
Imprimanta Xerox® Phaser® 3010/3040 
şi echipamentul multifuncţional
WorkCentre™ 3045
Soluţii esenţiale de afaceri  
pentru biroul dumneavoastră 

Phaser® 3010/3040 
şi WorkCentre™ 3045 
A4
Imprimantă şi 
echipament multifuncţional



Avantaje oriunde ai privi
•  Dimensiune ideală. Designul compact 

specific imprimantei Phaser 3010/3040 şi 
echipamentului multifuncţional WorkCentre 
3045 permite aşezarea fără probleme pe 
suprafaţa biroului.

•  Fără fire inutile, fără probleme. 
WorkCentre 3045NI poate fi aşezat oriunde 
doriţi: reţeaua Wi-Fi standard face posibil 
acest lucru. 

•  Administrare simplă la distanţă.  
Fiţi permanent informat în legătură cu 
desfăşurarea imprimării sau nivelurile de 
toner şi accesaţi rapid asistenţa online prin 
CentreWare® IS*, direct de la monitorul 
computerului.

•  Acces rapid la funcţiile echipamentului. 
Panoul frontal intuitiv şi uşor de folosit 
simplifică la maximum realizarea simultană 
a activităţilor.

•  Simplitate la cote maxime. Toate cele 
trei dispozitive funcţionează cu acelaşi 
tip de cartuşe de toner uşor de înlocuit, 
simplificând administrarea consumabilelor şi 
economisind spaţiu de depozitare valoros.

Tehnologie avansată 
•  Imprimare la superlativ. Motorul de 

imprimare Hi-Q LED se bazează pe aceeaşi 
tehnologie revoluţionară cu care sunt 
dotate unele echipamente poligrafice din 
segmentul high-end. Datorită lui, Phaser 
3010/3040 şi WorkCentre 3045 sunt mai 
silenţioase şi eficiente energetic decât 
echipamentele cu tehnologie laser din 
aceeaşi clasă. 

•  Rezultate excepţionale. Datorită rezoluţiei 
1200 × 2400 dpi, textele şi elementele 
grafice contribuie la impactul vizual 
impresionant al documentelor importante.

•  Toner EA. Tonerul nostru EA se topeşte la 
o temperatură mult mai mică decât cea 
aplicabilă tonerului obişnuit, generând  
o economie de energie mai mare. În plus, 
particulele tonerului sunt concepute să fie 
egale ca dimensiune şi formă, producând 
linii bine definite şi detalii perfecte.

Performanţă fiabilă 
•  Conceput să reziste. Phaser 3010/3040  

şi WorkCentre 3045 au fost create special  
să facă faţă unui volum extins de lucrări – 
până la 30.000 de pagini pe lună.

•  Imprimare mai rapidă. Vitezele de 
imprimare de până la 24 ppm vă reduc 
timpul irosit aşteptând lângă echipament. 
De acum înainte veţi avea mai mult timp 
pentru clienţi.

•  Preţ mic, performanţe superioare. 
Puteţi alege o imprimantă cu USB sau 
un echipament multifuncţional cu Wi-Fi, 
avantajele sunt aceleaşi: performanţe 
impresionante şi numeroase funcţii standard.

•  Mai multă putere. Procesorul de 300 MHz 
şi memoria de 128 MB fac din WorkCentre 
3045 un echipament suficient de puternic 
să facă faţă proiectelor care impun viteză 
şi precizie la nivel maxim, fie că este vorba 
de documente de afaceri sau lucrări pentru 
cursuri.

•  Productivitate maximă, dimensiuni 
minime. Cu cele mai mici dimensiuni din 
clasa sa, echipamentul multifuncţional 
WorkCentre 3045 economiseşte spaţiul şi 
în acelaşi timp reduce consumul de energie 
şi costurile pentru consumabile îmbinând 
funcţiile specifice mai multor dispozitive  
într-unul singur.

