
Xerox® C230 színes nyomtató és 
Xerox® C235 színes, többfunkciós nyomtató 

 
 

Még több munkát végezhet el, 
bárhol is legyen 
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Bemutatjuk a Xerox® C230 színes nyomtatót és 
a Xerox® C235 színes, többfunkciós nyomtatót 

A jövő munkahelyének megbízható, biztonságos és könnyen használható nyomtatókra van szüksége, 
különösen a kis- és középvállalatok, valamint a távolról dolgozók számára, akik olyan technológiákat 
igényelnek, amelyek legalább olyan keményen dolgoznak, mint ők. Hiszen a termelékenység javítását 
megcélzó készülékeknek kényelmesebbé, nem pedig bonyolultabbá kell tenniük a munkát. 

 
A kisebb munkacsoportok, otthoni irodák  
és a helyszűkében lévők számára tökéletes 
Xerox® C230 színes nyomtató és C235 
színes, többfunkciós nyomtató (MFP) 
páratlan megbízhatóságot, teljesítményt  
és gazdaságosságot eredményez, és nem 
igényel hosszadalmas és bonyolult beállítási 
folyamatokat. 

 
EGY SZER Ű BE ÁLLÍT ÁS  

A Xerox® Smart Start telepítő 
automatikusan elvégzi az illesztőprogramok 
telepítését, így a gépeket az IT-szakemberek 
segítsége nélkül is beállíthatja és 
használatba veheti. Mindehhez gyors  
Wi-Fi-telepítés társul, hogy a gyors  
beállítás érdekében az otthoni vagy  
vállalati hálózathoz csatlakozhasson. 

 
ÜDV Ö ZLIK  A  S ZÍN EK  

Javítsa a mindennapos kommunikációt élénk 
színek használatával, amelyek megkönnyítik 
az adatok megjelenítését és felhívják a 
figyelmet a kulcsfontosságú részletekre, 
ezzel növelve a nyomtatott anyagok értékét. 

 
HALK É S  KI S  MÉR ET Ű „ER Ő GÉP ”  

A kisebb helyigényhez, halkabb működéshez 
és nagyobb teljesítményhez nagy felbontású 
kimenetek és magas nyomtatási sebesség 
párosul, így a készülék képes lépést tartani  
az Ön munkatempójával. A C235 színes  
MFP szkennelési funkcióival gyorsan és 
egyszerűen digitalizálhatja dokumentumait. 

 
 
 
 
 
 

N Y O MT ASSO N  ÚGY ,  AHO GY  Ö N N EK 
MEGF E LEL  

A beépített Wi-Fi-kapcsolat és a mobilbarát 
funkciók, mint például az Apple AirPrint, a 
Mopria és a Wi-Fi Direct®, lehetővé teszik, 
hogy mobileszközökről, laptopokról, 
Chromebookokról és asztali gépekről vezeték 
nélkül és biztonságosan nyomtasson. 

 
IN T UIT ÍV  IN T ELLIGEN CI A  

A Xerox® nyomtató-illesztőprogramok  
és a Xerox® Print & Scan Experience 
alkalmazás segítségével egyszerűen elérheti 
a nyomtató nyomtatási és szkennelési 
funkcióit közvetlenül a laptopjáról vagy  
a számítógépéről. Időt takaríthat meg a 
kényelmes, egyérintéses funkcióval, amely 
egyetlen kattintással lehetővé teszi a 
nyomtatási beállítások konfigurálását és  
a gyakori nyomtatási munkák beállítását. 
Ehhez hasonlóan az összetett szkennelési 
feladatok, mint például az automatikus 
egyenesítés, az automatikus vágás és a 
nyugták beolvasása, még sosem voltak 
egyszerűbbek és gyorsabbak. 

 
 
 
 
 
 

BIZT O N SÁG EGY S ZER ŰEN  

Az átfogó biztonsági funkciók a hozzáférés 
szabályozásával, valamint a bizalmas adatok 
és dokumentumok védelmével óvnak meg  
az egyre nagyobb számú és mind 
kifinomultabb kiberfenyegetésektől. 

 
R Ö V IDEBB ÁL LÁSI DŐ ,  ALAC SO N Y ABB 
KÖ LT SÉGEK ,  K EV ESEB B H UL LADÉK  

A mindennapos megbízhatóságot képviselő 
C230 színes nyomtatót és a C235 színes 
MFP-t gazdaságos működés jellemzi; ennek 
érdekében alap- és nagy kapacitású festékek 
egyaránt elérhetők. 

Az EPEAT-minősítés azt jelenti, hogy ezek  
a termékek megfelelnek a tervezésre, a 
gyártásra, az energiafelhasználásra és az 
újrahasznosításra vonatkozó átfogó 
kritériumoknak. A Green World Alliance 
programunk pedig egyszerű festékkazetta-
újrahasznosítást kínál. 

http://www.xerox.com/gwa
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Bővítse ki lehetőségeit a C235 színes, 
többfunkciós nyomtatóval. 

