Drukarka kolorowa Xerox® C230
i kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® C235

Pracuj wydajniej, gdziekolwiek jesteś

C230/C235

Poznaj drukarkę kolorową Xerox® C230 i
kolorową drukarkę wielofunkcyjną Xerox® C235
Współczesna praca wymaga drukarek, które są niezawodne, bezpieczne i łatwe w użyciu.
Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników zdalnych, którzy
potrzebują technologii pracującej równie ciężko, jak oni. Urządzenia zwiększające wydajność
powinny ułatwiać pracę, a nie ją komplikować.
Drukarka kolorowa Xerox® C230 i kolorowa
drukarka wielofunkcyjna C235 to idealne
rozwiązania dla małych zespołów roboczych,
biur domowych i niewielkich przestrzeni.
Zapewniają wyjątkową niezawodność,
wydajność oraz oszczędność kosztów bez
problemów związanych z długą
i skomplikowaną konfiguracją.
BŁYSKAWICZNA KONFIGURACJA

Rozpocznij pracę bez pomocy działu IT dzięki
zautomatyzowanej instalacji sterowników za
pomocą aplikacji Xerox® Smart Start
Installer. W połączeniu z łatwym dostępem
do sieci Wi-Fi umożliwia szybką konfigurację
w sieci domowej lub firmowej.
DRUK W KOLORZE

Nadaj nowy wymiar codziennym
dokumentom, ożywiając je kolorami.
Ułatwia to wizualizację danych, pozwala
zwrócić uwagę na kluczowe szczegóły
i zwiększa wartość dodaną.

DRUKUJ TAK, JAK CHCESZ

Wbudowane funkcje łączności Wi-Fi
i obsługi druku mobilnego, takie jak Apple
AirPrint, Mopria i Wi-Fi Direct® pozwalają
bezpiecznie i bezprzewodowo drukować
dokumenty z urządzeń przenośnych,
laptopów, Chromebooków i komputerów
stacjonarnych.
INTUICYJNA OBSŁUGA

CICHA PRACA, NIEWIELKI ROZMIAR
I ZADZIWIAJĄCA WYDAJNOŚĆ

Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce,
cichsza praca i większa wydajność dzięki
wydrukom w wysokiej rozdzielczości i dużej
szybkości drukowania, która nadąża za
Twoim tempem pracy. Funkcje skanowania
w kolorowej drukarce wielofunkcyjnej C235
pozwalają na szybkie i łatwe skanowanie
dokumentów do formatu cyfrowego.

Sterowniki drukarki Xerox® i aplikacja
Xerox® Print & Scan Experience zapewniają
łatwy dostęp do funkcji drukowania i
skanowania drukarki, bezpośrednio z
laptopa lub komputera stacjonarnego.
Oszczędzaj czas dzięki wygodnej obsłudze
umożliwiającej konfigurację ustawień druku
i typowych prac drukowania za pomocą
jednego kliknięcia. Również skomplikowane
zadania skanowania, takie jak
automatyczne prostowanie, automatyczne
przycinanie obrazów oraz skanowanie
paragonów są teraz jeszcze łatwiejsze
i szybsze.

NAJWYŻSZY POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA

Wszechstronne funkcje bezpieczeństwa
chronią przed coraz częstszymi
i bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami
cybernetycznymi, zabezpieczając dostęp
i chroniąc poufne dane oraz dokumenty.
DŁUŻSZY CZAS PRACY, NIŻSZE
KOSZTY, MNIEJSZA ILOŚĆ ODPADÓW

Drukarka kolorowa C230 i kolorowa
drukarka wielofunkcyjna C235 zostały
zaprojektowane z myślą o niezawodności
w codziennej pracy oraz niskich kosztach
eksploatacji dzięki możliwości wyboru
tonerów standardowych lub o dużej
pojemności.
Uzyskanie certyfikatu EPEAT oznacza, że te
produkty spełniają kompleksowe kryteria
dotyczące projektowania, produkcji, zużycia
energii i recyklingu. A nasz program Green
World Alliance umożliwia bezproblemowy
zwrot wkładów toneru do recyklingu.

