
Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 και  
Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® C235 

 
 

Κάντε περισσότερα οπουδήποτε και 
αν δουλεύετε 

 
 
 
 

 

C2 3 0 / C2 3 5 



Γνωρίστε τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® C230 
και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή 
Xerox® C235 

Το μέλλον της εργασίας απαιτεί εκτυπωτές που είναι αξιόπιστοι, ασφαλείς και εύχρηστοι, 
ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMB) και εργαζόμενους εξ αποστάσεως οι οποίοι 
χρειάζονται τεχνολογία που εργάζεται το ίδιο σκληρά με αυτούς. Επειδή τα μηχανήματα 
προορίζονται για την υποστήριξη της παραγωγικότητας, πρέπει να προσθέτουν ευκολία 
και όχι πολυπλοκότητα. 

 
Ιδανικοί για μικρές ομάδες εργασίας, 
οικιακά γραφεία και στενούς χώρους,  
ο έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 και  
ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
(MFP) C235 παρέχουν απαράμιλλη 
αξιοπιστία, απόδοση και οικονομία χωρίς 
τον κόπο της χρονοβόρας και πολύπλοκης 
ρύθμισης. 

 
Η ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣ Η ΕΙΝ Α Ι  Α Π Λ Η 

Ξεκινήστε τη λειτουργία χωρίς τη βοήθεια 
ειδικού πληροφορικής, μέσω της 
αυτοματοποιημένης εγκατάστασης του 
προγράμματος οδήγησης από το Xerox® 
Smart Start Installer. Συνδυάστε τα με απλή 
εγκατάσταση Wi-Fi για σύνδεση στο οικιακό 
σας δίκτυο ή στο εταιρικό σας δίκτυο για 
γρήγορη ρύθμιση. 

 
ΠΡΟ ΣΘΕΣΤ Ε  Χ ΡΩΜ Α  

Βελτιώστε τις καθημερινές σας επικοινωνίες 
με ζωντανό χρώμα που διευκολύνει την 
απεικόνιση των δεδομένων, τραβάει την 
προσοχή σε σημαντικές λεπτομέρειες και 
προσθέτει μεγαλύτερη αξία. 

 
ΑΘΟ ΡΥΒΗ  Δ ΥΝ Α ΜΗ ΣΕ  ΜΙΚ ΡΟ  
ΜΕΓΕΘΟ Σ  

Λιγότερος χώρος, λιγότερος θόρυβος και 
μεγαλύτερες επιδόσεις με αποτελέσματα 
υψηλής ανάλυσης και γρήγορες ταχύτητες 
εκτύπωσης που συμβαδίζουν με τη ροή 
εργασιών σας. Η λειτουργικότητα σάρωσης 
στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή 
C235 καθιστά γρήγορη και εύκολη την 
ψηφιοποίηση των εγγράφων σας. 

 
 
 
 
 
 

ΕΚΤ ΥΠΩΣΤ Ε Ο Π ΩΣ Θ ΕΛ ΕΤ Ε 

Ενσωματωμένη Wi-Fi συνδεσιμότητα και 
λειτουργίες που είναι έτοιμες για κινητές 
συσκευές, όπως οι Apple AirPrint, Mopria 
και Wi-Fi Direct®, σας δίνουν την ευελιξία  
να εκτυπώνετε ασύρματα και με ασφάλεια 
από κινητές συσκευές, φορητούς 
υπολογιστές, Chromebook ή επιτραπέζιους 
υπολογιστές. 

 
ΕΞΥΠΝ Η  Ν Ο ΗΜΟ ΣΥΝ Η  

Τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης 
Xerox® και η εφαρμογή Xerox® Print & Scan 
Experience παρέχουν εύκολη πρόσβαση 
στις λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης 
του εκτυπωτή σας, απευθείας από τον 
φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. 
Εξοικονομήστε χρόνο με την ευκολία 
πατήματος ενός μόνο κουμπιού που σας 
επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις 
εκτύπωσης και να ρυθμίσετε συνηθισμένες 
εργασίες εκτύπωσης με ένα μόνο κλικ. 
Ομοίως, οι πολύπλοκες εργασίες σάρωσης, 
όπως η αυτόματη ευθυγράμμιση, οι εικόνες 
αυτόματης περικοπής και η σάρωση 
αποδείξεων, δεν ήταν ποτέ πιο απλές  
ή ταχύτερες. 

 
 
 
 
 
 

ΑΣΦΑΛ ΕΙΑ  ΜΕ  ΑΠΛ Ο  Τ ΡΟ Π Ο  

Τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
προστατεύουν από την εμφάνιση νέων  
και όλο και πιο εξελιγμένων απειλών του 
κυβερνοχώρου, προστατεύοντας την 
πρόσβαση και τα ευαίσθητα δεδομένα  
και έγγραφα. 

