
מדפסת Phaser® 3610 ומדפסת משולבת 
WorkCentre® 3615

 יותר מהירות. יותר יכולת הרחבה. 
תוצאות באיכות מקצועית.

 Xerox® Phaser® 3610
Xerox® WorkCentre® 3615-ו

Letter / A4 גודל
מדפסת ומשולבת שחור ולבן



יתרון התפוקה שלך

הודות למהירות, לרזולוציית הדפסה וליכולת מדיה הטובות ביותר 

בקבוצה זו1, המשרד העמוס שלך יכול להגיע למקסימום זרימת 

עבודה ולמינימום המתנה. 

 Phaser 3610 -בנויה למהירות. לחץ על הדפס ו��•
ו-WorkCentre 3615 נכנסות לפעולה מיידית, עם מהירות 

של 47 דפים בדקה – המהירות הגבוהה ביותר בשחור לבן 

בקבוצה זו1.

•��יכולת משולבת אמיתית. מסך המגע בצבע האינטואיטיבי בגודל 
4.3 אינץ' של WorkCentre 3615 מאפשר לך לתכנת את 

המשימה הבאה בזמן שהמשימה הנוכחית מתבצעת.

•��הפוך לדיגיטלי…ולפשוט יותר. הפוך בקלות טפסים ומסמכים 
מודפסים מסורבלים לקבצים דיגיטליים ניידים. תיהנה מהנוחות 

של שיתוף הקבצים הדיגיטליים שלך באופן אוטומטי בדואר 

אלקטרוני. באפשרותך אפילו לשלוח את הקבצים שלך לתיק 

.USB רשת קיים או לייצא אותם לכל התקן זיכרון

•��סרוק בקלות דפים בגודל legal. הודות למשטח הזכוכית 
בגודל legal ב-WorkCentre 3615, תוכל לסרוק דפים 

גדולים יותר בלי לפרק את מבנה המסמכים המקוריים שלך.

•��הרחב את היכולות שלך. בצע התאמה אישית לצרכים העסקיים 
שלך עם ערכת Wi-Fi או ערכת תפוקה אופציונליות. בנוסף, 

שלושה מגשים נוספים מאפשרים לך להרחיב את העבודה שלך 

כך שתתאים לגודלי וסוגי נייר שונים, או להרחיב את קיבולת 

המדיה בזמן עומסי שיא של עבודה.

•��מהימן יום אחר יום. תיהנה מהפעלה ראשונית ותפעול יומיומי מהירים. 
בנוסף, בצע את ניהול ההתקן מרחוק מכל דפדפן של מחשב המחובר 

.Xerox® CentreWare® IS לרשת באמצעות

 ,Apple® AirPrint™ הדפס כאשר והיכן שאתה מוכן. בעזרת��•
באפשרותך להדפיס דואר אלקטרוני ומסמכים משרדיים חשובים 

ישירות מהתקן iOS נייד כאשר אתה מחובר לשרת המשרדי 

האלחוטי שלך. כאשר אתה עובד מחוץ למשרד, תוכל להשתמש 

ב- Xerox® PrintBack להדפסת מסמכים במשרד כך 
שימתינו לך עם שובך.

יכולות רבות עוצמה במחיר שווה לכל נפש 

אפילו צוותי עבודה קטנים יכולים ליהנות מהאפשרויות והיכולות רבות 

 Phaser 3610 העוצמה במחיר שווה לכל נפש המסופקות על ידי

.WorkCentre 3615 -ו

•� חיסכון משולב. WorkCentre 3615 משלבת את הפונקציות 
של מכונת צילום, מדפסת, סורק ומכשיר פקס במכשיר אחד רב 

ערך שיכול לחסוך לך בעלויות אנרגיה וחומרים מתכלים.

•� הפחת את השימוש שלך בנייר.קצץ באופן משמעותי את השימוש 
בנייר ועלויות קשורות הודות להדפסה דו-צדדית אוטומטית 

)תצורות DN(. בנוסף, הדפסת N-up מאפשרת לך להדפיס 
עמודים מרובים על גיליון אחד – אפשרות מועילה כאשר 

משתפים מצגות.

•� חופש, ללא כבלים. הודות ליכולות Wi-Fi אופציונליות, 
Phaser 3610 ו-WorkCentre 3615 מוכנות לפעולה 

ברגע שיש צורך בהן.

•� שפר את היעילות שלך. מחסניות טונר בקיבולת גדולה במיוחד 
מאפשרות לך לבזבז פחות זמן בטעינת חומרים מתכלים ויותר 

זמן בעבודה.