Rozwiń swoje możliwości dzięki
kolorowej drukarce wielofunkcyjnej C235.
Gdy zachodzi potrzeba skanowania dokumentów, udostępniania ich współpracownikom,
wykonywania kopii lub wysyłania faksów, C235 stanie na wysokości zadania. To urządzenie
wielofunkcyjne oferuje funkcje wykraczające poza zwykłe drukowanie bez dodatkowych kosztów
oraz miejsca na biurku.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI DZIĘKI XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Niewielka, lecz wydajna drukarka wielofunkcyjna C235 potrafi zrobić
wszystko: drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie.
Jednak czy potrafi:
• konwertować dokumenty na inne języki;
• zamieniać odręczne notatki w dokumenty tekstowe, które można
udostępniać;
• tworzyć pliki audio z raportami do odsłuchania w samochodzie;
• automatyczne redagować treści w celu zachowania poufności; lub
• konwertować skany do aplikacji Microsoft Office?
Poznaj możliwości swojego nowego asystenta pod adresem
www.office.xerox.com/pl-pl/software-solutions/xeroxworkflow-central-platform
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1 Taca papieru na 250 arkuszy
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Drukarka kolorowa Xerox® C230

2 Podajnik ręczny
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Kolorowa drukarka wielofunkcyjna
Xerox® C235

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODELU C230

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODELU C235

• Drukowanie dwustronne w trybie
kolorowym/czarno-białym z prędkością
24 str./min

Tak jak drukarka kolorowa C230 plus:

• Niewielki rozmiar
• Wbudowana łączność Wi-Fi z Wi-Fi Direct®
• Drukowanie za pośrednictwem AirPrint,
Mopria i Chromebook

3 C235: 2,4-calowy kolorowy ekran
dotykowy; C230: dwuwierszowy
ekran LCD
4 Taca wyjściowa na 100 arkuszy
5 Automatyczny podajnik
papieru na 50 arkuszy
6 Port USB umieszczony z przodu

• Funkcje kopiowania, skanowania i faksowania
• Automatyczny podajnik dokumentów i szyba dokumentów — do 21 str./min
• Skanowanie do poczty e-mail, USB, pulpitu
• Łatwa obsługa
• Nowe możliwości z opcjonalną platformą Xerox® Workflow Central

Drukarka kolorowa Xerox® C230 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna C235.
DANE TE CHNICZ N E
URZ ĄDZ ENIA
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Prędkość1
Cykl pracy
Procesor
Pamięć
Łączność
Masa i wymiary
(wys. x szer. x gł.)

Do 24 str./min w kolorze/czarno-białych Letter
Do 22 str./min w kolorze/czarno-białych A4
Do 30 000 stron/miesiąc
Dwurdzeniowy 1 GHz
256 MB
512 MB
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (typ B), sieć bezprzewodowa 802.11.b/g/n
9,6 x 16,2 x 15,5 cala/35,5 funta
13,6 x 16,2 x 15,5 cala/42,7 funta
344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg
243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg

Kopiowanie i drukowanie —
rozdzielczość

Tylko drukowanie:
600 x 600 dpi, jakość kolorów 4800

Czas wydruku pierwszej kopii
Czas pierwszego wydruku
Języki opisu strony
Funkcje drukowania

Nie dotyczy
Zaledwie 11,4 s w kolorze/11,0 s w trybie czarno-białym
PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm
Interfejs użytkownika uruchamiany jednym dotknięciem, normalny typ pracy, druk dwustronny, orientacja, układanie, identyfikator pracy
drukowania na marginesach, tryb szkicu, N obok siebie, układ broszury, znak wodny, stan tacy i toneru, obrót obrazu o 180 stopni, zapisane
ustawienia, zaawansowane ustawienia ekologiczne
Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®
Nie dotyczy
Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów
Skanowanie czarno-białe i kolorowe do 600 x 600 dpi
Szybkość skanowania: Tryb czarno-biały: Do 21/20 str./min Letter/A4
Tryb kolorowy: Do 21/20 str./min Letter/A4
Miejsca docelowe skanowania: Poczta e-mail, pamięć USB
umieszczona z przodu, serwer FTP, sieć lub komputer podłączony przez
USB, folder sieciowy Windows
Formaty skanowania: TIFF, JPEG, PDF bez możliwości wyszukiwania
Nie dotyczy
Maks. 33,6 KB/s, V.34 półdupleks KB/s
Kompresja MH/Pan/MMR/JBIG, automatyczne odbieranie, automatyczne
ponowne wybieranie numeru,
automatyczne zmniejszanie, nadawanie, filtr faksów śmieci, książka
adresowa faksu, przesyłanie faksów dalej — obejmuje:
faks, e-mail, serwer FTP, folder sieciowy, wybrany numer
Cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania sprzętowego, zarządzanie certyfikatami, bezpieczne resetowanie haseł, filtrowanie
połączeń TCP, filtrowanie portów, kontrola dostępu, poufne drukowanie, kasowanie pamięci nieulotnej, oddzielanie faksów/sieci,
zabezpieczone porty USB, automatyczne wstawianie adresu e-mail nadawcy, ograniczenia logowania
Windows® 7 SP1, 8, 8.1. aktualizacja 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych systemach operacyjnych, odwiedź stronę ze sterownikami i materiałami do pobrania i wybierz swoje
urządzenie na stronie www.support.xerox.com
Więcej możliwości dzięki www.office.xerox.com/pl-pl/softwaresolutions/xerox-workflow-central-platform
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Drukowanie mobilne
Zeskanuj