 
ΠΕΡΙΣΣΟ Τ ΕΡΟ Σ  Χ ΡΟ Ν Ο Σ Λ Ε ΙΤ Ο ΥΡΓΙΑΣ ,  
Χ ΑΜΗΛ Ο Τ ΕΡΟ  ΚΟ ΣΤ Ο Σ,  Λ ΙΓΟ Τ ΕΡΑ 
ΑΠΟ ΡΡΙ ΜΜΑΤ Α  

Σχεδιασμένοι για να προσφέρουν καθημερινές 
δυνατότητες αξιοπιστίας, ο έγχρωμος 
εκτυπωτής C230 και ο έγχρωμος 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής C235 παρέχουν 
οικονομικά κόστη λειτουργίας με τους 
τυπικούς ή υψηλής απόδοσης γραφίτες. 

Η επίτευξη της πιστοποίησης EPEAT σημαίνει 
ότι αυτά τα προϊόντα πληρούν ολοκληρωμένα 
κριτήρια για το σχεδιασμό, την παραγωγή,  
τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση.  
Και το πρόγραμμά μας Green World Alliance 
προσφέρει απλό τρόπο ανακύκλωσης  
των κασετών γραφίτη. 

https://www.xerox.com/el-gr/about/recycling-for-cartridges-and-toner
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Επεκτείνετε τις δυνατότητες με τον 
έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή C235. 

Όταν πρέπει να σαρώσετε έγγραφα για κοινή χρήση με συναδέλφους, να κάνετε αντίγραφα ή 
να στείλετε φαξ, το C235 τα κάνει όλα. Το μηχάνημα όλα-σε-ένα παρέχει και άλλες λειτουργίες 
πέρα από την εκτύπωση, χωρίς επιπλέον έξοδα ή χώρο γραφείου για πρόσθετες συσκευές. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
Xerox® C235 

1 Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων 

2 Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας 

3 C235 με περιβάλλον εργασίας έγχρωμης 
οθόνης αφής 2,4-ιντσών. C230 με 
περιβάλλον εργασίας οθόνης LCD 2 
γραμμών 

4 Δίσκος εξόδου 100 φύλλων 

5 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων  
50 φύλλων 

6 Θύρα USB μπροστά 
 

ΚΥΡΙΑ  Χ ΑΡΑΚΤ Η ΡΙΣΤ ΙΚΑ Τ Ο Υ C2 3 0  

• Εκτύπωση διπλής όψης 24 
έγχρωμων/ασπρόμαυρων σελ./λεπτό 

• Καταλαμβάνει μικρό χώρο 

• Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi 
με Wi-Fi Direct® 

• Εκτύπωση μέσω AirPrint, Mopria και 
Chromebook 

ΚΥΡΙΑ  Χ ΑΡΑΚΤ Η ΡΙΣΤ ΙΚΑ Τ Ο Υ C2 3 5  

Ίδια με αυτά του έγχρωμου εκτυπωτή C230 και επιπλέον: 

• Δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ 

• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και επιφάνεια εκτύπωσης – έως 21 σελ./λεπτό 

• Σάρωση σε email, USB, επιφάνεια εργασίας 

• Εύκολη εμπειρία χρήστη 

• Νέες δυνατότητες με την προαιρετική πλατφόρμα Xerox® Workflow Central 

 
 

ΚΑΝ Τ Ε ΠΕΡΙ ΣΣΟ Τ ΕΡΑ  ΜΕ  Τ Ο  X ER O X ®  WO R KF LO W CENT R AL 

Μικρός και ισχυρός, μόνο λίγα είναι αυτά που δεν κάνει ο πολυλειτουργικός 

εκτυπωτής C235, εκτός φυσικά από τις λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης, 

αντιγραφής και φαξ που διαθέτει. 

Επιπλέον, θα μπορείτε να: 

• μετατρέψετε τα έγγραφά σας σε άλλες γλώσσες, 

• αλλάξετε χειρόγραφα μηνύματα σε αναζητήσιμα έγγραφα κειμένου, 

• δημιουργήσετε αρχεία ήχου των αναφορών σας για να τα ακούσετε 
στο αυτοκίνητο, 

• να συντάξετε αυτόματα περιεχόμενο για εμπιστευτικότητα, ή 

• να μετατρέψετε σαρώσεις σε εφαρμογές του Microsoft Office. 