Imprimanta Phaser® 3010/3040 şi echipamentul 
multifuncţional WorkCentre™ 3045
Fie că aveţi nevoie de imprimare rapidă sau de productivitatea superioară a unui dispozitiv 
capabil să scaneze, să copieze şi să trimită faxuri, imprimanta Phaser 3010/3040 şi 
echipamentul multifuncţional WorkCentre 3045 se disting prin designul ultra-compact, 
simplitatea şi fiabilitatea ideale pentru utilizatori individuali şi echipe de lucru mici. 

* Doar modelele conectate prin Ethernet.



Reduce costurile de operare şi accelerează activitatea prin cele patru caracteristici esenţiale 
pentru afacerea dumneavoastră, centralizate într-un singur produs uşor de utilizat. 
Echipamentul multifuncţional WorkCentre 3045 are la bază funcţiile impresionante ale 
imprimantei Phaser 3010/3040, la care se adaugă copierea, scanarea şi faxul.
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Caracteristicile echipamentului 
multifuncţional WorkCentre 3045:
1

Conectare posibilă din orice punct al biroului  
la WorkCentre 3045NI echipat cu Wi-Fi.

2
Panoul frontal LCD intuitiv, iluminat, facilitează 
găsirea rapidă a tuturor setărilor şi funcţiilor 
echipamentului.

3
Dispozitivul automat de alimentare cu capacitate 
de 15 de coli permite procesarea documentelor 
cu mai multe pagini pe hârtie cu dimensiuni între 
148 × 210 mm şi 216 × 356 mm.

4
Scanarea documentelor se face la rezoluţia maximă 
1200 × 1200 dpi în formate PDF, JPEG sau TIFF.

5
Printre funcţiile de copiere se numără colaţionare, 
copiere carduri de identitate, N-up, ştergere 
automată fond, mod foto şi multe altele.

6
WorkCentre 3045NI oferă funcţia fax cu viteză de 
transmisie de 33,6 Kbps, comprimare MH/MR/MMR/
JBIG şi multe alte caracteristici standard.

7
Portul USB amplasat frontal permite scanarea către 
orice dispozitive de memorie USB.

Imprimanta Phaser® 3010/3040 şi echipamentul 
multifuncţional WorkCentre™ 3045

Phaser® 3010/3040  
pe scurt
•  Viteză de imprimare de până 

la 21/24 ppm
• 1200 × 2400 dpi
•  Procesor puternic de 150 MHz
•  Volum de lucru de până la 

30.000 pagini pe lună
•  Imprimarea primei pagini în 

numai 8 secunde

20
24

LxAxÎ:
358 × 197 × 208 mm
Greutate:
4,5 kg

WorkCentre™ 3045  
pe scurt
•  Viteze de imprimare şi copiere 

de până la 24 ppm
•  Conectivitate Wi-Fi integrată*
•  Copiere la rezoluţie 

600 × 600, scanare la 
rezoluţie 1200 × 1200 dpi

•  Dispozitiv automat de 
alimentare pentru 15 coli*

•  Procesor puternic de 300 MHz
•  Imprimarea primei pagini în 

numai 8 secunde
*Configuraţia 3045NI 

LxAxÎ:
410 × 389 × 318 mm
Greutate:
9,9 kg

Copiere/Imprimare/
Scanare/Fax*/E-mail* Imprimare

A4 A4

ppm ppm24
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Phaser® 3010/3040 şi WorkCentre™ 3045

Managementul echipamentelor
CentreWare® Internet Services (doar WorkCentre 3045NI)

Drivere de imprimare 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 
versiunea 10.5 şi versiuni ulterioare

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare: 60-105 g/m²; tavă de 
alimentare manuală: 60-163 g/m²; tipuri de suporturi:  
hârtie obişnuită, reciclată, pentru coperţi, plicuri, etichete

Mediu de funcţionare
Temperatură: 10º-32ºC; umiditate: 10 %-85 %; niveluri de 
presiune sonoră: funcţionare: Phaser 3010/3040B: sub 52 dB(A); 
WorkCentre 3045B/3045NI: sub 54 dB(A); 

