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WorkCentre
®

 3210/3220 
Impressora laser multifuncional
Verdadeira produtividade no escritório. Não importa o formato da sua informação – 

papel, fax ou meio eletrônico – a WorkCentre 3210/3220 resolve. Estes 

multifuncionais confi áveis de impressão/cópia/digitalização/fax foram projetados 

para atender pequenas empresas.

Desempenho para profi ssionais
A WorkCentre 3210/3220 agrega 

valor à efi ciência, proporcionando 

as funções necessárias para vencer 

cargas pesadas de trabalho.

•   A impressão rápida avança 
junto com a alta demanda. 
A velocidade vai até 30 ppm 

e um tempo de impressão 

da primeira página menor 

que 8,5 segundos, entrega 

documentos rapidamente.

•  A operação simultânea signifi ca que você 

pode digitalizar rapidamente um arquivo 

quando precisar dele, mesmo enquanto 

outros trabalhos estão sendo impressos.

•  Flexibilidade no manuseio do papel. 
Abasteça com segurança uma ampla 

variedade de mídias, incluindo papéis 

cartão, transparências, envelopes e 

papéis variando entre 60 e 163 gr/m2. 

•   Imagens claras e nítidas e texto 

com resolução de até 1200 x 1200 

mais as linguagens da impressora PCL® 

6 e PCL 5e. A WorkCentre 3220 inclui 

compatibilidade de PostScript® 3™.

•   Encontre as funções que mais 
precisa mais rapidamente no painel 

frontal, amigável ao usuário, com 

botões grandes, fáceis de identifi car 

e um monitor LCD de duas linhas.

•   A confi guração é fácil, graças à rede 

simplifi cada e à instalação do driver. 

•   Manutenção sem difi culdades.
Um cartucho de impressão de fácil 

substituição mantém uma intervenção 

mínima e um ciclo de trabalho potente 

de até 30.000 páginas (3210) e 50.000 

páginas (3220) por mês, garantindo 

uma operação confi ável diariamente.

Valor para o grupo de 
trabalho com menor custo 
A WorkCentre 3210/3220 oferece maior 

produtividade e menor custo, ajudando 

pequenos grupos de trabalho a obter 

efi ciência, enquanto diminuem os custos.

•   Seu preço acessível permite adicionar 

recursos superiores para o escritório 

sem exceder o orçamento.

•   Combina funções essenciais. 
Um único dispositivo que faz o trabalho de 

quatro e reduz os custos operacionais.

•   Alta produtividade pronta para 
uso, com rede interna e tudo o que é 

necessário para começar a usar esta 

impressora multifuncional dentro de 

poucos minutos de instalação.

•   Escolha cartuchos de impressão de alta 
capacidade para atingir um menor custo por 

página e menos intervenções na impressora.

•   Uma série de recursos de segurança, 
como recebimento seguro de fax, que 

segura um fax até que usuário autorizado 

efetue o logon para recuperá-lo, junto 

com o SNMPv3 e o IPv6, garante que 

dados privados permaneçam seguros.

•   A porta USB no painel frontal 
permite digitalizar e imprimir a partir 

de um dispositivo de memória USB.
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Economizar recursos e se 
manter ecologicamente 
correto. 
•  Qualifi cação Energy Star indica 

menor consumo de energia para 

economizar no consumo de energia.

•  Redução do uso de papel 
com impressão frente e verso 

automática na WorkCentre 3220.

•  O modo de economia de energia 
ajustável coloca você no controle 

da fatura de energia da sua 

impressora multifuncional.

•  Aumente o rendimento do toner 
usando o modo de economia de 

toner para documentos de rascunho.

•  Por usar apenas um consumível 
a substituição é bem simples, 

além de economizar dinheiro e 

espaço de armazenamento.  

•  Economize papel com fl uxos de 
trabalho digitais, distribuindo 

documentos eletrônicos 

em vez de impressos.

Funções básicas da 

WorkCentre®  3210/3220

•  Até 24 ppm e 30 ppm

•  Capacidade para 250 folhas, 

expansível para 500 folhas

•  Até 1200 x 1200

•  Processador de 360 MHz

•  128 MB de memória 

(máximo de 384 MB)

•  Digitalização colorida

Impressão/cópia/
digitalização/fax

ppm

LxPxA:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm

3210: 13,9 kg

3220: 13,8 kg
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Perfeita para pequenos 
escritórios
Todos os recursos perfeitos e necessários 

para seu escritório, projetados 

para seu local de trabalho.

