
Szerokość x Głębokość x 
Wysokość:
44,7 x 38,61 x 41,15 cm 
447 x 386 x 412 mm

Phaser® 3100MFP
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Wydajność w zasięgu ręki
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Phaser 3100MFP/X

Dzięki użytecznym funkcjom za  
zaskakująco niską cenę, urządzenie 
wielofunkcyjne Phaser 3100MFP zapewnia 
wyjątkową wydajność druku, kopiowania, 
skanowania i faksowania w zasięgu ręki 
— na biurku. Jest to idealne rozwiązanie 
biurowe dla grup roboczych składających się 
od 1 do 5 użytkowników.

Więcej funkcji za niższą cenę
•   Szybkość drukowania i kopiowania do 20 str/min — plus szybki 

czas drukowania pierwszej strony — sprostają wymaganiom nawet 
najbardziej intensywnie pracujących biur.

•   Bezpośrednie czarno-białe i kolorowe skanowanie do komputera 
zapewnia łatwy dostęp do dokumentów elektronicznych.

•   Wydajne oprogramowanie do rozpoznawania znaków przekształca 
dokumenty drukowane w elektroniczne.

•   Najwyższej jakości kopie i funkcje druku, takie jak kopiowanie 
dokumentów tożsamości i wiele stron na jednym arkuszu,  
ułatwiają pracę.

•  Tryb oszczędzania tonera (tryb ECO) i zgodność z Energy Star 
przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i budżetowi.

 Łatwość użytkowania
•   Intuicyjny panel sterowania sprawia, iż funkcje podstawowe są 

dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.

•   Bezpośredni druk/skanowanie USB umożliwia zapis bezpośrednio  
na lub druk z dowolnego napędu pamięci USB — bez konieczności 
użycia komputera. 

•   Intuicyjny. dwukierunkowy sterownik drukarki umożliwia bieżącą 
aktualizacj statusu urządzenia.

•   Moduł faksu zawiera pełną klawiaturę umożliwiającą wygodne 
wpisywanie tekstu.

Przydatna funkcjonalność 
•   Konfiguracja automatycznego podajnika dokumentów umożliwia 

szybkie skanowanie, kopiowanie i faksowanie wielostronicowych zadań.

•   Taca wyjścia zapewnia kompaktowe rozmiary urządzenia i umożliwia 
właściwą organizację przestrzeni na biurku.  

•   Pojemność zasobnika wynosząca 250 arkuszy gwarantuje mniejszą 
ilość przerw na załadowanie papieru.

•   Podajnik boczny umożliwia podawanie pojedynczych arkuszy 
specjalnych nośników, np. kopert i papieru o większe gramaturze.

Drukowanie / kopiowanie /  
skanowanie / faksowanie 

8,5 x 11 cm

str/min



Phaser® 3100MFP
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Phaser 3100MFP/S Phaser 3100MFP/X

Szybkość 20 stron na minutę (A4)

Cykl roboczy Do 10 000 stron/miesiąc

Obsługa papieru 
Płyta dociskowa

Automatyczny podajnik dokumentów:  50 arkuszy;  
 rozmiary niestandardowe: 142 x 147 mm to 216 x 356 mm

Wejście papieru W standardzie Taca główna: 250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, A4, A5 
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne: 1 arkusz; rozmiary: Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, A6

Wyjście papieru 50 arkuszy

Kopiowanie
Czas drukowania pierwszej strony  Do 8,5 sekundy

Rozdzielczość (maksymalna) do 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania
Sortowanie*, kopiowanie dokumentów tożsamości, drukowanie n stron na arkuszu*, plakaty, tryb oszczędzania tonera 

(kopie ECO), zmniejszanie/powiększanie, ręczne drukowanie obustronne, klonowanie, autodopasowanie