În aşteptare: Phaser 3010/3040B: sub 15 dB(A); WorkCentre 
3045B/3045NI: sub 15 dB(A). Niveluri de putere acustică: 
funcţionare: Phaser 3010: sub 6,6 B(A); Phaser 3040B: sub  
6,7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: sub 6,72 B(A); în 
aşteptare: Phaser 3010/3040B: sub 3,11 B(A); WorkCentre 
3045B/3045NI: sub 3,1 B(A). Timp de încălzire (din modul 
economic): 25 secunde

Alimentare cu electricitate
Putere: 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 4 A 
Consum de putere: Phaser 3010/3040B: funcţionare: 329 W,  
în aşteptare: 57,6 W; mod veghe: 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: 
funcţionare: 332 W, în aşteptare: 51.4 W; mod veghe: 2,8 W

Dimensiuni fără ambalaj (LxAxÎ)
Phaser 3010/3040B: 358 × 197 × 208 mm; greutate: 4,6 kg; 
WorkCentre 3045B: 410 × 389 × 299; greutate: 8,9 kg; 
WorkCentre 3045NI: 410 × 389 × 318; greutate: 9,9 kg

Certificări
Listat TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), certificat CB  
(IEC 60950-1, Ediţia a doua), marcaj CE aplicabil Directivelor 
2006/95/CE, 2004/108/CE şi 99/5/CE, FCC Part 15 Clasa B, 
calificat ENERGY STAR®

Consumabile
Cartuş cu toner, capacitate standard:  
1.000 pagini standard1 106R02180
Cartuş cu toner, capacitate extinsă:  
2.300 pagini standard1 106R02182
*  Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu ISO/IEC 

19752.Randamentul poate varia în funcţie de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul 
de imprimare.

 
Viteză

 Phaser 3010 Phaser 3040B WorkCentre 3045B WorkCentre 3045NI

Până la 20 ppm Până la 24 ppm

Volum lunar maxim Până la 30.000 pagini/lună1

Hârtie 
Standard Nu este disponibil Ecran

Dispozitiv automat de alimentare 
(ADF): 15 coli: dimensiuni 
personalizate: 148 × 210 mm  
până la 216 × 356 mm

Nu este disponibil
Fantă de alimentare manuală: 10 coli; dimensiuni personalizate: 
76 × 127 mm până la 216 × 356 mm

Tava principală: 150 de coli; dimensiuni personalizate: 76 × 127 mm până la 216 × 356 mm

Ieşire hârtie 100 de coli

Imprimare faţă-verso automată Manuală

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 8 secunde

Rezoluţie (max.) Până la 1200 × 2400 dpi

Procesor 150 MHz 300 MHz

Memorie (std./max.) 64 MB/64 MB 128 MB/128 MB

Conectivitate USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

Limbaje de imprimare Host-based

Funcţii de imprimare Semitonuri, N-up, filigrane Imprimare de la USB, N-up, filigrane

Copiere Copierea primei pagini

Nu este disponibil

24 de secunde

Rezoluţie de copiere ADF: până la 300 × 300 dpi; ecran: până la 600 × 600 dpi

Funcţii de copiere Colaţionare, ştergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de 
identitate, copiere cărţi, ştergere margini, N-up, mod foto

Fax 
Funcţii fax5 Nu este disponibil

33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/
MMR/JBIG, reapelare automată, 
agendă cu adrese (până la 99 de 
numere de apelare rapidă, 6 numere 
de apelare în grup), butoane  
o atingere

Scanare 
Caracteristici scanare Nu este disponibil

Scanare către USB/folder local, 
rezoluţie până la 1200 × 1200 dpi, 
8 biţi nuanţe de gri, PDF/JPEG/TIFF

Scanare către USB/folder local/ 
e-mail/reţea (SMB, FTP), rezoluţie 
până la 1200 × 1200 dpi, 8 biţi 
nuanţe de gri, PDF/JPEG/TIFF

Securizare Nu este disponibil IPv6, SNMPv2

Garanţie Garanţie de un an
1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.


