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Skriv ut. Kopiera. Scanna. Faxa. E-posta. Med Xerox® multifunktionssystem
Phaser 3635MFP får du dina viktiga kontorsuppgifter gjorda snabbt och effektivt
med en enda kraftfull maskin fylld av massor av funktioner och lösningar.
Fler funktioner för fler personer
Phaser 3635MFP är ett kraftfullt
multifunktionssystem för arbetsgrupper,
utrustat med en mängd funktioner som
man oftast återfinner bara på stora
multifunktionssystem avsedda för en hel
avdelning.

33

sid/min

• Snabba resultat. Med
hela 33 sid/min vid utskrift
och kopiering kan det här
systemet hålla jämna steg
med hela arbetsgruppens
utskriftsbehov.

• Kraftfull scanning. Scanna och
dela dokument med avancerade
scanningfunktioner.
• Digitalisera, organisera, distribuera.
Gör din maskinvaruinvestering maximalt
lönsam, och hantera och distribuera
dokument effektivare med Xerox®
innovativa arbetsflödeslösningar (baserade
på Xerox® Extensible Interface Platform®
(EIP) -teknik) och programvarulösningar
från Xerox Alliance Partner.
•U
 tökad säkerhet. Håll kvar konfidentiella
utskrifts- eller faxjobb i kön tills du
frisläpper jobbet. Data i systemets minne
kan raderas automatiskt efter varje jobb
eller manuellt; genom att begränsa
användningen av selekterade funktioner
höjer du säkerhetsnivån ytterligare.
• I mponerande resultat. 600 x 600
dpi utskrift (upp till 1200 x 1200 med
förbättrad bildkvalitet) ger enastående
utskriftskvalitet utan försämring av
systemets exceptionella prestanda.
•S
 para papper och pengar. Automatisk
dubbelsidig utskrift och kopiering minskar
pappersanvändningen, och med praktiska
funktioner såsom flera sidor per ark och
häftesutskrift skapar du enkelt dokument
som till exempel informationsmaterial
och presentationsmaterial.

Xerox-resultat: en välbekant
upplevelse

Enkel att använda och
underhålla

Med samma enkla och direkta handhavande
som våra större system är uppskattade för är
Phaser 3635MFP en produktivitetsmaskin för
hela arbetsgruppen, vilket är kännetecknande
för Xerox.

Utformad i alla avseenden med tanke
på optimal lättanvändhet, omärklig
nätverksintegration och oslagbar
tillförlitlighet.

• Stora funktioner, små mått. Oavsett om
maskinen skrivbords- eller golvplaceras (på
den skåpunderdel som finns som tillval) ryms
den överallt; dessutom är den här maskinen
en bekväm multifunktionslösning som kan
ersätta flera andra enfunktionsmaskiner.
• Bättre kontroll. Xerox
standardredovisningslösning omfattar
funktioner som förenklar registrering och
analys av användning efter funktion, vilket
möjliggör bättre kostnadsstyrning.
• Arbetsflöden på det enkla sättet.
Pekskärmen kan enkelt konfigureras
utifrån de funktioner som personalen
oftast använder, och en mängd
tillvalslösningar som erbjuds av Xerox och
tredjepartsleverantörer gör Phaser 3635MFP
ännu mer praktisk.
•E
 nkel anpassning. Phaser 3635MFP kan
enkelt anpassas till alla tänkbara branscher
tack vare Xerox® arbetsflödeslösningar
(baserade på Xerox® Extensible Interface
Platform®), som gör att du når anpassade,
kundspecifika lösningar direkt från
maskinens färgpekskärm.

Phaser® 3635MFP –
Fakta i korthet
• U
 tskrift och kopiering med upp till
33 sid/min
• 600 x 600 dpi (upp till 1200
x 1200 dpi med förbättrad 		
bildkvalitet)
• Kraftfull 360 MHz-processor
• Månatlig utskriftsvolym på 75 000 sidor
• 256 MB (utbyggbart till 512 MB),
80 GB hårddisk

• IT-anpassad. Nätverksutskrift med
enklare övervakning än någonsin.
Inbyggd CentreWare® IS-webbserver
som gör det möjligt för administratören
att fjärrövervaka skrivarstatus, göra
inställningar och hantera meddelanden.
För företagets skrivarövervakning är det
tack vare CentreWare® Web enkelt att
installera, konfigurera, få rapporter om och
felsöka alla skrivare i nätverket, oavsett
fabrikat.
• Klar för användning. Installationen är
ytterst snabb och enkel, och systemet kan
börja användas i nätverket inom några
minuter.
• Enkelt byte av förbrukningsmaterial. Med
kompletta, enkelt utbytbara tonerkassetter
reduceras systemets stilleståndstid.
• Perfekt integration. Nätverksintegrationen
är enklare än någonsin, och tack
vare inbyggt LDAP-stöd kan
systemadministratören lagra företagets
adressbok i maskinen så att användarna
snabbt får tillgång till e-postadresser och
faxnummer.
• Xerox ”omkörningsfunktion” pausar ett
jobb som kräver en speciell åtgärd (till
exempel en annan pappersstorlek) och
fortsätter till nästa jobb i kön.

