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Ш x Д x В:
360 x 389 x 230 мм

Печат

A4

стр./мин.

Увеличете мощта на офиса си
•  Скоростите на печат от 24 стр./мин (A4) плюс краткото време за 

излизане на първата страница са в крак с вашето работно натоварване.

•  Разделителна способност при 600 x 600 dpi подобрена до 1200 x 1200 
(Phaser 3160) и до 1200 x 600 (Phaser 3155) увеличават качеството на 
изображението.

•  Лесно свързване на един потребител или на целия ви работен екип. 
Phaser 3160N се предлага с Ethernet и USB като стандарт, като е 
напълно готов за работа в мрежа. Можете също да изберете Phaser 
3155 или Phaser 3160B и да се свържете чрез USB.

•  Вграденият уеб сървър CentreWare® ви позволява да проверявате 
състоянието на заданията и да управлявате своя свързан в мрежа 
Phaser 3160N от произволно място с помощта на уеб браузър.

•  Обработвайте повече проекти чрез набор от функции, включително 
(ръчни) режими* за водни знаци*, прозрачни корици*, постери и 
брошури.

•  Здрава конструкция и голям работен цикъл за надеждност без проблеми.

Изненадващо ниска цена
•  Получете повече срещу по-малко, като си осигурите характеристики на 

висококачествено лазерно устройство на цена за базово ниво.

•  Енергоспестяващият режим и съответствието със стандартите ENERGY 
STAR® са полезни както за околната среда, така и за окончателния ви 
баланс.

•  Пестете хартия, като използвате функцията за ръчен двустранен печат* 
и възможността за отпечатване на няколко страници върху един лист 
(няколко страници в една).

•  Изберете тонер касети с голям капацитет, които се ползват дълго, за 
да намалите разходите на копие, и използвайте режима за пестене на 
тонер за още по-дълго използване на консумативите. Възможността 
за отказ на изпълняваната задача ви позволява да избягвате 
отпечатване на нежелани страници.

Това просто е правилният избор
•  Компактният дизайн му позволява да се разположи удобно на вашето 

бюро или на малко работно пространство.

•  Изключително тихата работа не пречи на дейността в малките офиси.

•  Печата в различни среди, включително в Windows, Linux и Macintosh.

•  Phaser 3160N поддържа IPv6 и SNMPv3, за да гарантира, че мрежовият 
ви принтер е защитен.

•  Големият капацитет за хартия от 250 листа означава, че ще са 
необходими по-малко прекъсвания на работата за зареждане на 
хартия. Затворената тава за хартия прави принтера компактен 
и запазва хартията чиста.

•  Многоцелевата тава за единични листа позволява подаване на листа 
със специални размери и на различни видове носители като пликове, 
прозрачни листа и пощенски картички.

* Само за Windows

Осигурете си мощността за отпечатване, 
с която да посрещате ежедневните 
изисквания на отделен натоварен 
с работа потребител или на цял работен 
екип. Компактен и функционален, Xerox 
Phaser 3155 / 3160 предлага универсално 
отпечатване на съвсем достъпна цена.
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Черно-бял лазерен принтер
Ефикасен печат при ограничен бюджет



Phaser®3155 Phaser® 3160B Phaser® 3160N

Скорост До 24 стр./мин. при A4

Работен цикъл До 12 000 страници на месец До 15 000 страници на месец

Обработване на 
хартията 
Подаване на хартията

Основна тава: 250 листа; размери: A4, A5

Многоцелева тава: 1 лист; определяни от потребителя размери: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Изходящ капацитет 80 листа

Двустранно отпечатване Ръчно

Печат 
Време за излизане на 

първата страница Cамо за 8 секунди

Резолюция 600 x 600 dpi, подобрена до 1200 x 600 600 x 600 dpi, подобрена до 1200 x 1200

Процесор 150 MHz 360 MHz

Памет (станд./макс.) 8 MB 64 MB

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

Поддържани езици GDI PCL®6/PCL5e, Epson/IBM, GDI

Функции при печат
Водни знаци, отпечатване на постери, отпечатване на няколко страници в една, събиране на текста в една страница, мащабиране, 

прозрачни корици*, брошури* (ръчно), намаляване/увеличаване, спестяване на тонер, страници със зададен от потребителя размер

Гаранция Едногодишна гаранция

* Само за Windows

Управление на устройството
Всички модели: Монитор на състоянието*; 

Phaser 3160B/N: Програма за настройка на принтера; 

Phaser 3160N: Вграден уеб сървър CentreWare® IS, Xerox 

CentreWare Web, глобален принтерски драйвер на Xerox

Принтерски драйвери
Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, Vista, 

Mac OS®X version 10.3-10.6, различни Linux® ОС, 

включително RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 бита), 

Fedora Core 2~10 (32/64 бита), SuSE Linux 9.1 (32 бита), 

OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0 11.1 

(32/64 бита), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 бита), 

Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64 бита), 

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04 8.10 (32/64 бита), 

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 бита), 

Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 бита)

Поддръжка на шрифтове
Шрифтове за Windows/Mac/Linux

Обработване на носителите
Многоцелева тава: 60 – 163 gsm; видове носители: 

обикновена хартия, пликове, прозрачни плаки, етикети, 

картотечна хартия, формуляри, цветна хартия; основна 

тава: 60 – 105 gsm; видове носители: обикновена хартия

Работна среда
Температура: при съхранение: от 0° до 35°, при работа: 

от 10º до 32º C, влажност: от 20% до 80%, нива на 

звуковото налягане: при печат: по-малко от 50 dB(A), 

в режим на изчакване: по-малко от 26 dB(A); време за 

загряване (от включено захранване): само за 18 секунди

Електрически параметри
Захранване: 220–240 VАС, 50/60 Hz; консумация 

на мощност: режим на изчакване: 60 W, при печат: 

360 W, енергоспестяващ режим: 4,5 W; СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕNERGY STAR®

Размери (Ш x Д x В)
360 x 389 x 230 мм; тегло: 7,46 кг; размери на опаковката 

(Ш x Д x В): 438 x 470 x 325 мм

Сертификати
Регистриран UL 60950-1/CSA C22.2 № 60950, 

CE маркировка в съответствие с директивите 

2006/95/EО и 2004/108/EО

Какво съдържа кашонът
• Принтер Phaser 3155 / 3160

• Тонер касета (капацитет на печат: 1000 стр.1)

• Ръководство за бързо инсталиране

•  CD със софтуер и документация 

(с ръководство за потребителя)

• Гаранционна карта, валидна за цял свят

• Захранващ кабел

• USB кабел

Консумативи
Тонер касета със стандартен капацитет:

1 500 стандартни страници1 108R00908

Тонер касета с голям капацитет:

2 500 стандартни страници1 108R00909

Phaser® 3155 / 3160
Черно-бял лазерен принтер
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