
Drukarka Phaser® 3610 i drukarka 
wielofunkcyjna WorkCentre® 3615
Większa prędkość. Więcej rozszerzeń. 
Profesjonalna jakość.

Xerox® Phaser® 3610 i 
Xerox® WorkCentre® 3615
Rozmiar A4
Monochromatyczna drukarka i 
urządzenie wielofunkcyjne



Przewaga w zakresie 
produktywności
Najlepsza w klasie prędkość1, rozdzielczość 
druku i pojemność podajników, dzięki czemu 
biuro może maksymalnie usprawnić obieg 
zadań i ograniczyć oczekiwanie do minimum.  

•  Zbudowane z myślą o prędkości. 
Wystarczy nacisnąć przycisk druku, 
a drukarka Phaser 3610 lub drukarka 
wielofunkcyjna WorkCentre 3615 
zaczyna działać, dostarczając 
45 str./min – jest to największa prędkość 
druku monochromatycznego w tej klasie1.

•  Prawdziwa wielofunkcyjność. Intuicyjny 
kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
4,3 cala w modelu WorkCentre 3615 
umożliwia zaprogramowanie następnej 
pracy w trakcie wykonywania innej.

•  Digitalizacja… i uproszczenie. Możliwość 
łatwego przekształcenia nieporęcznych 
formularzy i dokumentów drukowanych w 
przenośne, cyfrowe pliki. Większa wygoda 
udostępniania plików cyfrowych w sposób 
automatyczny pocztą e-mail. Możesz wysłać 
pliki do ustalonego folderu sieciowego lub 
wyeksportować je do dowolnego urządzenia 
pamięci USB.

•  Łatwe skanowanie stron rozmiaru legal. 
Za pomocą szyby skanera o rozmiarze legal 
w drukarce wielofunkcyjnej WorkCentre 
3615 można skanować większe strony bez 
konieczności demontowania oprawionych 
dokumentów.

•  Większe możliwości. Możliwość 
dostosowania do konkretnych potrzeb 
biznesowych za pomocą opcjonalnego 
modułu Wi-Fi lub zestawu podnoszącego 
produktywność. A trzy dodatkowe tace 
pozwalają umieścić w nich papiery różnych 
rodzajów i rozmiarów oraz mieszczą 
więcej nośnika, co sprawdza się podczas 
szczytowego obciążenia pracą.

•  Codzienna niezawodność. Krótki rozruch 
i szybka codzienna praca. A do tego 
możliwość zdalnego administrowania 
urządzeniem z przeglądarki dowolnego 
komputera sieciowego za pomocą 
oprogramowania Xerox® CentreWare® IS.

•  Wydruki na czas i tam, gdzie są 
potrzebne. Za pomocą funkcji Apple® 
AirPrint™ można drukować wiadomości 
e-mail i ważne dokumenty biurowe 
bezpośrednio z urządzenia mobilnego z 
systemem iOS podłączonego do biurowej 
sieci Wi-Fi. A poza stałym miejscem pracy 
można za pomocą funkcji Xerox® drukować 
dokumenty w biurze, tak by były gotowe 
przed powrotem.

Wydajne funkcje 
w przystępnej cenie 
Nawet małe zespoły robocze uznają za 
przydatne wydajne i przystępne opcje i 
możliwości drukarki Phaser 3610 i urządzenia 
wielofunkcyjnego WorkCentre 3615.

•  Oszczędna wielofunkcyjność. Urządzenie 
wielofunkcyjne WorkCentre 3615 to 
połączenie funkcji kopiarki, drukarki, skanera 
i faksu w jednym wartościowym urządzeniu, 
które oszczędza energię i zmniejsza koszty 
związane z materiałami eksploatacyjnymi.

•  Mniejsze zużycie papieru. Można 
zdecydowanie zmniejszyć zużycie papieru i 
pokrewne koszty za sprawą automatycznego 
drukowania dwustronnego (konfiguracje 
DN). Dodatkowo drukowanie wielu 
stron obok siebie na jednym arkuszu 
jest szczególnie przydatne w przypadku 
prezentacji.

