Xerox C310 Kleurenprinter en
Xerox C315 Multifunctionele
kleurenprinter
®
®

Werk gaat niet langzamer en uw printer ook niet.

X E R OX C 310 , C 315

Maak kennis met de Xerox C310
Kleurenprinter en Xerox C315
Multifunctionele kleurenprinter
Is betrouwbaarheid,
beveiliging en eenvoudige
connectiviteit te veel
om van een printer te
verwachten?
Niet voor kleine en
middelgrote bedrijven en
externe medewerkers die
behoefte hebben aan
technologie die hem bij kan
houden zonder een slag te
missen. Ze hebben hard
werkende printers nodig die
productiviteit ondersteunen
in plaats van dit tegen
te werken.
Maak kennis met de Xerox®
C310 Kleurenprinter en de
alleskunner Xerox® C315
Multifunctionele
Kleurenprinter Klaar om snel
aan de slag te kunnen en
hebben alles wat kleine
werkgroepen en
thuiskantoren nodig hebben
om flexibel te zijn - kwaliteit,
eenvoud, betrouwbaarheid
en ingebouwde beveiliging
tegen de juiste prijs.

I N S TA L L E R E N I S E E N E I T J E

De Xerox Easy Assist-app vereenvoudigt
de installatie, bewaking en het beheer van
uw printer of MFP direct vanaf uw mobiele
telefoon. Het biedt eenvoudige toegang
tot zelfhulpdiensten en realtime bewaking
van de printerprestaties. En met Xerox ®
Smart Start-software hoeft u niet langer
naar de installatie te raden door de meest
recente software voor uw printer of MFP
op uw computer te automatiseren – en
dat allemaal zonder IT-ondersteuning –
zodat u snel aan de slag kunt.
®

WOW MET KLEUR

U kunt uw dagelijkse communicatie naar
een hoger niveau tillen en printen met
een schitterende resolutie en levendige
kleuren die de aandacht trekken en
gegevens eenvoudiger te
visualiseren maken.
STIL VOOR UW OREN

Ultra-stille werking en hoge prestaties zijn
in een compact frame ingebouwd. Zelfs
de MFP is klein genoeg voor kleine
ruimten, zodat u kunt scannen, printen,
kopiëren en faxen* met minder ruis
en minder onderbrekingen.
HET VERMOGEN OM MEER TE DOEN

Bedrijven krijgen een boost met hogere
afdruksnelheden en een robuuste
betrouwbaarheid voor moderne
workflows. Met de C315 kleuren MFP
wordt het zelfs nog beter met fax, snelle

* Kopieer-, scan-en faxmogelijkheden alleen beschikbaar op C315 MFP

kleur en zwart-wit scannen, dubbelzijdig
scannen voor meer toepassingen en beter
papierverwerking, inclusief meer laden
voor een hogere capaciteit en meer
verbruik. En met de mogelijkheid om
Microsoft Office-bestanden direct vanaf
een USB-station af te drukken, maakt de
C315 kleuren MFP het nog eenvoudiger
om door te werken.
ECHTE MOBIELE FLEXIBILITEIT

De geïntegreerde mobiele Wi-Fi
connectiviteit, Apple AirPrint, Mopria en
Wi-Fi Direct ® bieden u de mogelijkheid om
te printen vanaf al uw favoriete apparaten
— smartphones, tablets, desktops,
laptops of Chromebooks.
O N E -T O U C H G E M A K

Eenvoud vergroot de productiviteit met
Xerox ® printerdrivers en de Xerox ® Print
and Scan Experience App. Haal meer uit
elke klik, met snelle toegang tot de
voorinstellingen van de printer en de
printfunctionaliteit vanaf uw laptop of
desktop. Het automatisch rechttrekken,
automatisch bijsnijden van afbeeldingen
en het scannen van ontvangstbewijzen
maken het scannen op de C315 kleuren
MFP een eenvoudig klusje.
UITGEBREIDE BEVEILIGING

End-to-end beveiligingsfuncties
zorgen voor een betere en steeds
geavanceerdere bescherming tegen
cyberbedreigingen, zodat vertrouwelijke
gegevens en documenten veilig blijven.

Maak de overstap naar een multifunctionele
printer met de Xerox C315 multifunctionele
kleurenprinter.
Wanneer u nu documenten wilt digitaliseren om te delen met collega's, kopieën wilt
maken of een fax wilt verzenden, de C315 kan het allemaal. De alles-in-één machine
levert meer functies dan alleen printen zonder de extra kosten of de bureauruimte van
extra apparaten.
D O E M E E R M E T X E R O X ® W O R K F L O W C E N T R A L P L AT F O R M