Ha dokumentumokat kell beolvasnia, hogy megossza őket a munkatársaival, másolatot készít 
vagy faxot küld, a C235 készülékre mindig számíthat. Az összes funkciót egyetlen készülékben 
megtestesítő berendezés a nyomtatás mellett további funkciókat is kínál, így Önnek nem kell 
további készülékekre költenie, és egyben helyet takaríthat meg. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xerox® C230 színes nyomtató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xerox® C235 színes, többfunkciós nyomtató 

1 250 lapos papírtálca 

2 Kézi adagolónyílás 

3 C235 2,4"-es színes érintőképernyő;  
C230 kétsoros LCD-interfész 

4 100 lapos kimeneti tálca 

5 50 lapos automatikus dokuadagoló 

6 Előlapi USB-port 

 

C2 3 0  LEGF O N T O SABB JEL L EMZŐ K  

• 24 oldal/perc színes/fekete-fehér 
kétoldalas nyomtatás 

• Kis méret 

• Beépített Wi-Fi-kapcsolat  
Wi-Fi Direct®-tel 

• AirPrint-, Mopria- és  
Chromebook-nyomtatás 

C2 3 5  LEGF O N T O SABB JEL L EMZŐ K  

Ugyanazok mint a C230 színes nyomtató esetében, plusz: 

• Másolási, szkennelési és faxolási lehetőségek 

• Automatikus dokumentumadagoló és -üveglap – akár 21 oldal/perc 

• Szkennelés e-mailbe, USB-re, asztali gépre 

• Egyszerű felhasználói élmény 

• Új lehetőségek az opcionális Xerox® Workflow Central platformmal 

 
MÉG  T Ö BBET  ELV É GEZ HET  A  X ER O X ®  WO R KF LO W CEN T R AL  
SEGÍT SÉ GÉV EL  

Kicsi, de nagyra hivatott! A C235 MFP szinte mindennel megbirkózik, 
legyen szó nyomtatásról, szkennelésről, másolásról vagy faxolásról. 

És mindezek mellett még a következőkre is képes: 
• a dokumentumokat átalakítja más nyelvekre, 
• a kézzel írott üzeneteket megosztható szöveges dokumentumokká 

konvertálja, 
• hangfájlokat készít a jelentésekből, amelyeket az autójában 

meghallgathat, 
• a tartalom automatikus szerkesztésével gondoskodik a bizalmasság 

megőrzéséről, és, 
• a beszkennelt fájlokat Microsoft Office alkalmazások által kezelhető 

fájlokká alakítja. 
 

Látogasson el a www.office.xerox.com/hu-hu/software-
solutions/xerox-workflow-central-platform címre, és ismerje 
meg, hogy miben segíthet Önnek az új asszisztense 
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https://www.office.xerox.com/hu-hu/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/hu-hu/software-solutions/xerox-workflow-central-platform


Xerox® C230 színes nyomtató és C235 színes, többfunkciós nyomtató. 
 
 

AKÉSZÜLÉK ADATAI XEROX ® C 23 0  XEROX ® C 23 5  
Sebesség1 Max. 24 színes/fekete-fehér oldal/perc Letter, 

max. 22 színes/fekete-fehér A4-es oldal 
Terhelhetőség2 Akár havi 30 000 oldal 
Processzor 1 GHz kétmagos 
Memória 256 MB 512 MB 
Hálózati kapcsolat Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (B típus), 802.11 b/g/n vezeték nélküli kapcsolat 
Súlyok és méretek  
(Ma x Sz x Mé) 

9,6 x 16,2 x 15,5"/35,5 font 
243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg 

13,6 x 16,2 x 15,5 in/42,7 font 
344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg 

Másolási és nyomtatási 
felbontás 

Csak nyomtatás: 
600 x 600 dpi, 4800-as képminőség 

Másolás és nyomtatás: 
Másolás 600 x 600 dpi 
Nyomtatás 600 x 600 dpi, 4800-as képminőség 

Első másolat elkészítési ideje NA Akár 14 mp színesben/10,5 mp fekete-fehérben 
Első nyomat elkészítési ideje Akár 11,4 mp színesben/11,0 mp fekete-fehérben Akár 11,1 mp színesben/11 mp fekete-fehérben 
Oldalleíró nyelvek PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm 
Nyomtatási funkciók Egyérintéses kezelőfelület, normál munkatípus, kétoldalas, tájolás, leválogatás, nyomtatási munkaazonosító a margókon, vázlatmód, sokképes 

minta, füzetelrendezés, vízjel, tálca- és festékállapot, kép elforgatása 180 fokkal, mentett beállítások, Earth Smart-beállítások 
Mobilnyomtatás Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® 
Szkennelés NA Síkágyas szkenner ADF-fel 