•  Bezprzewodowa swoboda. Za sprawą 
opcjonalnych funkcji Wi-Fi drukarki Phaser 
3610 lub urządzenia wielofunkcyjnego 
WorkCentre 3615 można użyć wszędzie tam, 
gdzie to potrzebne.

•  Większa wydajność. Za sprawą kaset 
z tonerem o bardzo dużej pojemności 
można spędzać mniej czasu na ładowaniu 
materiałów eksploatacyjnych, a więcej na 
wykonywaniu pracy.

•  Bezpieczeństwo informacji. Funkcja 
druku zabezpieczonego wymaga podania 
numeru PIN przy urządzeniu, co gwarantuje, 
że wrażliwe dokumenty nie dostaną się 
w niepowołane ręce. 

Przyciągająca uwagę 
jakość druku 
Niezależnie od branży, w której działa 
firma, drukarki Phaser 3610 i urządzenia 
wielofunkcyjne WorkCentre 3615 sprawiają, 
że wydruki zostaną zauważone.

•  Wyraźne szczegóły. Prawdziwa 
rozdzielczość druku do 1200 x 1200 dpi 
oznacza wysoką dokładność i przejrzystość 
dokumentów. Wydruki wyglądają lepiej niż 
dotąd.

•  Wyjątkowy toner Xerox® EA. Utrwala się 
przy dużo niższej temperaturze, co pozwala 
obniżyć zużycie energii nawet o 20% 
i emisję CO2 do 35% w porównaniu do 
toneru konwencjonalnego. 

Drukarka Phaser 3610. Druk

Możliwość szybkiego tworzenia dokumentów o profesjonalnym wyglądzie. 
Drukarki Phaser 3610 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 3615 zapewniają 
najwyższą w klasie prędkość1, szerokie możliwości i profesjonalną jakość druku biurowego.

Drukarka Xerox® Phaser® 3610 i drukarka 
wielofunkcyjna Xerox® WorkCentre® 3615

1  W porównaniu do podobnych produktów,  
wg stanu na wrzesień 2013.
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Pełen zestaw funkcji w jednym, wydajnym urządzeniu. Wiele możliwości wyboru. 
Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 3615 jest wyposażone w odpowiednie 
narzędzia zapewniające nadzwyczajną wydajność, więc można pracować bardziej 
produktywnie i efektywnie każdego dnia. 

1
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 
na 60 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych 
oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania 
i faksowania.   

2
Model WorkCentre 3615 zawiera ekran dotykowy 
o przekątnej 4,3 cala, który wyświetla zrozumiałe 
instrukcje i ekrany pomocy ułatwiające wykonywanie 
operacji obsługowych.

3
Łatwo dostępny port USB pozwala użytkownikom 
szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej 
skanować.

4
Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem 
zapełnienia.

5
Taca wielofunkcyjna na 150 arkuszy mieści nośniki o 
rozmiarze od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76 x 127 mm 
do 216 x 356 mm.

6
Dzięki temu, że taca papieru mieści dodatkowo 
550 arkuszy, łączna pojemność to 700 arkuszy.

7
Trzy opcjonalne tace na 550 arkuszy papieru 
zwiększają pojemność do 2350 arkuszy.

8
Opcjonalna podstawa mieści kasety z tonerem, 
papier i inne materiały eksploatacyjne.

9
Opcjonalna karta sieci bezprzewodowej umożliwia 
umieszczenie drukarki Phaser 3610 lub urządzenia 
wielofunkcyjnego WorkCentre 3615 w dowolnym 
wybranym miejscu.
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WorkCentre 3615. Drukowanie. Kopiowanie. 
Skanowanie. Faksowanie. E-mail.
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Dane techniczne urządzenia Xerox® Phaser® 3610N Phaser 3610DN Xerox® WorkCentre® 3615DN

Prędkość Do 47 str./min letter / Do 45 str./min A4

Maksymalna wydajność miesięczna Do 110 000 str. miesięcznie1

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

Łączność 10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą sieci bezprzewodowej Xerox®)