De Xerox C315 multifunctionele kleurenprinter is klein maar krachtig
en kan alles: printen, scannen, kopiëren en natuurlijk faxen.
Maar wat denkt u van:
•

uw documenten converteren naar andere talen,

•

handgeschreven notities omzetten in deelbare, bewerkbare documenten,

•

audiobestanden van uw rapporten maken om in de auto naar te luisteren,

•

automatisch inhoud redigeren voor vertrouwelijkheid,

•

scans omzetten in Microsoft Office-bestandsindelingen,

•

samenvatten van lange documenten voor snellere leesbaarheid.
AbC

Bovendien krijgt u toegang tot geavanceerde mogelijkheden zoals
de combinatie van workflows en naadloze bestandsroutering naar
opslagplaatsen in de Cloud.
Klaar om te weten wat uw nieuwe assistent kan doen? Voor meer informatie
en om erachter te komen hoe u het zelf kunt proberen, ga naar www.xerox.
nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.
BELANGRIJKSTE
A ANDACHTSPUNTEN

ECO EXCELLENCE

7

4
3

6

1

5

1

2

Xerox ® C310 kleurenprinter
•

•
•
•

•

6

35/33 ppm Letter/A4
kleur en zwart-wit
Dubbelzijdig afdrukken
Compacte voetafdruk
Ingebouwde Wi-Ficonnectiviteit met Wi-Fi Direct ®
AirPrint, printen via Mopria en
Chromebook

2

Xerox C315 Multifunctionele
kleurenprinter
Zelfde als de C310 printer plus:
•
•

•
•
•

Kopieer, scan- en faxmogelijkheden
Omgekeerde automatische
documentinvoer en plaat, tot 50 ppm
Scannen naar e-mail, USB, Desktop
Eenvoudige gebruikerservaring
Nieuwe mogelijkheden met optionele
Xerox ® Workflow Central

1

Papierlade voor 250 vel

3

2,4-inch kleuren-LCD

2

Handmatige invoerlade

4

Uitvoerlade voor 125 vel

5

Kleuren aanraakscherm
van 4,3 inch

* Niet alle landen ondersteunen Green World Alliance. Controleer de plaatselijke wetgeving.

6

USB-poort aan de
voorzijde

7

Automatische
originelendoorvoer
voor 50 vel

Blue Angel-en EPEAT — de hoogst
internationaal erkende normen
voor milieuprestaties – vertalen zich naar
minder afval, meer uptime en lagere
bedrijfskosten met duurzame,
hogecapaciteitstoner. Het verkleinen van
uw ecologische voetafdruk is eenvoudig
met ons Green World Alliance*programma, met probleemloze
tonercartridge recycling.

Xerox C310 Kleurenprinter en C315 Multifunctionele Kleurenprinter.
A P PA R A AT S P E C I F IC AT I E S

X E R O X C 310

Snelheid1
Duty Cycle2
Processor
Geheugen
Aansluitingen
Gewichten en afmetingen (H x B x D)

Tot 35 kleur/ZW ppm Letter tot 33 kleur/ZW ppm A4
Tot 80.000 pagina's/maand
1 GHz Dual-core
1,2 GHz Quad-core
1 GB RAM
2GB RAM
Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB (Type B), Wireless 802.11 b/g/n Hi-Speed USB 2.0 (Type A - US-stick)
12,1 x 17,4 x 16,6 in/46 lb
18,2 x 17,4 x 23,1 in/60 lb
308 x 442 x 421 mm/21 kg
462 x 442 x 588 mm/27,1 kg
Alleen printer: 1200 x 1200 dpi, 4800 Kleurkwaliteit Kopiëren: 600 x 600 dpi
Afdrukken: 1200 x 1200 dpi, 4800 Kleurkwaliteit
n.v.t.
Zo snel als 9,1 seconden in kleur/8,2 seconden in ZW
Zo snel als 7,2 seconden in kleur/6,7 seconden in ZW
Zo snel als 8,0 seconden in kleur/7,9 seconden in ZW
PostScript® 3-emulatie, PCL 5/6 emulatie, XPS
One touch UI, Printkwaliteit, Normaal , Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functietypes, dubbelzijdig, afdrukrichting, sorteren,
printopdracht-ID in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien,
opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ®
n.v.t.
Flatbed-scanner met RADF Zwart-wit en scannen in kleur tot 600 x 600 dpi :
Scansnelheid: ZW: Tot 50/47 ipm Letter/A4 enkelzijdig, 23/21 imp dubbelzijdig; Kleur:
Tot 32/30 ipm Letter/A4 simplex, 14/13 ipm dubbelzijdig. Scanbestemmingen:
E-mailen, USB-station aan de voorzijde, FTP, netwerk of USB-verbonden computer,
Windows netwerkmap Scanindelingen: TIFF, JPEG, niet-doorzoekbare PDF, JPEG,
BMP, XPS
n.v.t.
Max 33,6 kbps, V.34 half-duplex Kbps MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG-compressie,
Automatisch beantwoorden, Automatisch opnieuw kiezen, Automatische
verkleining, Broadcastverzending, Junkfaxen weigeren, Faxadresboek, Fax
doorsturen omvat: Fax, e-mail, FTP, Netwerkmap, Nummer identificatie
Digitaal ondertekende firmware-updates, certificaatbeheer, beveiligd wachtwoord resetten, TCP-verbindingen filteren, poort filteren,
toegangscontrole, vertrouwelijke afdruk, permanent geheugen wissen, faxen/netwerk scheiding, beveiligde USB-poorten, automatisch invoegen van
e-mailadressen van afzender, aanmeldingsbeperkingen WPA3, TLS 1.3, auditlog, syslog
Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32-en 64-bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12 Universeel afdrukken van Microsoft.
Ga voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina drivers en downloads en specificeer uw apparaat op
https://www.support.xerox.com/nl-nl
n.v.t.
Doe meer met Xerox Workflow Central