Μάθετε τι μπορεί να κάνει ο νέος σας βοηθός στη 
διεύθυνση www.office.xerox.com/el-gr/software-
solutions/xerox-workflow-central-platform 
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https://www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform
https://www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform


Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C235. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

XEROX® C230  XEROX® C235  

Ταχύτητα1
 Έως και 24 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σελ./λεπτό Letter  

Έως 22 έγχρωμες/ασπρόμαυρες A4 σελ./λεπτό 
Κύκλος λειτουργίας2

 Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα 
Επεξεργαστής 1 GHz διπλού πυρήνα 
Μνήμη 256 MB 512 MB 
Συνδεσιμότητα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Ethernet 10/100 Base TX, USB υψηλής ταχύτητας (Τύπου B), Ασύρματο δίκτυο 802.11 b/g/n 
Βάρη και διαστάσεις  
(Υ x Π x Β) 

9,6 x 16,2 x 15,5 ίντσες 
243,7 x 411,2 x 394,1 χλστ./16,1 kg 

13,6 x 16,2 x 15,5 ίντσες 
344,4 x 411,2 x 394,1 χλστ./19,4 kg 

Ανάλυση αντιγραφής  
και εκτύπωσης 

Μόνο εκτύπωση: 
600 x 600 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi 

Αντιγραφή και εκτύπωση: 
Αντιγραφή 600 x 600 dpi 
Εκτύπωση 600 x 600 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi 

Χρόνος εμφάνισης πρώτου 
αντιγράφου 

Δ/Δ Έγχρωμη μόλις σε 14 δευτερόλεπτα, έγχρωμη/ασπρόμαυρη 
μόλις σε 10,5 δευτερόλεπτα 

Χρόνος εμφάνισης πρώτης 
εκτύπωσης 

Έγχρωμη μόλις σε 11,4 δευτερόλεπτα, έγχρωμη/ασπρόμαυρη μόλις 
σε 11,0 δευτερόλεπτα 

Έγχρωμη μόλις σε 11,1 δευτερόλεπτα, ασπρόμαυρη μόλις  
σε 11 δευτερόλεπτα 

Γλώσσες περιγραφής  
σελίδας (PDL) 

PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm 

Λειτουργίες εκτύπωσης Περιβάλλον εργασίας χρήστη με ένα άγγιγμα, κανονικός τύπος εργασίας, διπλής όψης, προσανατολισμός, ταξινόμηση, αναγνωριστικό εργασίας 
εκτύπωσης στα περιθώρια, πρόχειρη λειτουργία, πολλαπλά είδωλα ανά σελίδα, διάταξη φυλλαδίου, υδατογράφημα, κατάσταση δίσκου και 
γραφίτη, περιστροφή ειδώλου 180 μοίρες, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart 

Εκτύπωση από κινητή συσκευή Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® 
Σάρωση Δ/Δ Επίπεδος σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 

Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση έως 600 x 600 dpi  
Ταχύτητα σάρωσης: Ασπρόμαυρη: Έως και 21/20 σελ./λεπτό Letter/A4 
Έγχρωμη: Έως και 21/20 σελ./λεπτό Letter/A4 
Προορισμοί σάρωσης: Email, μονάδα USB μπροστά, FTP, υπολογιστής 
συνδεδεμένος σε δίκτυο ή USB, φάκελος δικτύου των Windows 
Μορφές σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF χωρίς δυνατότητα αναζήτησης 

Φαξ Δ/Δ Μέγ. 33,6 kbps, V.34 ημι-αμφίδρομη kbps 
Αυτόματη απάντηση με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, αυτόματη επανάκληση, 
Αυτόματη σμίκρυνση, αποστολή μετάδοσης, φίλτρο ανεπιθύμητων 
φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων φαξ, προώθηση φαξ που περιλαμβάνει: 
Φαξ, email, FTP, φάκελο δικτύου, καλούμενο αριθμό 

Ασφάλεια Ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού με ψηφιακή υπογραφή, Διαχείριση πιστοποιητικών, ασφαλής επαναφορά κωδικού πρόσβασης, 
φιλτράρισμα συνδέσεων TCP, φιλτράρισμα θύρας, έλεγχοι πρόσβασης, εμπιστευτική εκτύπωση, σβήσιμο μη πτητικής μνήμης, 
διαχωρισμός φαξ/δικτύου, προστατευμένες θύρες USB, αυτόματη εισαγωγή της διεύθυνσης email του αποστολέα, περιορισμοί σύνδεσης 

Προγράμματα οδήγησης 
εκτύπωσης 

Windows® 7 SP1, 8, 8.1 ενημερωμένη έκδοση 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32 και 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τη σελίδα “Προγράμματα οδήγησης & 
Λήψεις” και προσδιορίστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.support.xerox.com 

Προαιρετικές υπηρεσίες Cloud  Κάντε περισσότερα με την πλατφόρμα www.office.xerox.com/el-
gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform 

Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Σ Ω Ν  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η Σ  
Κύριος δίσκος Μέχρι 250 φύλλα, 75 gsm. Letter/A4, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3,94 x 5,83 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 216 x 340 χλστ. 
Υποδοχή μη αυτόματης 
τροφοδοσίας 

1 φύλλο 75 gsm. A4/Letter, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3,94 x 5,83 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 216 x 340 χλστ. 