Drukowanie i kopiowanie 
Rozdzielczość Do 1200 x 1200 dpi Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi; Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi

Czas wydrukowania pierwszej strony (min.) Zaledwie 6,5 sekundy Drukowanie: Zaledwie 6,5 sekundy; Kopiowanie: Zaledwie 8,5 sekundy

Języki opisu strony Emulacja PCL® 5e i 6, emulacja PostScript® 3™, emulacja PDF

Funkcje drukowania Drukowanie broszury, skalowanie, dopasowanie do strony, znaki wodne, strony o niestandardowym rozmiarze, kilka stron obok siebie, tryb oszczędzania 
toneru, druk zabezpieczony, sortowanie, drukowanie z pamięci USB2

Drukowanie z urządzeń mobilnych Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skanowanie  Prędkość Nie dot. Do 40 obr./min (obrazów na minutę)

Miejsca docelowe Nie dot. Skanowanie TWAIN/WIA za pośrednictwem portu USB lub sieci, skanowanie 
do komputera za pomocą SMB, skanowanie do serwera za pomocą FTP, 
skanowanie do poczty e-mail z obsługą LDAP, skanowanie do urządzenia 
pamięci USB, skanowanie WSD

Funkcje Formaty plików JPEG/TIFF/wielostronicowy TIFF/PDF, książka adresów 
e-mail (do 100 adresów e-mail, do 10 adresów grupowych e-mail), aplikacja 
Express Scan Manager, oprogramowanie do skanowania (Nuance Paperport, 
Image Retriever, ABBY FineReader), książka adresowa skanowania do sieci 
(do 32 miejsc docelowych)

Faks Funkcje faksu3 Nie dot. Kompresja MH/MR/MMR/JBIG, odrzucanie niechcianych faksów, wykrywanie 
wzorów dzwonienia, przekazywanie faksów na faks, pocztę e-mail i serwer 
z/bez lokalnego odbioru odpytywania druku, opóźniony start (do 24 godzin), 
rozsyłanie (do 200 miejsc docelowych), książka adresowa faksu 
(do 200 wpisów szybkiego wybierania), bezpieczny odbiór faksu

Funkcje faksu LAN Opóźnione rozpoczynanie (do 24 godzin), rozsyłanie (do 30 miejsc 
docelowych), powiększanie, automatyczne dopasowanie, obracanie, kilka 
stron obok siebie, znak wodny, książka telefoniczna (do 500 numerów 
szybkiego wybierania, do 500 grup wybierania, książka telefoniczna 
przechowywana na komputerze PC)

Bezpieczeństwo W standardzie Bezpieczny protokół HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, uwierzytelnianie sieciowe, IPv6, SNMPv3, filtrowanie IP, druk 
zabezpieczony, bezpieczny odbiór faksu

Wejście papieru  W standardzie Nie dot. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 60 arkuszy;
Rozmiary niestandardowe: 5,5 x 5,5 cala (140 x 140 mm) do 8,5 x 14 cali 
(216 x 356 mm)

Taca wielofunkcyjna: Do 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Taca 1: Do 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm 

 Opcjonalne 3 dodatkowe tace: Do 550 arkuszy w każdej; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Łączna pojemność (standard / maks.) 700 arkuszy / 2350 arkuszy

Druk na papierze 250 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny Nd. W standardzie

Gwarancja Dwuletnia gwarancja naprawy na miejscu, Xerox® Total Satisfaction Guarantee
1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę; 2 Tylko w przypadku modelu WorkCentre 3615; 3 Wymagana analogowa linia telefoniczna

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, alarmy 
e-mail, Apple® Bonjour

Sterowniki druku
System Microsoft® Windows® XP i nowsze systemy, 2003 
Server i nowsze systemy; Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej; 
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®

