
Imprimanta Phaser® 3610 şi 
echipamentul multifuncţional 
WorkCentre® 3615
Mai rapida. Flexibilitate crescuta. 
Rezultate de calitate profesională.

Xerox® Phaser® 3610 şi 
Xerox® WorkCentre® 3615
Format A4
Imprimantă şi echipament 
multifuncţional alb-negru



Avantaje pentru productivitatea 
dumneavoastră
Cea mai bună viteză din această clasă 
de echipamente1, rezoluţia imprimării şi 
capacitatea de alimentare a suporturilor 
permit maximizarea fluxurilor de lucru şi 
minimizarea timpului de aşteptare, necesare 
într-un mediu de lucru activ.  

•  Construite pentru viteză. Apăsaţi butonul 
de imprimare – Phaser 3610 şi WorkCentre 
3615 sunt gata să producă imediat 47 de 
pagini pe minut – cea mai mare viteză de 
imprimare alb-negru din clasa lor1.

•  Capacitate multifuncţională autentică. 
Ecranul tactil color intuitiv de 4,3 inchi al 
WorkCentre 3615 vă permite să programaţi 
următoarea lucrare în timp ce se execută 
lucrarea în curs.

•  Digitalizare...şi simplificare. Transformaţi 
cu uşurinţă formulare şi documente pe 
hârtie dificil de gestionat în fişiere digitale 
portabile. Profitaţi de confortul sporit oferit 
de posibilitatea de partajare automată a 
fişierelor digitale prin e-mail. Puteţi chiar 
trimite fişierele într-un folder de reţea 
determinat sau le puteţi exporta pe orice 
dispozitiv de memorie USB.

•  Scanaţi cu uşurinţă pagini în format A4. 
Ecranul pentru documente în format A4 
al WorkCentre 3615 vă permite să scanaţi 
pagini de dimensiuni mai mari fără să 
desfaceţi documentele legate.

•  Extindeţi-vă capacitatea. Personalizaţi 
echipamentele în funcţie de necesităţile 
specifice afacerii dumneavoastră 
adăugând kitul Wi-Fi opţional sau kitul 
de productivitate. În plus, cele trei tăvi 
suplimentare permit trecerea la formate 
şi tipuri de hârtie diferite sau extinderea 
capacităţii de alimentare a suporturilor în 
perioadele cu volum de lucru maxim.

•  De încredere în fiecare zi. Beneficiaţi 
de rapiditatea pornirii şi a utilizării zilnice. 
Mai mult, administraţi dispozitivele de la 
distanţă, de la browserul oricărui computer 
conectat în reţea cu Xerox® CentreWare® IS.

•  Imprimaţi când doriţi şi unde doriţi. 
Datorită Apple® AirPrint™, puteţi imprima 
e-mailuri şi documente importante pentru 
birou direct de la dispozitivul mobil iOS când 
sunteţi conectat la reţeaua Wi-Fi de la birou. 
Iar când lucraţi din afara biroului, folosiţi 
aplicaţia Xerox® PrintBack şi imprimaţi 
la birou documente, astfel vor fi pregătite 
pentru când veţi reveni.

Capacităţi performante 
devenite accesibile 
Chiar şi echipele mici pot beneficia de 
opţiunile şi funcţiile performante şi accesibile 
oferite de Phaser 3610 şi WorkCentre 3615.

•  Economii prin reunirea tuturor funcţiilor 
într-un singur echipament. WorkCentre 
3615 combină caracteristicile copiatoarelor, 
imprimantelor, scanerelor şi faxurilor într-un 
singur dispozitiv dotat cu funcţii valoroase 
care economiseşte costurile pentru energie 
şi consumabile.

•  Reduceţi consumul de hârtie. Veţi reduce 
semnificativ consumul de hârtie şi costurile 
asociate graţie imprimării automate 
faţă-verso (configuraţii DN). Mai mult, cu 
funcţia N-up imprimaţi mai multe pagini 
pe o singură coală – o opţiune utilă în cazul 
prezentărilor.

•  Libertate neîngrădită. Datorită funcţiilor 
opţionale Wi-Fi, Phaser 3610 şi WorkCentre 
3615 sunt pregătite să funcţioneze oriunde 
este nevoie.

•  Sporiţi eficienţa. Cartuşele cu toner cu 
capacitate ultra-extinsă vă permit să 
economisiţi timpul necesar schimbării 
consumabilelor şi să câştigaţi timp pentru 
activitatea dumneavoastră.

•  Păstraţi siguranţa informaţiilor. 
Imprimarea securizată nu permite ca 
documentele sensibile să ajungă la cine nu 
trebuie, solicitând utilizatorilor să introducă 
un număr de identificare personal la 
dispozitiv pentru a putea imprima. 

O calitate a imprimării care 
atrage atenţia 
Oricare ar fi domeniul în care activaţi, 
echipamentele Phaser 3610 şi 
WorkCentre 3615 produc imagini care scot 
în evidenţă munca dumneavoastră.