•� שמור על אבטחת המידע שלך. הדפסה מאובטחת מבטיחה 
שהמסמכים הרגישים שלך אינם נופלים לידיים הלא נכונות על 

ידי דרישה ממשתמשים להזין מספר זיהוי אישי בהתקן כדי 

להדפיס מסמכים. 

איכות הדפסה מעוררת תשומת לב 

לא משנה מת תחום העיסוק שלך, Phaser 3610 ו- 

WorkCentre 3615 מספקות תמונות שממקדות תשומת 
לב בעבודה שלך.

•��פרטים חדים. הוסף הבחנה ובהירות למסמכים שלך עם רזולוציית 
הדפסה אמיתית של x 1200 dpi 1200. התקשורת 

המודפסת שלך מעולם לא נראתה טוב יותר.

•��טונר EA ייחודי של ®Xerox. ניתך בטמפרטורה נמוכה הרבה 
יותר וכך מקטין את צריכת האנרגיה בעד-20% ואת פליטת 

דו-תחמוצת הפחמן בשיעור של עד 35%, בהשוואה לטונר רגיל. 

Phaser 3610. הדפסה.

 ,WorkCentre 3615 והמדפסת המשולבת Phaser 3610 הפק מסמכים בעלי מראה מקצועי במהירות. עם מדפסת
תקבל את המהירות הגבוהה ביותר בקבוצה זו1, יכולות מורחבות ואיכות הדפסת בעלת מראה מקצועי עבור המשרד העמוס שלך.

מדפסת Xerox® Phaser® 3610 ומדפסת משולבת 
Xerox® WorkCentre® 3615

1 בהשוואה למוצרים דומים, נכון לספטמבר 2013.



2

5

6

7

8

4
3

1

ערכת כלים מלאה לתפוקה בהתקן אחד רב עוצמה. בחר את המשימה שלך. למדפסת המשולבת 
 Xerox® WorkCentre® 3615 ישנם הכלים הנכונים לספק ביצועים יוצאים מן הכלל, כך שתוכל 

להיות יותר פרודוקטיבי ויעיל מדי יום. 

1
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של 60 גיליונות הסורק מסמכי 

מקור דו-צדדיים עבור משימות העתקה, סריקה ופקס. 

2
מרכז ההדפסה WorkCentre 3615 כולל מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' 

עם הוראות פשוטות ומסכי עזרה המסייעים לזרימת פעולות מהמכשיר.

3
יציאת USB נגישה מאוד מאפשרת למשתמשים להדפיס במהירות או לסרוק 

מתוך ואל כל התקן זיכרון USB סטנדרטי.

4
מגש פלט של 250 גיליונות עם חיישן מגש מלא.

5
 3 x 5 מגש רב-תכליתי של 150 גיליונות מתמודד עם מדיה החל מגודל
אינץ' ועד x 14 8.5 אינץ' / x 127 76 מ"מ עד x 356 216 מ"מ.

6
עם מגש הנייר של 550 גיליונות, קיבולת הנייר הסטנדרטית מגיעה 

ל-700 גיליונות.

7
עד שלושה מגשים אופציונליים של 550 גיליונות מגדילים את קיבולת הנייר 

המרבית ל-2,350 גיליונות.

8
מעמד אופציונלי מספק אחסון עבור מחסניות טונר, נייר וחומרים 

מתכלים אחרים.

9
הצב את Phaser 3610 או את WorkCentre 3615 בכל מקום שבו 

אתה זקוק להן בעזרת מתאם הרשת האלחוטית האופציונלי.

29

WorkCentre 3615. הדפסה. העתקה. סריקה. פקס. 
דואר אלקטרוני.



 www.xerox.com/office למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת

 ,Phaser® ,Mobile Express Driver® ,Global Print Driver® ,CentreWare® ,®וסימן פיגורטיבי Xerox -ו ,Xerox® .כל הזכויות שמורות .Xerox Corporation 2013©
לקווים  תואם  זה  ®Xerox Corporation ,   ENERGY STAR קבעה שמוצר  בתכנית  במדינות אחרות. כשותפה  ו/או  Xerox Corporation בארה"ב  סימנים מסחריים של  ו-®WorkCentre הם 
המנחים של תכנית ®ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה )תצורות ENERGY STAR .)DN וסמל ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 
36CBR-025A  9/13 BR6697

Xerox® Phaser® 3610NPhaser 3610DNXerox® WorkCentre® 3615DNמפרטי התקן 

עד 47 דפים בדקה letter / עד 45 דפים בדקה A4מהירות

עד 110,000 דפים / חודש1מחזור הדפסה

MB / 400 MHz1 GB / 525 MHz 512מעבד / זיכרון

Optional Wi-Fi ,High-Speed USB 2.0 direct print ,10/100/1000Base-T Ethernet )עם מתאם רשת אלחוטי של ®Xerox(קישוריות