Obsługa czcionek
136 czcionek PostScript; 93 czcionek PCL

Obsługa nośników
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 
Jednostronnie: 13 do 32 funtów (papier dokumentowy) / 50 do 
125 g/m2; Dwustronnie: 13 do 32 funtów (papier dokumentowy) 
/ 50 do 125 g/m2; Taca wielofunkcyjna: 16 funtów (papier 
dokumentowy) do 80 funtów (papier okładkowy) / 60 do 
216 g/m2; Taca 1: 16 funtów (papier dokumentowy) do 
80 funtów (papier okładkowy) / 60 do 216 g/m2; 3 dodatkowe 
tace (opcjonalne): 16 funtów (papier dokumentowy) do 
80 funtów (papier okładkowy) / 60 do 216 g/m2

Typy nośników
Zwykły, zwykły gruby, karton, o małej gramaturze / o dużej 
gramaturze, porowata powierzchnia, etykiety, koperty, firmowy, 
dziurkowany

Warunki pracy
Temperatura: 59° do 82° F / 15° do 28° C; Wilgotność: 20% do 
70%; Moc akustyczna: Druk: 7,48 B(A); Oczekiwanie: 5,3 B(A); 
Ciśnienie akustyczne: Druk: 56,0 dB(A), Oczekiwanie: 30 dB(A); 

Czas rozgrzewania (od trybu energooszczędnego do gotowości 
interfejsu użytkownika): <20 sekund, Czas rozgrzewania od trybu 
energooszczędnego (pierwsza wydrukowana strona): <20 sekund

Parametry elektryczne
Zasilanie: 110–127 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 11 A lub 
220–240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6 A; Phaser 3610: 
Druk ciągły: 686 W; Gotowość (oczekiwanie): 52 W; Tryb 
energooszczędny (uśpienie): 2 W; WorkCentre 3615: Druk ciągły: 
698 W; Gotowość (oczekiwanie): 59 W; Tryb energooszczędny 
(uśpienie): 4 W

Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3610N/DN: 15,5 x 16,8 x 12,4 cala / 393 x 426 x 315 mm, 
Waga: 28,7 funta / 13 kg; 3615: 19,5 x 19,4 x 21,6 cala / 
495 x 492 x 549 mm, Waga: 47,4 funta / 21,5 kg

Atesty
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH 
– produkt laserowy klasy 1, FCC część 15, klasa A, Canada 
ICES-003, klasa A, oznaczenie CE, dyrektywa niskonapięciowa 
2006/95/EC, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – produkt 
laserowy klasy 1, dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 55022, klasa 
B, dyrektywa RoHS 2011/65/EU, dyrektywa WEEE 2002/96/EC, 
zgodność z programem ENERGY STAR® (konfiguracja 3610DN i 
WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Zawartość opakowania
•  Drukarka Phaser 3610 lub urządzenie wielofunkcyjne 

WorkCentre 3615
• Kaseta z tonerem (wydajność 5900 stron*)
• Bęben

•  Skrócona instrukcja instalacji, Skrócona instrukcja obsługi, 
Dysk CD ze sterownikiem, Dysk CD z dokumentacją 
(Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu)

• Kabel zasilający
• Kabel faksu (WorkCentre 3615)

Program przetwarzania odpadów dla materiałów 
eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne do modelu Phaser 3610 i 
WorkCentre 3615 są objęte programem recyklingu materiałów 
eksploatacyjnych Xerox Green World Alliance. Aby uzyskać więcej 
informacji, należy odwiedzić witrynę internetową Green World 
Alliance pod adresem www.xerox.com/gwa.

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o standardowej  
pojemności: 5900 stron* 106R02721
Kaseta z tonerem o dużej pojemności: 14100 stron* 106R02723
Kaseta z tonerem o bardzo dużej  
pojemności: 25300 stron* 106R02732
Bęben: 85000 stron 113R00773

Wyposażenie opcjonalne
Podajnik na 550 arkuszy (WorkCentre 3615) 497K13630
Podajnik na 550 arkuszy (Phaser 3610) 497K13620
Zestaw podnoszący produktywność 497K13650
Pamięć RAM o pojemności 512 MB (Phaser 3610) 497K13640
Podstawa 497K13660
Karta sieci bezprzewodowej 097S04409

*  Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność 
zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rezultaty będą różne w zależności od 
obrazu, trybu i obszaru drukowania.


