Impressora Xerox ® B310

Finalmente, uma impressora que
consegue acompanhar o seu ritmo
Para as pequenas e médias
empresas (PME) e para os
colaboradores remotos, a nova
forma de trabalhar exige uma
melhor forma de imprimir.
Apresentamos a impressora
Xerox® B310 — uma
máquina rápida, compacta
e com impressão a preto
e branco, que é ideal para
pequenas equipas com
muito trabalho, escritórios
em casa e espaços reduzidos.
Preparada para trabalhar
assim que sai da caixa,
a B310 oferece a facilidade
e a fiabilidade robusta de
que necessita para fazer
mais e mais depressa.

PREPARADA PARA DISPOSITIVOS
MÓVEIS

Imprima de forma segura a partir dos seus
dispositivos móveis favoritos com o Apple
Mopria, Chromebook Printing, Wi-Fi e Wi-Fi
Direct® . Oferece a flexibilidade sem fios de
que necessita para imprimir em movimento.

CONFIGURAÇÃO SIMPLES

Passe mais tempo a imprimir e menos
tempo a configurar com o software Xerox®
Smart Start. Ligue-se à rede Wi-Fi da sua
casa ou empresa em apenas alguns minutos.
A melhor parte? Não é necessário suporte
informático.
SIMPLICIDADE COM UM TOQUE

Os drivers de impressão Xerox® e a aplicação
Xerox® Print & Scan Experience oferecem
o acesso conveniente às predefinições da
impressora e à funcionalidade de impressão
através do seu computador portátil ou de
secretária. Defina as configurações da
impressora com um único clique e configure a
sua B310 de acordo com as suas preferências.

SEGURANÇA COMPLETA

As funções de segurança avançadas
proporcionam uma proteção abrangente
contra ameaças cada vez mais sofisticadas,
protegendo o acesso e mantendo os dados
e os documentos confidenciais seguros.

PEQUENA, SILENCIOSA E PODEROSA

O grande desempenho é envolto numa
estrutura compacta que é suficientemente
pequena para se encaixar onde for preciso.
Operações ultra silenciosas e velocidades
de impressão rápidas minimizam as
interrupções no o seu fluxo de trabalho.
FIABILIDADE DIA APÓS DIA

Poupe mais e faça mais com custos de
funcionamento mais reduzidos, menos
manutenção e fiabilidade sem igual.
Melhore a sua pegada ecológica com a fácil
reciclagem de cartuchos através do nosso
programa Green World Alliance.

Conveniência e conectividade com que pode contar.
Desempenho topo de gama ao melhor preço — a Xerox® B310 oferece a qualidade, a eficiência e as funcionalidades centradas no negócio
de que precisa numa impressora fácil de utilizar e preparada para o trabalho em rede.
ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO

XEROX® B310

Velocidade1
Ciclo de Trabalho2
Processador
Memória
Conectividade
Peso e
dimensões (A x L x P)
Resolução de impressão
Tempo de saída da primeira
impressão
Linguagens de Descrição de
Página
Funções de impressão

Até 42 ppm P&B Letter/40 ppm P&BA4
Até: 80 000 páginas/mês
1 GHz Dual Core
256 MB
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wireless 802.11b/g/n
8,7 x 14,5 x 14,3 pol./20,6 lb
222 x 368 x 363 mm/9,3 kg
600 x 600 dpi, qualidade de imagem 2400
Apenas 5,2 segundos

Impressão móvel
Segurança
Drivers de Impressão

PCL® 5/6, PostScript® 3
Interface gráfica de um toque, Tipo de trabalho normal, Duplex, Orientação, Separação, ID do trabalho de
impressão nas margens, Modo de rascunho, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, Marcade água,
Estado da bandeja e do toner, Rodar a imagem 180 graus, Definições gravadas, Definições Earth Smart
Impressão através de AirPrint, Mopria e Chromebook
Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Gestão de certificados, Reposição da palavra-passe segura, Filtragem de
ligações TCP, Filtragem de portas, Controlos de acesso, Impressão confidencial, Limpeza da memória não volátil, Separação de
Fax/Rede, Portas USB protegidas, Introdução automática do endereço de e-mail do remetente, Restrições de início de sessão
Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, visite a nossa página de Drivers & Downloads
e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Bandeja manual
Bandeja principal
Bandeja para 550 folhas
Tipo de Suportes
1
2

100 folhas, 3,9 x 5,83 pol./99 x 148 mm a 8,5 x 14,17 pol./215,9 x 359 mm, 16-58 lb/60-217 g/m²
250 folhas, 3,9 x 5,83 pol./99 x 148 mm a 8,5 x 14,17 pol./215,9 x 359 mm, 16-32 lb/60 a 90 g/m²
550 folhas, 3,9 x 5,83 pol./99 x 148 mm a 8,5 x 14,17 pol./215,9 x 359 mm, 16-32 lb/60 a 90 g/m²
Papel comum, cartão, envelopes, etiquetas de papel

Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734.
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

Conteúdo da Embalagem

• Impressora Xerox® B310

• Guia de instalação Ficha de segurança do produto

• Cartucho de impressão de arranque já instalado — Preto: 2 500
de capacidade de impressão3

• Guia de Utilização Rápida

• CD com software e documentação (Manual do Utilizador, Guia
de Instalação Rápida, Regulamentos de Segurança, Drivers de
Impressão e Reciclagem e Declaração de Garantia)

• Cabo de alimentação

Gestão do Equipamento

• Xerox® Embedded Web Server
• Xerox® CentreWare Web Software, alertas por e-mail, Apple Bonjour®
Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite
xerox.com/officecertifications
Consumíveis e Opções

Cartucho de Toner de Capacidade standard:
006R04376
Genuíno Xerox Preto: 3 000 páginas3
Cartucho de Toner de Alta Capacidade:
Genuíno Xerox Preto: 8 000 páginas3

006R04377

Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada:
006R04378
Genuíno Xerox Preto: 20 000 páginas3
Bandeja para 550 folhas
497N07968
Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752.
O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

3

Garantia

Um ano de garantia nas instalações

Saiba mais em xerox.com.
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