Skriv ut, kopiera, scanna, faxa,
e-posta
A4

33

sid/min

B x D x H:
472 x 478 x 543 mm

1 Dokumentmatare för

5 Utskrift eller scanning direkt

dubbelsidiga original. Bekväm
och resursbesparande dubbelsidig
utskrift med alla funktioner –
utskrift, kopiering, scanning och
faxning – med ett brett sortiment
utskriftsmaterial.

från USB-minne. Du kan
skriva ut direkt från, eller spara
till, ett USB-minne. Scanna in
pappersdokument och lagra på
ett USB-minne som du sedan
bekvämt kan skriva ut från, utan
att någon dator krävs.

1

2 80 GB intern hårddisk. Fler

funktioner direkt från maskinen.
Med funktionen för sparad utskrift
kan dokument som ofta används
skrivas ut snabbt och flexibelt.

2

4

3

bekväm häftning (3635MFP/X).

7 Utöka med ytterligare ett

500-arksmagasin. Ger en total
kapacitet på 1 050 ark.

3 Avancerade faxfunktioner.

Inkluderar inbyggd fax och
nätverksfax (för papperslös
faxning direkt från datorn),
plus faxmappar, skyddad
faxmottagning och
vidarebefordran av fax
(3635MFP/X). Med
nätverksfaxserver och andra
tredjepartslösningar har du
ytterligare möjligheter för
faxarbetsflöden.

6 Inbyggd häftning. Snabb och

6

5

4 Snabb avstängning. Snabb och

enkel avstängning eller växling
till energibesparingsläge när
systemet används mer sällan.
Tryck en gång till på knappen så
aktiveras maskinen igen.

Avancerad och smidig
scanning
7

Med inbyggd scanning kan du utföra
avancerade uppgifter på ett slående
enkelt sätt med Phaser 3635MFPmultifunktionssystemet, och smidigt
skapa, organisera och distribuera viktiga
digitala dokument som all berörd
personal i företaget har tillgång till.
• Lagring i maskinen
 opiera till hårddisk
K
Kopiering av filer till maskinens hårddisk
gör det enkelt att använda dem direkt
från maskinen
• Enkel distribution

Så avancerad att den är enkel; den sofistikerade 7 tum stora färgpekskärmen gör systemet mer lättanvänt än
någonsin. Oavsett om du skriver ut, kopierar, scannar, faxar eller skickar e-post får du hela tiden vägledning via
färgskärmen med hjälp av stora, tydliga och intuitiva ikoner.

Med Xerox® arbetsflödeslösningar kan
du utnyttja multifunktionssystemet
Phaser® 3635MFP ytterst effektivt.

Xerox® lösning för mobil utskrift
Det är enklare än någonsin att skriva ut
från en annan plats. Xerox gör mobil utskrift
enklare och bekvämare samtidigt som
data förblir säkra. Vi ger mobila användare
möjlighet att skriva ut från all utrustning som
kan skicka och ta emot e-post.
Transformera företagets arbetsprocesser med
Xerox® arbetsflödeslösningar. Det handlar om
att effektivisera arbetsflödet, och det börjar
med Xerox® arbetsflödeslösningar direkt från
multifunktionssystemet Phaser 3635MFP.

Xerox lösning för mobil utskrift är en av många
anpassade lösningar som är tillgängliga direkt
från maskinens manöverpanel.

	
Nätverksscanning
Skicka scannade dokument till
fördefinierade destinationer med hjälp
av mallar
	
Scanna till e-post
Skicka scannade dokument till
e-postmottagare direkt från
manöverpanelen
	
Scanna till USB
Scannade dokument kan lagras direkt på
ett USB-minne
• Modifiering av dokument
Xerox® Scan to PC Desktop®
Praktiska verktyg för dokumentredigering
• Snabbare distribution av filer
	
Komprimeringsteknik
Komprimera filer för snabbare
distribution och lägre nätverksbelastning
• Dokumentkonvertering
 ånga format
M
Scannade dokument kan sparas i PDF-,
TIFF- eller JPEG-format

Xerox® Phaser® 3635MFP
Phaser 3635MFP/S

Hastighet
Maximal utskriftsvolym
Pappershantering
Pappersinmatning

Upp till 75 000 sidor/månad

Standard
Tillval

Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 60 ark, storlek: från A5 (148 mm x 210 mm) till 216 x 356 mm, vikt: 50–120 g/m2
Snabbmagasin: 50 ark, storlek: 98 x 148 mm till 216 x 356 mm, vikt: 60–163 g/m2
Magasin 1: 500 ark, storlek: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm, vikt: 60–105 g/m2, anpassade storlekar upp till A4
Magasin 2: 500 ark, storlek: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm, vikt: 60–105 g/m2, anpassade storlekar upp till A4