•  Sua base compacta permite 

encaixar a WorkCentre 3210/3220 

em espaços apertados.

•  A Digitalização colorida converte, 

rapidamente, papel em documentos 

eletrônicos em sua rede, deixando-os 

prontos para serem salvos em uma 

rede ou pasta da área de trabalho, 

inseridos em um aplicativo, enviados 

para uma caixa de entrada de e-mail 

(WorkCentre 3220) ou armazenados 

em um dispositivo de memória USB.

•  O software de digitalização incluído 

oferece ferramentas de manipulação de 

documentos e edição, organizando e 

distribuindo seus arquivos digitalizados.

•  Recursos avançados de fax, como 

transmissão para vários destinos, 

encaminhamento e memórias para 

discagem rápida, permitem que você tenha 

funções independentes e econômicas 

em um único e integrado dispositivo.

•  Gerencie de seu PC usando o CentreWare® 

Internet Services, que permite confi gurar, 

atualizar, exibir o status e receber 

alertas de eventos de forma remota.

•  Expanda a capacidade de papel 
à medida que suas exigências 

aumentam. Uma bandeja opcional 

para 250 folhas proporciona uma 

capacidade total de 500 folhas, reduzindo 

o número de trocas de papel.

•  Pronta para trabalhar em equipe, 
esta impressora multifuncional suporta 

Microsoft® Windows® e sistemas 

Linux e Apple® Macintosh®.

•  Edite e organize arquivos digitalizados 

com as ferramentas de digitalização OCR.

•  Fax PC/LAN permitem o envio de fax 

sem papel da sua mesa de trabalho.

1
Alimentador automático de 

documentos suporta 50 folhas.

2
A impressão automática frente e verso na 

WorkCentre 3220 economiza papel e dinheiro.

3
Uma bandeja multifuncional para uma 

folha pode suportar envelopes, etiquetas, 

cartões-postais e transparências.

4
Uma bandeja para 250 folhas para impressão, 

cópia e fax com maior produtividade.

5
Um bandeja opcional para 250 folhas aumenta 

a capacidade total para 500 folhas.

6
A porta do dispositivo de memória USB permite que 

você salve ou imprima diretamente de um dispositivo 

de USB, sem a necessidade de um computador.

7
O indicador de nível de papel mostra as 

folhas remanescentes na bandeja.

8
Encontre, números de fax e endereços de e-mail 

usados no catálogo de endereços. Você também 

pode também imprimir uma lista de endereços.

9
Controle para navegação amigável 

pelas opções do painel.

10
Copie ambos os lados de um documento de 

identidade em um único lado do papel com o 

recurso Cópia de documento de identidade.



WorkCentre® 3210/3220

 
Velocidade

WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Até 24 ppm Até 30 ppm

Ciclo de trabalho Até 30.000 páginas/mês Até 50.000 páginas/mês

Manuseio de papel 
Entrada de papel Padrão Alimentador de documentos automático (ADF): 50 folhas; Tamanhos personalizados: de 142 x 148 mm a 216 x 356 mm

Bandeja multifuncional: 1 folha; Tamanhos: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja principal 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 250 folhas; Tamanhos personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Impressão automática 
frente e verso 

ND Padrão

Saída de papel 150 folhas

Impressão 
Tempo de impressão 
da primeira página Até 9,5 segundos Até 8,5 segundos

Resolução da impressão Até 1200 x 1200

Processador 360 MHz

Memória (padrão/máximo) 128 MB/384 MB

Conectividade 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Linguagens de 
descrição de página

Emulações PCL® 6 e PCL®5e, GDI
Emulações PCL® 6 e PCL®5e, PDF 1.4 e PostScript® 3™

Recursos de impressão Páginas de tamanho personalizado, Marcas d'água, Impressão de pôsteres, N-Up, Ajuste ao tamanho da página, 
Dimensionamento, Redução/Ampliação, Economia de toner, Impressão a partir de um dispositivo de memória USB

