul înconjurător, cât şi bugetul dumneavoastră vor avea de 
câştigat datorită modului economic şi a certificării Energy Star®.

•  Economisiţi hârtie folosind funcţia de imprimare faţă-verso manuală şi 
funcţia de imprimare a mai multor pagini pe aceeaşi coală (N-up).

•  Cartuşe de toner de capacitate mare reduc costurile, iar modul 
economic pentru toner prelungeşte durata de viaţă a consumabilelor. 
Evitaţi imprimarea paginilor nedorite cu funcţia Job Cancel. 

Dimensiuni perfecte 
•  Designul compact permite instalarea pe birou sau în spaţii înguste.

•  Operarea silenţioasă reduce poluarea fonică în birourile mici.

•  Funcţionează în medii de operare precum Windows, Linux şi Macintosh.

•  Phaser 3160N suportă IPv6 şi SNMPv3 pentru o conexiune cât mai 
sigură în reţea.

•  Capacitatea generoasă de 250 de coli presupune mai puţine pauze 
necesare realimentării imprimantei cu hârtie. Tava ataşată păstrează 
hârtia curată, micşorând totodată suprafaţa necesară amplasării 
imprimantei.

•  Tava multifuncţională permite alimentarea tipurilor de materiale de 
imprimare speciale, cu dimensiuni non-standard, precum plicurile, foliile 
transparente şi cărţile poştale.

*doar Windows



Phaser® 3155 Phaser® 3160B Phaser® 3160N

Viteză până la 24 ppm A4

Volum lunar maxim până la 12,000 pagini / lună până la 15,000 pagini / lună

Hârtie 
Alimentare

Tava principală: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5
Tava manuală: 1 coală; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Ieşire 80 coli

Imprimare faţă-verso Manual

Imprimare 
Imprimarea primei pagini 8 secunde

Rezoluţie 
600 x 600 dpi, până la 1200 x 600  

enhanced image quality
600 x 600 dpi, până la 1200 x 1200 enhanced image quality

Procesor 150 MHz 360 MHz

Memorie (std/max) 8 MB 64 MB

Conectivitate USB 2.0 USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4

Limbaje de imprimare GDI PCL®6/PCL5e, Epson/IBM, GDI

Funcţii
Filigrane*, imprimare tip poster*, N-up, redimensionare la formatul hârtiei, şabloane*, broşuri* (manual), micşorare/mărire,  

mod economic toner, pagini cu dimensiuni personalizate

Garanţie 1 an

* Doar Windows

Administrarea echipamentului
Toate modelele: Status Monitor*; Phaser 3160B/N: Printer 
Settings Utility; Phaser 3160N: Server web incorporat 
CentreWare® IS, Xerox CentreWare Web, Xerox Global Print Driver

Drivere de imprimare
Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, Vista, Mac OS®X 
v. 10.3-10.6, Diverse versiuni Linux® OS inclusiv RedHat Enterprise 
Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2~10 (32/64bit), SuSE 
Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 
11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 
7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 
9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Fonturi
Fonturi Windows/Mac/Linux

Hârtie
Tava manuală: 60 – 163 gsm; Tipuri de media: hârtie, plicuri, 
transparente, etichete, carduri, hârtie pre-tipărită, hârtie colorată; 
Tava principală: 60 – 105 gsm; Tipuri de media: hârtie

Mediu de funcţionare
Temperatură: Stocare: 0º - 35º C, Funcţionare: 10º - 32º C; 
Umiditate: 20% - 80%, Nivel zgomot: Imprimare: mai puţin de 
50 dB(A), În aşteptare: mai puţin de 26 dB(A), Timp de încălzire 
(de la pornire): 18 secunde

Electricitate
Alimentare: 220 – 240 V CA, 50/60 Hz; Consum:  
În aşteptare: 60 W, Imprimare: 360 W, Mod economic: 4.5 W;  
Certificat ENERGy STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
360 x 389 x 230 mm; Greutate: 7.46 kg;  
Dimensiuni ambalaj: 438 x 470 x 325 mm

Certificări
Listat UL 60950-1/CSA C22.2 Nr. 60950-1, Însemnul CE aplicabil 
directivelor 2006/95/EC şi 2004/108/EC

Conţinutul ambalajului
• Imprimanta Phaser 3155 / 3160
• Cartuş toner (capacitate 1,000 pagini1)
• Ghid de instalare rapidă
•  CD Software şi documentaţie CD (inclusiv manualul 

utilizatorului)
• Garanţie
• Cablu de alimentare
• Cablu USB

Consumabile
Cartuş toner capacitate standard: 
1,500 pagini std. 1 108R00908

Cartuş toner capacitate extinsă: 
2,500 pagini std. 1 108R00909
1 Pagini standard medii. Durată de viaţă declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. 
Durata de viaţă poate varia în funcţie de imagine, suprafaţa imprimată şi modul de 
imprimare.

Phaser® 3155 / 3160
Imprimantă laser alb-negru
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