
Impressora Xerox® Phaser® 3330 e 
Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Produtividade poderosa e integrada e confiabilidade constante 



Principais características 
da Xerox® Phaser® 3330
•  Imprime até 42 ppm
•  Conectividade Wi-Fi integrada
•  Capacidade padrão de 250 folhas 

de papel
•  Bandeja de alimentação manual 

de 50 folhas
•  Qualidade de até 1200 x 1200 dpi
LxPxA:
366 x 366 x 289,6 mm
Peso:
10,63 kg

Principais características da 
Xerox® WorkCentre® 3335/3345
•  Imprime até 42 ppm (WorkCentre 3345)
•  Alimentador automático de originais (ADF) para 50 folhas 

com a WorkCentre 3335
•  Alimentador automático de originais com inversão (RADF) 

para 50 folhas com a WorkCentre 3345
•  Conectividade Wi-Fi integrada
•  Capacidade padrão de 250 folhas de papel
•  Bandeja de alimentação manual de 50 folhas
•  Qualidade de até 1200 x 1200 dpi
LxPxA:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 443,3 x 482,6 mm
Peso:
WorkCentre 3335: 15,54 kg
WorkCentre 3345: 17,34 kg

Conveniência e conectividade 
• Facilidade sem fio. Conectividade Wi-Fi interna 

vem como padrão para oferecer mobilidade 
sem restrições e liberdade para colocar a 
impressora ou multifuncional exatamente onde 
você precisa. Nosso assistente de instalação 
Wi-Fi e o Wi-Fi Print Setup (WPS) tornam a 
conexão simples e segura. Além disso, com 
o WI-Fi Direct, os dispositivos móveis podem 
se conectar diretamente e com segurança.

• Pronta para conectar. Agora, os usuários 
podem imprimir facilmente de celulares, 
tablets e outros dispositivos habilitados com 
o Near Field Communication (NFC) que faz 
a conexão com apenas um toque – a mesma 
tecnologia por trás do Apple Pay™ e de outros 
aplicativos móveis de conveniência.

• O avanço da mobilidade. Com suporte 
para Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, 
plug-in Xerox® Print Service para Android™ 
e Mopria®, você pode imprimir e-mails, fotos 
e documentos importantes de diferentes 
dispositivos móveis, instantaneamente 
e sem configurações complicadas. 

• Aumente a segurança e o controle. Com 
os leitores de cartão USB opcionais, você 
pode aprimorar a segurança de seu escritório 
e controlar os custos através da integração 
com muitas soluções populares de impressão 
e autenticação baseada em servidor.

Desempenho e produtividade
• Produtividade multifuncional. A economia 

de espaço da Multifuncional WorkCentre 
3335/3345 ajuda a economizar energia e 
reduzir custos com suprimentos ao combinar as 
funções de copiadora, impressora, scanner em 
cores e fax em um único dispositivo acessível.

• Desempenho incomparável. Com poder 
de processamento robusto e uma memória 
padrão, você verá sua primeira impressão 
muito mais rápido, a velocidades de 
impressão de até 42 ppm.

• Imprima mais por mais tempo. Uma segunda 
bandeja de papel opcional permite que você 
carregue até 550 folhas adicionais de uma vez 
para mais impressões sem interrupções.

• Faça a diferença. Seus documentos exibirão 
nitidez excepcional com qualidade de até 
1200 x 1200 dpi.

• Resistência confiável. Um ciclo de trabalho 
mensal de até 80.000 impressões significa 
que ela está capacitada para ambientes de 
impressão de alta demanda*. 

• Eficiência econômica. Cartuchos de impressão 
de alta capacidade reduzem o custo total 
de propriedade e exigem a substituição com 
menor frequência.

* 50.000 impressões para a WorkCentre 3335

Fácil e capaz
• Simples de usar. A Multifuncional 

WorkCentre 3335/3345 leva o uso ocasional 
a um novo patamar de simplicidade, com 
uma interface de tela de seleção por toque 
de 4,3 polegadas.

• Em qualquer lugar, a qualquer hora e 
de qualquer modo. Digitalize para e-mail 
e unidades USB ou imprima de unidades 
de memória USB diretamente no dispositivo. 
Você pode até mesmo digitalizar e imprimir 
diretamente para a nuvem, ou da nuvem, 
com algumas etapas simples.

• Gerenciamento fácil. Com o Xerox® 
CentreWare® Internet Services, a 
administração de dispositivos remotos é 
realizada diretamente no seu navegador.