•  Detalii redate cu fidelitate. Sporiţi definiţia 
şi claritatea documentelor prin rezoluţia de 
imprimare reală de până la 1200 x 1200 dpi. 
Materialele dumneavoastră imprimate vor 
arăta mai bine ca oricând.

•  Tonerul Xerox® EA unic. Se topeşte la 
temperaturi mult mai joase, reducând 
consumul de energie cu până la 20 % şi 
emisiile de CO2 cu până la 35 %, comparativ 
cu tonerul obişnuit. 

Phaser 3610. Imprimare.

Produceţi rapid documente cu aspect profesional. Cu imprimanta Phaser 3610 
şi echipamentul multifuncţional WorkCentre 3615 beneficiaţi de cea mai mare 
viteză din această clasă de echipamente1, funcţii extinse şi calitate profesională 
a imprimării pentru mediul activ în care lucraţi.

Imprimanta Xerox® Phaser® 3610 
şi echipamentul multifuncţional 
Xerox® WorkCentre® 3615

1 Comparativ cu produse similare, din septembrie 2013.
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Un set complet de instrumente menite să maximizeze productivitate, 
reunite într-un singur dispozitiv performant. Echipamentul multifuncţional 
Xerox® WorkCentre® 3615 are instrumentele adecvate pentru a oferi performanţe 
maxime astfel încât să fi mai productiv şi mai eficient în fiecare zi. 

1
Dispozitivul automat de alimentare faţă-verso cu 
capacitate de 60 de coli scanează documente faţă-
verso pentru copiere, scanare şi trimitere prin fax.   

2
WorkCentre 3615 este echipat cu un ecran tactil de 
4,3 inchi, cu instrucţiuni şi ecrane de asistenţă simple 
pentru accelerarea operaţiunilor directe.

3
Portul USB uşor accesibil permite imprimarea rapidă 
de la orice dispozitiv standard de memorie USB sau 
scanarea către acesta.

4
Tava de ieşire cu capacitate de 250 de coli şi senzor 
de detectare a umplerii.

5
Tava multifuncţională cu capacitate de 150 de 
coli  acceptă suporturi cu dimensiuni cuprinse între 
76 x 127 mm şi 216 x 356 mm/3 x 5 in. şi 8,5 x 14 in.

6
Cu tava pentru 550 de coli, capacitatea standard 
de alimentare cu hârtie ajunge la 700 de coli.

7
Cele trei tăvi opţionale pentru 550 de coli extind 
capacitatea totală de alimentare cu hârtie 
la 2.350 de coli.

8
Standul opţional oferă spaţiu de depozitare pentru 
cartuşele cu toner, hârtie şi alte consumabile.

9
Aşezaţi echipamentele Phaser 3610 şi 
WorkCentre 3615 oriunde doriţi cu ajutorul 
adaptorului de reţea wireless opţional.
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WorkCentre 3615. Imprimare. Copiere. 
Scanare. Fax. E-mail.
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Specificaţii pentru dispozitiv Xerox® Phaser® 3610N Phaser 3610DN Xerox® WorkCentre® 3615DN

Viteză Până la 47 ppm letter/până la 45 ppm A4

Volum lunar Până la 110.000 pagini/lună1

Procesor/memorie 400 MHz/512 MB 525 MHz/1 GB

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 de mare viteză, imprimare directă, Wi-Fi opţional (cu adaptorul de reţea wireless Xerox®)

Imprimare şi copiere Rezoluţie Până la 1200 x 1200 dpi Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi. Copiere: până la 600 x 600 dpi

Ieşirea primei pagini (viteză minimă) 6,5 secunde Imprimare: 6,5 secunde. Copiere: 8,5 secunde

Limbaje de imprimare Emulări PCL® 5e şi 6, PostScript® 3™, PDF

Funcţii de imprimare Imprimare broşuri, scalare, dimensionare la formatul paginii, filigran, format pagină personalizat, N-up, mod economizor de toner, imprimare securizată, 
colaţionare, imprimare de la dispozitiv de memorie USB2

Imprimare mobilă Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Scanare  Viteză Nu este disponibilă Până la 40 imagini pe minut (ipm)

Destinaţii Nu sunt disponibile Scanare TWAIN/WIA via USB sau reţea, scanare către computer via SMB, 
scanare către server via FTP, scanare către e-mail cu suport LDAP, scanare 
către dispozitiv de memorie USB, scanare WSD

Funcţii Formate de fişier JPEG/TIFF Multipage/TIFF/PDF, agendă cu adrese de e-mail 
(până la 100 adrese e-mail, până la 10 adrese e-mail de grup), Express Scan 
Manager, software de scanare (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY 
FineReader), scanare către agendă cu adrese în reţea (până la 32 destinaţii)

Fax Funcţii fax3 Nu sunt disponibile Comprimare MH/MR/MMR/JBIG, respingere faxuri nedorite, detectare 
ton de apel caracteristic, redirecţionare fax către fax, e-mail şi server cu/
fără imprimare locală, interogare faxuri primite, pornire întârziată (până la 
24 ore), trimitere la mai multe destinaţii (până la 200), agendă cu adrese fax 
(până la 200 numere cu apelare rapidă), recepţionare securizată a faxurilor