Kopieer- en Printresolutie
Tijd tot eerste kopie
Tijd tot eerste afdruk
Paginabeschrijving Talen
Printfuncties3
Mobiel printen
Scannen

Fax

Beveiliging
Printerdrivers

Optionele Cloud Services

X E R O X C 315

MEDIADOORVOER

Hoofdlade
Handmatige invoerlade
550 plus lade voor Lade voor 100 vel
100 vel (optioneel) Lade voor 550 vel
Papieruitvoer
Mediasoorten
Omgekeerde automatische
originelendoorvoer
Mediagewichten
Omgekeerde
automatische
originelendoorvoer
Hoofdlade
Handmatige invoerlade
550 plus lade voor 100 vel
Machinebeheer
1
2

Tot 250 vel 75 g/m2; A4/Letter, A5, A6 en afwijkende formaten: 3,8 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch / 98 x 127 tot 216 x 356 mm
1 vel 75 g/m2; A4/Letter, A5, A6 en afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Tot 100 vel 75 g/m2; A4/Letter, A5, A6 en afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Tot 550 vel 75 g/m2; A4/Letter, A5, A6 en afwijkende formaten: 5,83 x 8,27 tot 8,5 x 14 inch / 148 x 127 tot 216 x 356 mm
Tot 125 vel 75 g/m2 papier, beeldzijde omlaag
Tot 150 vel 75 g/m2, beeldzijde omlaag
Gewoon papier, licht papier, zwaar papier, karton, etiketten (papieren en vinyletiketten), enveloppen, gekleurd papier, brieftitel, voorbedrukt,
gebonden, glanzend, ruw/katoen, gerecycled
n.v.t.
Tot 50 vel van 75 g/2 van A6 SEF
(4,1 x 5,8 inch/105 x 148 mm) tot Legal (8,5 x 14 in/216 x 355 mm)
n.v.t.
14 tot 32 lb gebonden/52 tot 120 g/m2
16 tot 53 lb gebonden/60 tot 200 g/m2
16 tot 53 lb gebonden/60 tot 200 g/m2
16 tot 43 lb gebonden/60 tot 163 g/m2
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, E-mailwaarschuwingen, Apple Bonjour®, Xerox Easy Assist-app

Aangegeven printsnelheid volgens ISO/IEC 24734.
Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

I N H O U D VA N D E V E R PA K K I N G
• Xerox C310/C315 printer
• Voorgeïnstalleerde startcapaciteit CMY-printcartridges: 1.000 vellen printcapaciteit4: K-cartridge 1.500 vellen printcapaciteit4
• CD met software en documentatie (met gebruikershandleiding, beknopte installatiehandleiding, veiligheid, voorschriften, recycling en printerdrivers en garantiebewijs)
• Installatiegids productveiligheidsblad
• Beknopte gebruikershandleiding
• Stroomkabel
CERTIFICERINGEN
Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar xerox.com/OfficeCertifications.
LEVERANCIERS EN OPTIES
Standaard tonercartridges
Genuine Xerox Black: 3.000 pagina's4
Genuine Xerox Cyan: 2.000 pagina's4
Genuine Xerox Magenta: 2.000 pagina's4
Genuine Xerox Yellow: 2.000 pagina's4
Imaging kit alleen zwart-wit: 125.000 pagina's5
Afvalcontainer: 25.000 pagina’s
3
4

006R04356
006R04357
006R04358
006R04359
013R00689
008R13325

Hi-Capacity tonercartridges
Genuine Xerox Black: 8.000 pagina's4
Genuine Xerox Black: 5.500 pagina's4
Genuine Xerox Magenta: 5.500 pagina's4
Genuine Xerox Yellow: 5.500 pagina's4
Imaging kit, zwart-wit en kleur: 125.000 pagina's5
Lade voor 550 vel plus 100 vel multifunctionele lade

006R04364
006R04365
006R04366
006R04367
013R00692
497N07993

Gemiddeld aantal standaard pagina’s. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.
Aantal pagina’s bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en printmodus. Ga voor meer informatie naar office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

GARANTIEVERKLARING
1 jaar garantie (afhankelijk van regio)
C315 zal vanaf 2022 verkrijgbaar zijn.

Ontdek meer op www.xerox.nl.
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