Utmatning

250 ark, automatisk dubbelsidig

Efterbehandling

Häftning: 20 ark, en position

—

Utskrift

Första sidan

8,5 sekunder

Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi (upp till 1200 x 1200 dpi med förbättrad bildkvalitet)

Minne (standard/max)

256 MB/512 MB, 80 GB hårddisk

Processor

360 MHz
PostScript® 3™, PCL® 6- och 5e-emulering

Skrivarspråk
Anslutningar
Utskriftsfunktioner

Phaser 3635MFP/X
Upp till 33 sid/min, A4

10/100BaseT Ethernet, USB 2.0
Anpassade pappersstorlekar, automatisk dubbelsidig, vattenmärke, skyddad utskrift, provset, fördröjd utskrift, omslagsval, pappersval efter egenskap,
tonerbesparingsläge, flera sidor per ark, inverterad bild, spegelvänd bild, bildrotering, sparade inställningar, häftesproduktion, anpassning till pappersstorlek,
sortering, utskrift till hårddisk, utskrift från hårddisk, utskrift från USB-minne

Kopiering
Första sidan

8,5 sekunder

Kopieringsupplösning

600 x 600 dpi

Kopieringsfunktioner

Automatisk dubbelsidig, sortering, förminskning/förstoring, bokkopiering, original med blandade storlekar, kantradering, bildförskjutning, häftesproduktion, omslag,
automatiskt pappersval, ljushetsgrad, mellanlägg för OH-film, flera sidor per ark, ID-kortskopiering, kopiering till hårddisk, bakgrundsdämpning

Faxning

—

Inbyggd fax (33,6 kbps, komprimering med MH, MR, MMR, JPEG och JBIG1),
nätverksfaxning

Faxfunktioner

—

Upp till 600 x 600 dpi upplösning (superfin), färgfaxning, adressbok,
prioritetssändning, faxrapporter, skräpfaxlista, skräpfaxspärr,
bakgrundsdämpning, brevlådor, pollning, vidarebefordran till fax eller e-post,
skyddad faxning, gruppfaxning

Scanning

Scanningdestinationer
Scanningfunktioner

Redovisning

Scanning till e-post, nätverksscanning, scanning till USB-minne
Upp till 600 x 600 dpi; Filformat: PDF, JPEG, TIFF, flersidig TIFF, Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (inkluderar en licens av OmniPage®, PaperPort®
och Image Retriever för nätverksscanning), färgscanning, FTP, HTTP, HTTPS, SMB
Xerox standardredovisning (registrering av kopiering, utskrift, scanning och faxning), nätverksredovisning med stöd för tillvalslösningar från Xerox Alliance Partner

Säkerhet
Tillval

Dataöverskrivning, SSL, autentisering, 802.1x, SNMP 3, IP-filtrering, transaktionslogg, HTTPS, skyddad utskrift, skyddad faxning
Gränssnitt för tredjepartsutrustning, 256 MB minnesuppgradering, skåpunderdel, nätverksredovisning, nätverksfaxserver

Garanti
1
2

Ett års på plats-garanti2

Analog telelinje krävs.
Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Övervakning
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare för
HP OpenView, CentreWare för IBM Tivoli NetView, CentreWare
för Unicenter, CentreWare® Management Pack för Microsoft
System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell
Distributed Print Services Solution (NDPS)
Pappershantering
Utskriftsmaterial: Vanligt papper, återvunnet, bond, tunt, tjockt,
kuvert, etiketter, OH-film, hålslaget, brevpapper, förtryckt, arkiv
Driftmiljö
Temperatur: Maximalt intervall: 10 °C–32 °C
Rekommenderat intervall: 16 °C–40 °C
Luftfuktighet: Maximalt intervall: 20–80 %
Rekommenderat intervall: 30–70 %
Elanslutning: Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning: Genomsnittlig: 600 W, vänteläge: 55 W
Utskrift: 750 W, energisparläge: 15 W
Mått (B x D x H)
472 x 478 x 543 mm
Vikt: 22,1 kg
Skrivardrivrutiner
Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh
OS X 10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE,
AIX 5, HP-UX 11.0/11i
Medföljande delar
• Phaser 3635MFP multifunktionssystem
• Tonerkassett (5 000 sidor)
•D
 okument (CD med installationsprogram och övriga
verktyg, CD med programvaror och dokumentation samt
registreringskort och garantibestämmelser)
• Nätkabel

Förbrukningsmaterial och tillval
Högkapacitetstonerkassett, ca 10 000 sidor*
Standardtonerkassett, ca 5 000 sidor**
Nätverksredovisning
Nätverksfaxserver
256 MB minnesuppgradering
Pappersmagasin
Skåpunderdel
Gränssnitt för tredjepartsutrustning
Häftklammerkassett
Trådlös nätverksadapter
– Europeisk nätadapter***

108R00795
108R00793
098S04928
098S04931
098N02189
098N02190
097NO1674
097N01676
108R00823
097S03741

*Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752. Antal sidor varierar med sidans utseende,
täckningsgrad och utskriftsmaterial.
**Antal sidor varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.
***Lokal nätadapter krävs för Schweiz och Danmark.
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