Funcţii Fax LAN Pornire întârziată (până la 24 de ore), trimitere la mai multe destinaţii (până 
la 30), zoom, ajustare automată, rotire, N-up, filigran, agendă telefonică 
(până la 500 numere cu apelare rapidă, până la 500 numere cu apelare în 
grup, agendă telefonică memorată pe PC)

Securitate Standard
HTTPS securizat (SSL, LDAP securizat), IPsec, autentificare 802.1X, autentificare în reţea, IPv6, SNMPv3, filtrare adrese IP, imprimare securizată, 
recepţionare securizată a faxurilor

Alimentare cu hârtie  Standard Nu este disponibilă Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso (DADF): 60 coli;
dimensiuni personalizate: 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 in.) – 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 in.)

Tavă multifuncţională: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm/3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.

Tava 1: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 in. – 8,5 x 14 in. 

 Opţional 3 tăvi suplimentare: până la 550 coli fiecare; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 in. – 8,5 x 14 in.

Capacitate totală (std. / max.) 700 coli/2.350 coli

Ieşire hârtie 250 coli

Ieşire faţă-verso automată Nu este disponibilă Standard

Garanţie Garanţie un an la sediul clientului
1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. 2 Disponibil doar la WorkCentre 3615. 3 Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul dispozitivelor
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, alerte prin 
e-mail, Apple® Bonjour

Drivere de imprimare
Microsoft® Windows® XP şi versiuni ulterioare, 2003 Server 
şi versiuni ulterioare; Mac OS® 10.5 şi versiuni ulterioare; 
Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, 
IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fonturi
136 fonturi PostScript; 93 fonturi PCL

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: simplex: hârtie 
standard 50-125 g/m2; duplex: hârtie standard 60-125 g/m2; 
tavă multifuncţională: hârtie standard 60 g/m2 – hârtie pentru 
coperţi 216 g/m2; tava 1: hârtie standard 60 g/m2 – hârtie pentru 
coperţi 216 g/m2; 3 tăvi suplimentare (opţional): hârtie standard 
60 g/m2 – hârtie pentru coperţi 216 g/m2

Tipuri de suporturi
Hârtie obişnuită, hârtie obişnuită groasă, carton, hârtie subţire/
groasă, hârtie rugoasă, etichete, plicuri, hârtie cu antet, hârtie 
perforată

Mediu de operare
Temperatură: 15°-28°C/59°-82°F; umiditate: 20 %-70 %; 
putere acustică: imprimare: 7,48 B(A); în aşteptare: 5,3 B(A); 
presiune sonoră: imprimare: 56,0 dB(A), în aşteptare: 30 dB(A); 
timp de încălzire (din modul economic – UI pregătită): <20 
secunde, timp de încălzire din modul economic (prima pagină 
imprimată): <20 secunde

Alimentare cu electricitate
Putere: 110 -127 V c.a., 50/60 Hz, 11 A sau 220-240 V c.a., 
50/60 Hz, 6 A; Phaser 3610: imprimare continuă: 686 W; pregătit 
(în aşteptare): 52 W; mod economizor de energie (inactiv): 
2 W; WorkCentre 3615: imprimare continuă: 698 W; pregătit 
(în aşteptare): 59 W; mod economizor de energie (inactiv): 4 W

Dimensiuni (L × A × Î)
3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm/15,5 x 16,8 x 12,4 in., greutate: 
13 kg/28,7 lb.; 3615: 495 x 492 x 549 mm/19,5 x 19,4 x 21,6 in., 
greutate: 21,5 kg/47,4 lb.

Certificări
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH 
– produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa A, Canada 
ICES-003, Clasa A, marcat CE, în conformitate cu Directiva 
privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, prima ediţie, 
EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/CE, 
EN 55022, Clasa B, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 
2002/96/CE, calificat ENERGY STAR® (configuraţia 3610DN şi 
WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Ce conţine pachetul livrat
•  Imprimanta Phaser 3610 sau echipamentul multifuncţional 

WorkCentre 3615
• Cartuş cu toner (capacitate de imprimare 5.900 de pagini*)
• Cilindru
•  Ghid de instalare rapidă, ghid de utilizare rapidă, CD cu 

drivere, CD cu documentaţie (manual de utilizare, ghidul 
administratorului de sistem)

• Cablu de alimentare
• Cablu fax (doar la WorkCentre 3615)

Consumabile
Cartuş cu toner, capacitate standard: 5.900 pagini* 106R02721
Cartuş cu toner, capacitate extinsă: 14.100 pagini* 106R02723
Cartuş cu toner, capacitate ultra-extinsă:  
25.300 pagini* 106R02732
Cilindru: 85.000 pagini 113R00773

Opţiuni
Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli  
(WorkCentre 3615) 497K13630
Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli  
(Phaser 3610) 497K13620
Kit de productivitate 497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Stand 497K13660
Adaptor de reţea wireless 097S04409

*  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în 
conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcţie 
de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.