Drukowanie 
Czas drukowania pierwszej strony do 13 sekund

Rozdzielczość (maksymalna) do 600 x 600 dpi

Pamięć 32 MB

Możliwość podłączenia USB 2.0

Obsługiwane języki: W oparciu o komputer źródłowy, GDI

Funkcje drukowania znak wodny, drukowanie n stron na arkuszu, nakładanie, kalendarze*

Skanowanie
Miejsca docelowe skanowania   Skanowanie na desktop, skanowanie do napędu pamięci USB, skanowanie do aplikacji TWAIN/WIA

Funkcje skanowania   Do 4800 x 4800 interpolowanej dpi, 600 x  600 optycznej dpi, skanowanie kolorowe, Nuance® PaperPort® SE 11.0

Faksowanie nie dot. Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją M/MR/MMR/JBIG), faks PC

Funkcje faksowania nie dot.

Bezpieczny odbiór faksów, książka telefoniczna do 250 numerów/32 list wysyłania, 
31 skrzynek pocztowych, zapytywanie, automatyczne wybieranie ostatniego 

numeru, potwierdzenia, wysyłanie faksu, odbiór pamięci, opóźnione faksowanie, 
automatyczna sekretarka faksu, przekierowanie faksu, odbiór do napędu pamięci USB

Gwarancja 2 lata
*w wersji Phaser 3100MFP, konfiguracja "X"

Zarządzanie urządzeniem
Companion Pro Software

Sterowniki druku
Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/ 2003 Server (32/64bit);  
Mac 10.3 – 10.5; Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora,  
Ubuntu, Suse 9.2 i wyższe

Obsługa nośników
Taca główna papier bond 7,20-12,60 kg/60–105 g/m2  
Podajnik boczny papier bond 6,75-19,35 kg/52–162 g/m2  
ADF: papier bond 7,2 do 10,8 kg/60 do 90 g/m2 
Rodzaje nośników: Paper zwykły, koperty, folie

Środowisko pracy
Temperatura: 50° do 90°F/10° do 32°C 
Wilgotność względna: 15 do 80% 
Podajnik boczny Stan gotowości: < 30 dB(A),  
Nagrzewanie: < 40 dB(A), Kopiowanie: < 63 dB(A),  
Drukowanie: < 53 dB(A)

Dane elektryczne
Zasilanie: 120–127 VAC, 50/60 Hz; 220–240 VAC, 50/60 Hz 
Zużycie energii: 340 W, 
W trybie oszczędzania energii: 12 W 
zgodność z ENERGY STAR®

Wymiary (SzerokośćxGłębokośćxWysokość)
3100MFP/S: 447 x 386 x 344 mm  
Waga: 11,52 kg /5,22kg 
3100MFP/X: 447 x 386 x 412 mm;  
Waga: 28,7 lb. / 13 kg

Certyfikaty
FCC Część 15, Klasa B, Rejestracja UL 60950-1/ 
CSA 60950-1-03, Znak CE zgodny z Dyrektywami  
2006/95/EC, 2004/108/EC i 1999/5/EC

Pudełko zawiera
• Phaser 3100MFP

• Kaseta z tonerem (1500 stron1)

•  Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, skrótowa 
instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna, karta 
rejestracyjna

• Kabel USB

• Przewód telefoniczny (z konfiguracją faksu)

• Przewód zasilający

Program recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne dla Phaser 3100MFP są częścią 
Programu Xerox Green World Alliance Supplies Recycling. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat programu Green World 
Alliance, odwiedź stronę www.xerox.com/gwa 
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Aby uzyskać więcej informacji,  
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę 
internetową www.xerox.com/office

Phaser 3100MFP/X posiada pełną klawiaturę

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o dużej pojemności:  
4 000 stron1

106R01379

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności:  
2 200 stron1

106R01378

Opcje
Adapter do rozmów  
internetowych (VOIP) zapraszamy na www.xerox.com
Bezprzewodowy adapter sieciowy USB 097N01683

1  Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. 
Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.