Cópia
Tempo de impressão 
da primeira página Até 11 segundos

Resolução de cópia Até 1200 x 1200

Recursos de cópia Redução/Ampliação (25 - 400%), Supressão do fundo automática, 3 controles do nível de opacidade, Alceamento (somente ADF), Cópia de 
documento de identidade, N-Up (2-up, 4-up), clonagem (somente no vidro de originais), cópia de pôster (somente no vidro de originais)

Fax Fax integrado (33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Recursos de fax Recebimento seguro de fax, Fax para PC/LAN (somente envio), Encaminhamento de fax para fax, Barreira contra documentos não solicitados, Lista de 
endereço, Redução automática, Backup de Bateria, Toques especiais, Fax por transmissão (vários envios), até 200 localizações de discagem em grupo/

transmissão, 200 números de discagem rápida, Envio de fax atrasado, Memória de recebimento, Envio de fax colorido, Relatórios de fax, até 300 x 300 dpi

ND Fax encaminhado para e-mail, recebimento de fax frente e verso

Digitalização 
Destinos da digitalização

Digitalização para aplicativo, digitalização em rede para PC, 
digitalização para dispositivo de memória USB

Digitalização para aplicativo, digitalização em rede para PC, 
digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para e-mail

Recursos de digitalização
Digitalização para PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; Multi-page TIFF; BMP; 

Digitalização em cores; USB, TWAIN, drivers WIA, até 4800 x 4800 dpi aprimorado

Segurança Filtragem de IP, SNMPv3, Controle de porta, IPv6, IPP Seguro, Digitalização para e-mail com autenticação de usuário, Recebimento seguro de fax

Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare 

Web, WebJet Admin Interface

Drivers de impressão 
Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 

Server; Mac OS® X versão 10.3 e superiores; diversos 

OS Linux® (somente via interface de USB), incluindo 

Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, 

SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), 

Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0; Xerox Global Print 

Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Manuseio de mídia
Bandeja principal 1 e Bandeja opcional 2: 

de 60 a 105 gr/m²; Bandeja multifuncional: 

de 60 a 163 gr/m²; Tipos de mídia: Papel liso, 

Envelopes, Etiquetas, Papel cartão, Transparências

Ambiente operacional
Operacional: de 10º a 32º C; Armazenamento: 

de -20 a 40 ºC; Umidade relativa: de 20 a 80%; 

Níveis de pressão do som: Impressão: 

3210: 49 dB(A), 3220: 50 dB(A), Modo de espera: 

26 dB(A); Tempo de aquecimento (de economia 

de energia): menos de 54 segundos

Potência
Alimentação: 110 – 127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de 

energia: Modo de espera: 60 W, Impressão: 450 W, 

Economia de energia: 12 W; qualifi cada pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Peso: 3210: 13,8 kg, 

3220: 13,9 kg; Dimensões da embalagem: 

(LxPxA): 584 x 551 x 526 mm; Peso: 17,8 kg

Certifi cações
Listado por UL 60950-1/CSA 609501-1-03, 

Marca CE aplicável às Diretivas 2006/95/EC, 

2004/108/EC e FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68

Conteúdo da caixa
•  WorkCentre 3210/3220

•  Cartucho de impressão (2.000 páginas1)

•  Software (Digitalização para PC Desktop 

SE Personal Edition com licença exclusiva 

para suporte OmniPage e PaperPort)

•  CD de documentação (com Manual do usuário, 

Guia de instalação rápida e Declaração de garantia)

•  Cabo de fax

•  Cabo de energia

•  Cabo USB

Suprimentos
Cartucho de impressão de capacidade padrão:1

2000 páginas 106R01485

Cartucho de impressão de alta capacidade:1

4100 páginas 106R01487
1  Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 

O rendimento variará com base na imagem, na cobertura de área e no modo de 

impressão.

Opções
Memória de 256 MB 098N02189

Bandeja para papel adicional 098N02204

Programa de reciclagem de suprimentos
Os consumíveis para a WorkCentre 3210/3220 fazem parte 

do Programa de reciclagem de suprimentos Green World 

Alliance da Xerox. Para obter mais informações, visite o 

website da Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

Para obter mais informações, visite o site www.xerox.com
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