רזולוציה הדפסה: עד x 1200 dpi 1200; העתקה: עד x 600 dpi 600עד x 1200 dpi 1200הדפסה והעתקה 

הדפסה: במהירות של 6.5 שניות; העתקה: במהירות של 8.5 שניותבמהירות של 6.5 שניותזמן הדפסה עמוד ראשון )החל מ-(

אמולציית PCL® 5e ו-6, אמולציית ™PostScript® 3, אמולציית PDFשפות תיאור עמוד

הדפסת חוברת, התאמת קנה מידה, התאמה לעמוד, סימני מים, גודל דף מותאם אישית, N-up, מצב חיסכון בטונר, הדפסה מאובטחת, איסוף, הדפסה מהתקן זיכרון 2USBמאפייני הדפסה

™Xerox® PrintBack ,Apple AirPrintהדפסה ניידת

מהירות עד 40 תמונות בדקהלא זמיןסריקה  

סריקת TWAIN/WIA דרך USB או רשת, סריקה למחשב דרך SMB, סריקה לשרת דרך FTP, לא זמיןיעדים
WSD סריקת ,USB סריקה להתקן זיכרון ,LDAP סריקה לדואר אלקטרוני עם תמיכת

 פורמטים של קבצים JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, פנקס כתובות דואר אלקטרוני )עד 100 כתובות תכונות
 דואר אלקטרוני, עד 10 כתובות קבוצות דואר אלקטרוני(, Express Scan Manager )מנהל סריקה מהירה(, 

 ,)ABBY FineReader ,Image Retriever ,Nuance Paperport( הקירס תנכות
Scan to Network Address Book )סריקה לפנקס כתובות ברשת( )עד 32 יעדים(

מאפייני פקס3 דחיסת MH/MR/MMR/JBIG, דחיית פקס זבל, איתור תבנית צלצול, העברת פקס לפקס, לדוא"ל ולשרת לא זמיןפקס 
עם/ללא הדפסה מקומית, קבלת תשאול, התחלה מושהית )עד 24 שעות(, שליחת שידור )עד 200 יעדים(, 

פנקס כתובות פקס )עד 200 מספרים לחיוג מקוצר(, קבלת פקס מאובטחת

LAN מאפייני פקס ,N-up ,התחלה מושהית )עד 24 שעות(, שליחת שידור )עד 30 יעדים(, זום, התאמה אוטומטית, סיבוב
סימן מים, פנקס כתובות )עד 500 מספרים לחיוג מקוצר, עד 500 מספרים לחיוג קבוצתי, פנקס טלפונים 

שמור במחשב(

סטנדרטי HTTPS מאובטח )LDAP ,SSL מאובטח(, IPsec, אימות 802.1X, אימות רשת, SNMPv3 ,IPv6, סינון IP, הדפסה מאובטחת, קבלת פקס מאובטחתאבטחה 

סטנדרטי מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית )DADF(: 60 גיליונות;לא זמיןקלט נייר  
גדלים מותאמים אישית: x 5.5 5.5 אינץ' )x 140 140 מ"מ( to 8.5 x 14 אינץ' )x 356 216 מ"מ(

מגש רב-תכליתי: עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 5 3 אינץ' עד x 14 8.5 אינץ' / x 127 76 מ"מ עד x 356 216 מ"מ

מגש 1: עד 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 8.3 5.8 אינץ' עד x 14 8.5 אינץ' / x 210 148 מ"מ עד x 356 216 מ"מ 

אופציונלי 3 מגשים נוספים: עד 550 גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית: x 8.3 5.8 אינץ' עד x 14 8.5 אינץ' / x 210 148 מ"מ עד x 356 216 מ"מ 

700 גיליונות / 2350 גיליונותקיבולת כוללת )סטנדרטי / מרבי(

250 גיליונותפלט נייר 

סטנדרטילא זמיןפלט דו-צדדי אוטומטי

אחריות לשנה באתר הלקוח, Xerox® Total Satisfaction Guaranteeאחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; 2 זמין ב- WorkCentre 3615 בלבד; 3 נדרש קו טלפון אנלוגי

ניהול התקן
CentreWare® Web ,Xerox® CentreWare® IS Services, התראות בדואר 

Apple® Bonjour ,אלקטרוני

מנהלי התקן הדפסה
 Mac OS® 10.5 ;2003 ואילך Server ,ואילך Microsoft® Windows® XP
 ,SUSE® 11 ;Fedora® Core 14–16 ;5 ,Red Hat® Enterprise 4 ;ואילך