Έξοδος χαρτιού 100 φύλλα, 75 gsm, με την όψη προς τα κάτω, δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης 
Τύποι μέσων εκτύπωσης Απλό χαρτί, ελαφρύ χαρτί, βαρύ χαρτί, χαρτί καρτών/εξωφύλλων, ετικέτες (χάρτινες ετικέτες), φάκελος, έγχρωμο χαρτί, επιστολόχαρτο, 

προεκτυπωμένο, Bond, γυαλιστερό, ακατέργαστο/από βαμβάκι, ανακυκλωμένο 
Χειρισμός μέσων με αυτόματο 
τροφοδότη εγγράφων 

Έως 50 σελίδες, 20 lb Bond/75 gsm 
A6 έως A4 (4,1 x 5,8 ίντσες έως 8,5 x 14,0 ίντσες/104,1 x 147,3 χλστ. έως 215,9 x 355,6 χλστ.) 

Βάρη χαρτιού 
Κύριος δίσκος 

Υποδοχή μη αυτόματης 
τροφοδοσίας 

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 16 έως 24 lb Bond/60 έως 90 gsm 
16 έως 47 lb Bond/60 έως 176 gsm 

16 έως 47 lb Bond/60 έως 176 gsm 

Διαχείριση συσκευής Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Ειδοποιήσεις Email, Apple Bonjour®
 

1 Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα το πρότυπο ISO/IEC 24734. 
2 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση. 

 

Περι εχ ο μενα  συ σκ ευα σι α ς  
• Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® C235 ή έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 
• Προεγκατεστημένες κασέτες εκτύπωσης CMYK αρχικής χωρητικότητας: Χωρητικότητα για 500 εκτυπώσεις3 
• Software and Documentation disc (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) (με Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, Οδηγίες ασφάλειας, 

Κανονισμούς, Οδηγίες ανακύκλωσης, Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Δήλωση εγγύησης) 
• Οδηγός εγκατάστασης με φύλλο ασφάλειας προϊόντος 
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
• Καλώδιο τροφοδοσίας 

Πιστοποιήσεις 
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση xerox.com/officecertifications 

Αναλώσιμα 
Κασέτα γραφίτη βασικής χωρητικότητας: 
Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη 1.500 σελίδες3 006R04387 
Γνήσια Xerox κασέτα κυανού γραφίτη: 1.500 σελίδες3  006R04388 
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 1.500 σελίδες3 006R04389 
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 1.500 σελίδες3 006R04390 

Κασέτα γραφίτη μεγάλης χωρητικότητας: 
Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη 3.000 σελίδες3

 006R04395 
Γνήσια Xerox κασέτα κυανού γραφίτη: 2.500 σελίδες3

 006R04396 
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 2.500 σελίδες3 006R04397 
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 2.500 σελίδες3

 006R04398 

3 Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης. 
 

Εγγύηση 
Εγγύηση 1 έτους (εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία) 

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση xerox.com. 
 

© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® και το Green World Alliance® είναι εμπορικά σήματα 
της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.  
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.     05/21    TSK-1806     BR33003    C23BR-01XA 
 

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

	Γνωρίστε τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® C230 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® C235
	Το μέλλον της εργασίας απαιτεί εκτυπωτές που είναι αξιόπιστοι, ασφαλείς και εύχρηστοι, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMB) και εργαζόμενους εξ αποστάσεως οι οποίοι χρειάζονται τεχνολογία που εργάζεται το ίδιο σκληρά με αυτούς. Επειδή τα μηχανήμ...

	Επεκτείνετε τις δυνατότητες με τον
	Όταν πρέπει να σαρώσετε έγγραφα για κοινή χρήση με συναδέλφους, να κάνετε αντίγραφα ή να στείλετε φαξ, το C235 τα κάνει όλα. Το μηχάνημα όλα-σε-ένα παρέχει και άλλες λειτουργίες πέρα από την εκτύπωση, χωρίς επιπλέον έξοδα ή χώρο γραφείου για πρόσθετες...