Fekete-fehér és színes szkennelés akár 600 x 600 dpi-vel  
Szkennelési sebesség: Fekete-fehér: Maximum 21/20 oldal/perc Letter/A4 
Színes: Maximum 21/20 oldal/perc Letter/A4 
Szkennelési célhelyek: E-mail, előlapi USB-meghajtó, FTP, hálózatra vagy 
USB-kapcsolattal csatlakoztatott számítógép, Windows hálózati mappa 
Szkennelési formátumok: TIFF, JPEG, nem kereshető PDF 

Faxolás NA Max. 33,6 kbit/s, V.34 félduplex kbit/s 
MH/MR/MMR/JBIG formátumú tömörítés, automatikus válasz, 
automatikus újrahívás, 
automatikus kicsinyítés, üzenetszórásos küldés, kéretlen faxok 
kiszűrése, faxcímlista, faxok továbbítása a következőkre: 
fax, e-mail, FTP, hálózati mappa, hívott szám 

Biztonság Digitális aláírású firmware-frissítések, tanúsítványkezelés, biztonságos jelszó-változtatás, TCP-kapcsolatok szűrése, portszűrés, hozzáférés-
vezérlés, bizalmas nyomtatás, nem felejtő memória törlése, fax/hálózat különválasztása, védett USB-portok, küldő e-mail-címének 
automatikusan beillesztése, bejelentkezési korlátozások 

Nyomtató-illesztőprogramok Windows® 7 SP1, 8, 8.1(1. frissítés), 10 Windows Server® 2008 SP2 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. 
A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.support.xerox.com címre, válassza 
az Illesztőprogramok és letöltések lapot, és adja meg a készüléke típusát 

Opcionális felhőszolgáltatások  Még többet elvégezhet a www.office.xerox.com/hu-hu/software-
solutions/xerox-workflow-central-platform segítségével 

H A S Z N Á L H A T Ó  N Y O M A T H O R D O Z Ó K  
Fő tálca Max. 250 lap, 75 g/m2; Letter/A4, A5, A6 és egyedi méretek: 100 x 148 mm – 216 x 340 mm / 3,94 x 5,83" – 8,5 x 14" 
Kézi adagolónyílás 1 lap 75 g/m2; A4/Letter, A5, A6 és egyedi méretek: 100 x 148 mm – 216 x 340 mm / 3,94 x 5,83" – 8,5 x 14" 
Papírkimenet 100 lap 75 g/m2 papír, nyomtatott oldallal lefelé, automatikus kétoldalas nyomtatás is elérhető 
Nyomathordozó-típusok Sima papír, könnyű papír, nehéz papír, kartonkészlet, címkék (papírcímkék), boríték, színes papír, fejléces, előnyomott, bankpapír, fényes, 

érdes/pamut, újrahasznosított 
Az automatikus 
dokumentumadagolóban 
használható nyomathordozók 

Max. 50 oldal, 75 g/m2 (20 font) 
A6–A4 (104,1 x 147,3 mm – 215,9 x 355,6 mm/(4,1 x 5,8 in to 8,5 x 14,0") 

Másolóanyagok súlya 
Fő tálca kézi  

adagolónyílása 

ADF: 60–90 g/m2/16–24 font 
60–176 g/m2/16–47 font 
60–176 g/m2/16–47 font 

Készülékkezelés Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, e-mail-riasztások, Apple Bonjour®
 

1 Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 alapján. 
2 Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn. 

 

A cs o ma g ta rt a lm a  

• Xerox® C235 színes, többfunkciós nyomtató vagy C230 színes nyomtató 
• Gyárilag mellékelt kezdő kapacitású CMYK-nyomtatókazetták: 500 nyomtatás3 
• Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD (Felhasználói útmutató, Üzembe Helyezési Gyorsismertető, Biztonsági, Megfelelőségi, Újrahasznosítási 

útmutató, Nyomtató-illesztőprogramok és Jótállási nyilatkozat) 
• Üzembe helyezési útmutató Termékbiztonsági lap 
• Gyorsismertető 
• Tápkábel 

Tanúsítványok 
A tanúsítványok legfrissebb listáját a www.xerox.com/officecertifications címen találja 

Kellékek 
Normál kapacitású festékkazetta: 
Eredeti Xerox fekete: 1 500 oldal3 006R04387  
Eredeti Xerox ciánkék: 1 500 oldal3 006R04388  
Eredeti Xerox magenta: 1 500 oldal3 006R04389  
Eredeti Xerox sárga: 1 500 oldal3 006R04390 

Nagy kapacitású festékkazetta: 
Eredeti Xerox fekete: 3 000 oldal3 006R04395 
Eredeti Xerox ciánkék: 2 500 oldal3 006R04396 
Eredeti Xerox magenta: 2 500 oldal3 006R04397 
Eredeti Xerox sárga: 2 500 oldal3 006R04398 

3 Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik. 
 

Jótállás 
1 éves garancia (régiótól függő) 

További tudnivalók: xerox.com. 
 

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® és a Green World Alliance® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.  
A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.    05/21     TSK-1806    BR33003    C23BR-01KA 
 

https://www.support.xerox.com/
https://www.office.xerox.com/hu-hu/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/hu-hu/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14.PDF
http://www.xerox.com/
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