• Fique protegido. Mantenha documentos 
importantes longe de destinatários 
indesejados com as mais recentes funções 
de segurança, incluindo IPsec, SNMPv3, 
Filtragem de IP e Impressão segura.

Apresentamos a Phaser® 3330 e a WorkCentre® 3335/3345: idealizadas para aumentar 
a produtividade com conectividade facilitada, confiabilidade constante e recursos 
transformadores – Prontas para o trabalho!

Ambientes de alto desempenho precisam 
de dispositivos com funcionamento superior. 



A Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345 foi desenvolvida com base no excelente 
desempenho de impressão oferecido pela Xerox® Phaser® 3330, proporcionando um conjunto 
robusto de ferramentas potentes de produtividade, projetadas para tornar as tarefas diárias 
no escritório mais eficientes do que nunca.

1  O Alimentador automático de originais (ADF) 
para 50 folhas da WorkCentre 3335 manipula 
tamanhos de material de 142 x 147 mm a 
216 x 356 mm. Atualize para a Multifuncional 
WorkCentre 3345 e conte com o Alimentador 
automático de originais de inversão (RADF) 
para 50 folhas com a capacidade adicional 
de digitalização, cópia, fax e envio de e-mails 
em frente e verso.

2  Uma porta USB na parte dianteira permite que 
os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente 
de e para qualquer dispositivo de memória 
USB padrão.

3  Recursos de digitalização em cores poderosos 
incluem digitalizar para e-mail, digitalização 
em rede, digitalizar para pasta e digitalizar para 
dispositivo de memória USB.

4  Bandeja de alimentação manual de 50 folhas 
ajustável aceita materiais de tamanhos de 
76 x 127 mm até 216 x 356 mm.

5  Bandeja de entrada de 250 folhas aceita 
materiais de tamanhos de 99 x 147 mm 
até 216 x 356 mm.

6  Escolha uma bandeja de papel adicional 
de 550 folhas e aumente a capacidade total 
para 850 folhas.

7  Bandeja de saída de 150 folhas.

8  A WorkCentre 3335/3345 inclui um painel 
dianteiro intuitivo para definição das 
configurações do equipamento e programação 
de trabalhos.

9  Instale facilmente um leitor de cartão USB com 
o conveniente Card Reader Bay.
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Confiável e cheia de recursos de grande valor. 

WorkCentre 3335
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Para obter mais informações, acesse o site www.xerox.com/office 
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Velocidade

Phaser 3330 WorkCentre 3335 WorkCentre 3345
Até 42 ppm Até 35 ppm Até 42 ppm 

Ciclo de trabalho Até 80.000 páginas/mês1 Até 50.000 páginas/mês1 Até 80.000 páginas/mês1

Manuseio do papel 
Entrada de papel Padrão ND

Alimentador automático de originais (ADF):  
50 folhas: Tamanhos personalizados: 
142 x 147 mm a 216 x 356 mm

Alimentador automático de originais 
com inversão (RADF): 50 folhas: Tamanhos 
personalizados: 142 x 147 mm a 216 x 356 mm

Bandeja manual: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcionais Bandeja adicional: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Saída de papel 150 folhas

Impressão em frente 
e verso automática Padrão

Impressão Tempo de saída 
da primeira impressão

9,5 segundos

Resolução de impressão (máx.) Qualidade de até 1200 x 1200 dpi
Processador 1 GHz
Memória 512 MB 1,5 GB
Conectividade USB 2.0 (portas dianteira e traseira), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Linguagens de descrição 
de página (PDL)

Compatível com Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

Recursos de impressão Marcas-d'água, Alceamento, Impressão em frente e verso automática, Várias em 1, Pôster, Impressão de livreto, Tamanho personalizado da página, Ajuste 
à página, Dimensionamento, Modo de economia de toner, Modo Earth Smart, Impressão de USB, Programação de trabalho, Impressão da unidade local, 
Salvar, Salvar e imprimir

Impressão 
móvel e 
aplicativos

Padrão Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™
Download 

grátis Plug-in Xerox® Print Service para Android™ 

Cópia Tempo de saída 
 da primeira cópia

ND

13 segundos a partir do vidro de originais
Resolução de cópia (máx.) Até 600 x 600 dpi
Recursos de cópia Supressão de fundo automática, Controle de densidade, Cópia de cartão ID, Deslocamento de margem, 

Várias em 1, Criação de trabalhos, Modo de foto, Programação antecipada, Criação de livreto, Cópia de 
livreto com apagamento de centro, Interrupção de trabalho, Apagamento de borda, Cópia de pôster