 ,Ubuntu® ;10 ,Solaris® 9 ;11i ,HP-UX® 11 ;IBM® AIX-5® ,12
Xerox® Mobile Express Driver® ,Xerox® Global Print Driver®

תמיכה בגופנים
PCL 93 גופני ;PostScript 136 גופני

טיפול בחומרי הדפסה
 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: חד-צדדי: 50 עד 125 גרם/מ"ר; 
 דו-צדדי: 50 עד 125 גרם/מ"ר; מגש רב-תכליתי: 60 עד 216 גרם/מ"ר; 

מגש 1: 60 עד 216 גרם/מ"ר; 3 מגשים נוספים )אופציונלי(: 60 עד 216 גרם/מ"ר

סוגי חומרי הדפסה
רגיל, רגיל עבה, כרטיסיות, קל / כבד, משטח גס, מדבקות, מעטפות, נייר מכתבים, מחורר

סביבת הפעלה
טמפרטורה: 59° עד F / 15° 82° עד C 28°; לחות: 20% עד 70%; עוצמת שמע: 
הדפסה: )A(B 7.48; המתנה: )A(B 5.3; לחץ שמע: הדפסה: )dB)A 56.0, המתנה: 

)A(dB 30; זמן התחממות )ממצב חסכון בחשמל – ממשק משתמש מוכן(: 20 שניות>, 
זמן התחממות ממצב חסכון בחשמל )הדפסת דף ראשון(: 20 שניות>

מתח חשמלי
 ,50/60 Hz ,11A or 220–240 VAC ,50/60 Hz ,110–127 VAC :חשמל

Phaser 3610 ;6A: הדפסה מתמשכת: 686 ואט; מוכן )המתנה(: 52 ואט; מצב 
חיסכון בחשמל )שינה(: 2 ואט; WorkCentre 3615: הדפסה מתמשכת: 698 ואט; 

מוכן)המתנה(: 59 ואט; מצב חיסכון בחשמל )שינה(: 4 ואט

ממדים )רוחב x עומק x גובה(
 x 426 x 315 :3610N/DN 393 מ"מ, 

Weight: 13 ק"ג; x 492 x 549 495 מ"מ, משקל: 21.5 ק"ג

אישורים
 ,UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011

 ,Class A ,FCC Part 15 ,FDA/CDRH – Class 1 Laser Product
 ,2006/95/EC הנחיית מתח נמוך ,CE מסומן ,Class A ,Canada ICES-003
 ,EN 60825-1 – Class 1 Laser Product ,מהדורה ראשונה ,EN 60950-1

 RoHS הנחיית ,Class B ,EN 55022 ,EMC 2004/108/EC הנחיית
 ENERGY STAR® מאושר ,WEEE 2002/96/EC 2011/65, הנחיית/EU
Blue Angel ,Citrix Ready ,)WorkCentre 3615 -3610 וDN תצורת(

תכולת האריזה
•��מדפסת Phaser 3610 או מדפסת משולבת 

WorkCentre 3615 Multifunction
•�מחסנית טונר )5900 קיבולת דף*(

•�מחסנית תוף
•��מדריך מהיר להתקנה, מדריך מהיר למשתמש, תקליטור מנהל התקן, תקליטור תוכנה ותיעוד 

)מדריך למשתמש, מדריך ניהול מערכת(
•�כבל חשמל

)WorkCentre 3615( כבל פקס�•

תכנית מחזור חומרים מתכלים
החומרים המתכלים עבור Phaser 3610 ו- WorkCentre 3615 הם חלק מתכניות 

המחזור לחומרים מתכלים Xerox Green World Alliance. למידע נוסף, נא בקר באתר 
.www.xerox.com/gwa בכתובת Green World Alliance

חומרים מתכלים
106R02721 מחסנית טונר סטנדרטית: 5,900 דפים* 
106R02723 מחסנית טונר בקיבולת גבוהה: 14,100 דפים* 
106R02732 מחסנית טונר בקיבולת גבוהה במיוחד: 25,300 דפים* 
113R00773 מחסנית תוף: 85,000 דפים 

אפשרויות
497K13630  )WorkCentre 3615( מזין 550 גיליונות
497K13620  )Phaser 3610( מזין 550 גיליונות
497K13650 ערכת תפוקה 
497K13640  )Phaser 3610( 512 MB RAM
497K13660 מעמד 
097S04409 מתאם רשת אלחוטית 

תשתנה  התפוקה   .ISO/IEC 19752 בתקן  עומדת  שצוינה  התפוקה  ממוצעים.  סטנדרטיים  *  דפים 
בהתאם לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.