Faks

Zabezpieczenia
Sterowniki druku

Opcjonalne usługi w chmurze
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Kopiowanie i drukowanie:
Kopiowanie 600 x 600 dpi
Drukowanie 600 x 600 dpi, jakość kolorów 4800
Zaledwie 14 s w kolorze/10,5 s w trybie czarno-białym
Zaledwie 11,1 s w kolorze/11,0 s w trybie czarno-białym

OBSŁUGA PAPIERU

Główna taca
Podajnik ręczny
Wyjście papieru
Typy papieru
Obsługa papieru przez
automatyczny podajnik
dokumentów
Gramatura papieru
Główna taca
Podajnik ręczny
Zarządzanie urządzeniami
1
2

Do 250 arkuszy, 75 g/m²; rozmiary Letter/A4, A5, A6 i niestandardowe: 3,94 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/100 x 148 mm do 216 x 340 mm
1 arkusz 75 g/m²; rozmiary A4/Letter, A5, A6 i niestandardowe: 3,94 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/100 x 148 mm do 216 x 340 mm
100 arkuszy papieru 75 g/m², licem do dołu, dostępne automatyczne drukowanie dwustronne
Papier zwykły, papier lekki, papier gruby, karton, etykiety (etykiety papierowe), koperty, papier kolorowy, papier firmowy, zadrukowany,
kserograficzny, błyszczący, chropowaty/bawełniany, makulaturowy
Do 50 stron, kserograficzny 20 funtów/75 g/m²
A6 do A4 (4,1 x 5,8 cala do 8,5 x 14,0 cali/104,1 x 147,3 mm do 215,9 x 355,6 mm)
Automatyczny podajnik dokumentów: kserograficzny od 16 do 24 funtów/od 60 do 90 g/m²
kserograficzny od 16 do 47 funtów/od 60 do 176 g/m²
kserograficzny od 16 do 47 funtów/od 60 do 176 g/m²
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, alerty e-mail, Apple Bonjour®

Prędkość drukowania zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24734.
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

Zawartość opakowania
• Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® C235 lub kolorowa drukarka C230
• Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe CMYK: możliwość wydrukowania do 500 arkuszy3
• Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, krótki przewodnik po instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów
prawnych i recyklingu, sterowniki druku oraz oświadczenie gwarancyjne)
• Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód zasilający
Certyfikaty
Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową xerox.com/officecertifications
Materiały eksploatacyjne
Wkład toneru standardowej pojemności:
Oryginalny toner Xerox w kolorze czarnym: 1500 stron3
Oryginalny toner Xerox w kolorze niebieskozielonym: 1500 stron3
Oryginalny toner Xerox w kolorze fuksynowym: 1500 stron3
Oryginalny toner Xerox w kolorze żółtym: 1500 stron3
3
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Wkład toneru dużej pojemności:
Oryginalny toner Xerox w kolorze czarnym: 3000 stron3
Oryginalny toner Xerox w kolorze niebieskozielonym: 2500 stron3
Oryginalny toner Xerox w kolorze fuksynowym: 2500 stron3
Oryginalny toner Xerox w kolorze żółtym: 2500 stron3

Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

Gwarancja
Gwarancja roczna (w zależności od regionu geograficznego)

Dowiedz się więcej w witrynie xerox.com.
© 2021 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® i Green World Alliance® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 05/21 TSK-1806 BR33003 C23BR-01JA

006R04395
006R04396
006R04397
006R04398