Fax2 
Recursos de fax ND

Compactação de 33,6 Kbps com MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Catálogo de endereços (até 200 discagens 
rápidas, 209 grupos de discagem), Resolução de até 406 x 392 dpi, Rediscagem automática, Redução 
automática, Envio programado, Encaminhamento de fax para e-mail/fax, Proteção contra fax 
indesejado, Receptor de Memória, PC Fax (somente para Windows®), Fax seguro, Envio de fax em cores

Digitalização 
Destinos da digitalização ND

Digitalizar para computador em rede (SMB/ FTP), Digitalizar para e-mail (SMTP/POP3), WSD, Aplicativo 
(TWAIN USB/Rede), WIA (Digitalização para USB/WSD), Mac® 10.9 ou posterior (USB/Rede/Mac ICA), USB

Funções de digitalização Até 600 x 600 dpi (óptico); Máximo de 4800 x 4800 dpi (aprimorado), Níveis de cinza de 8 bits, PDF/
JPEG/TIFF (página única e múltiplas)

Segurança HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, 
Filtragem de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP 
(64/128 bits), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2 
Pessoal e WPA/WPA2 Empresa

HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtragem de IP, IPv6, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) 
e WPA/WPA2 Pessoal e WPA/WPA2 Empresa, Autenticação do catálogo de endereços de rede (LDAP, 
Windows Kerberos)

Garantia Garantia de um ano (dependendo da região)

Gerenciamento de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
Alertas de e-mail, Apple® Bonjour® 

Drivers de impressão 
Microsoft® Windows Vista® e posterior, Mac OS® 10.8 e 
posterior, várias distribuições de Linux® e Unix®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manuseio de material
Alimentador automático de originais (3335): papel bond 
de 60-105 g/m²; Alimentador automático de originais com 
inversão (3345): papel bond de 50-105 g/m²; Bandeja de 
alimentação manual: papel bond-capa de 60-220 g/m²; 
Bandeja 1: papel bond de 60-163 g/m²  

Tipos de materiais de impressão
Fotográfico (Archive), bond, cartão, personalizado, envelopes, 
gramatura alta, etiquetas, gramatura baixa, papel comum, 
pré-impresso, reciclado, transparências

Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse 
www.xerox.com/OfficeCertifications

Ambiente operacional
Temperatura: Armazenamento: 0º a 40ºC; Em operação: 10º a 
32ºC; Umidade: Em operação: 20% a 80%; Níveis de potência 
e pressão do som: 3330: Impressão: 54 dB(A), Em espera: 
26 dB(A); 3335: Impressão/Cópia: 55 dB(A), Em espera: 26 dB(A); 
3345: Impressão/Cópia: 57 dB(A), Em espera: 26 dB(A); Tempo 
de aquecimento (do modo de repouso): 35 segundos

Alimentação
Elétrica: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 7A ou 220-240 VAC, 
50/60 Hz, 5A; Consumo de energia: Em operação: máx. de 
700 W; Em espera: máx. de 50 W; Em repouso: máx. de 3,5 W; 
Desligada: máx. de 0,1 W

Conteúdo da caixa
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
• Cartucho de toner padrão (2.600 páginas3)
• Cartucho do fotorreceptor (30.000 páginas4)
•  Software and Documentation CD (CD de software 

e documentação com as orientações sobre segurança, 
regulamentação, reciclagem e descarte), drivers de 
impressão e certificado de garantia

• Guia de Instalação
• Guias de Utilização Rápida
• Cabo de alimentação
• Cabo de fax (somente WorkCentre 3335 e WorkCentre 3345)

Suprimentos
Cartucho de impressão de capacidade extra alta:  
15.000 páginas padrão3  106R03623
Cartucho de impressão de alta capacidade: 
8.500 páginas padrão3  106R03621
Cartucho do fotorreceptor: 30.000 páginas4 101R00555

Opcionais
Bandeja de papel de 550 folhas  097N02254
Kit de Ativação NFC  097N02255
Kit de ativação do leitor de cartão 
da Phaser 3330 (sem leitor de cartão)  497K18010 
Kit de ativação do leitor de cartão 
da WorkCentre 3335/3345 (sem leitor de cartão)  497K17990 
  
1  Capacidade de volume máxima esperada em um mês.  

Não se espera que seja mantida com regularidade. 
2 Exige linha telefônica analógica
3  Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752.  

O rendimento variará de acordo com a imagem, cobertura de área e modo 
de impressão.

4  Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho 
Carta/A4 de 75 g/m².  
O rendimento variará de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, 
orientação e uso do material.

Impressora Xerox® Phaser® 3330 e Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345


