Xerox® Phaser® 3610 és
Xerox® WorkCentre® 3615
Letter/A4-es méretű
fekete-fehér nyomtató és
többfunkciós nyomtató

Phaser 3610 nyomtató
és WorkCentre 3615
többfunkciós nyomtató
Gyorsabb. Jobban bővíthető.
Professzionális minőségű nyomatok.
®

®

Xerox Phaser 3610 nyomtató és Xerox
WorkCentre 3615 többfunkciós nyomtató
®

®

®

®

Hozzon létre gyorsan professzionális megjelenésű dokumentumokat. A Phaser 3610
nyomtatóval és a WorkCentre 3615 többfunkciós nyomtatóval a kategória leggyorsabb
nyomtatását érheti el1, emellett a készülékek bővített funkciókat és professzionális
nyomtatási minőséget kínálnak forgalmas irodájában.
Lenyűgöző termelékenység
A készülék a kategóriaelső sebességével ,
nyomtatási felbontásával és
hordozókapacitásával maximálisra növeli
forgalmas irodájában a munkafolyamatok
sebességét, és minimálisra csökkenti a
várakozási időt.
1

•K
 imagasló gyorsaság. A Phaser 3610 és a
WorkCentre 3615 készülékek a nyomtatási
parancs kiadása után percenként 47 oldal
nyomtatási sebességgel ontják a lapokat,
ami kategóriájában a leggyorsabb feketefehér nyomtatást jelenti1.
• Valódi többfunkciós működés. A
WorkCentre 3615 készüléken található
intuitív, 4,3 hüvelykes érintőképernyő
lehetővé teszi, hogy a következő feladatot
beállítsa, miközben egy másik munka még
folyamatban van.
• Digitalizálás egyszerűen. Nehézkes
papíralapú űrlapjait és dokumentumait
könnyedén hordozható, digitális fájlokká
alakítja. Digitális fájljainak e-mailen
keresztüli automatikus megosztása további
kényelmet biztosít a használathoz. Fájljait
egy megadott hálózati mappába is
elküldheti, vagy tetszőleges USB-eszközre
exportálhatja.
• Egyszerűen olvashat be Legal méretű
lapokat. A WorkCentre 3615 Legal méretű
üveglapjával az összefűzött dokumentumok
szétbontása nélkül olvashat be nagyobb
oldalakat.
• Bővítse lehetőségeit. Az opcionális Wi-Fi
vagy Termelékenységnövelő készlettel
vállalkozásának igényeihez szabhatja a
készülék felszereltségét. Emellett háromféle
kiegészítő tálcával is bővítheti a gépet,
amelyek lehetővé teszik különböző
papírméretek és kötegek használatát, és
a csúcsidőszakokban bővítik a készülék
hordozókapacitását.
• Megbízhatóság nap nap után. Gyors
üzembe helyezés és napi üzemeltetés.
Emellett a Xerox® CentreWare® IS
szolgáltatása segítségével bármilyen
hálózathoz csatlakoztatott számítógép
böngészőjéből távolról is elvégezheti a
készülék adminisztrálását.

• Bármikor, bárhonnan nyomtathat. Az
Apple® AirPrint™ szolgáltatása segítségével
az irodai Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódó mobil
iOS készülékéről közvetlenül kinyomtathatja
e-mailjeit és fontos irodai dokumentumait.
Ha irodán kívülről dolgozik, akkor a Xerox®
PrintBack szolgáltatása segítségével az
irodában nyomtathatja ki dokumentumait,
így mire visszaér, azok készen várják Önt.

Nagy teljesítményű
szolgáltatások elérhető áron
A Phaser 3610 és WorkCentre 3615 készülékek
által nyújtott megfizethető árú opciók és
funkciók már kis munkacsoportok számára is
hasznosak.
• A többfunkciós készülék által kínált
megtakarítási lehetőségek. A WorkCentre
3615 egyetlen, értékes szolgáltatásokat
nyújtó készülékben egyesíti egy fénymásoló,
egy nyomtató, egy szkenner és egy
faxkészülék funkcióit, ezáltal energiát
takaríthat meg, és a kellékek költségeivel is
spórolhat.

Figyelemfelkeltő nyomtatási
minőség
Bármilyen üzleti tevékenységet is folytat, a
Phaser 3610 és a WorkCentre 3615 készülékek
képminősége révén munkájára felfigyelnek.
• Éles részletek. Az akár valódi
1200 x 1200 dpi felbontású nyomtatással
éles, tiszta megjelenést kölcsönözhet
dokumentumainak. Nyomtatott anyagai
soha nem néztek ki jobban.
• Egyedülálló Xerox® EA festék. Az
egyedülálló Xerox EA festék beégetése
a hagyományos festékekhez képest
jóval alacsonyabb hőmérsékleten
történik, így akár 20%-kal csökkenti az
energiafogyasztást, és akár 35%-kal a
CO2-kibocsátást.

• Csökkentse a papírfelhasználást!
Az automatikus kétoldalas nyomtatás
(DN konfiguráció) segítségével drámai
mértékben lecsökkentheti a felhasznált papír
mennyiségét. Ráadásul a sokképes mintával
egyetlen lapra több oldalt is nyomtathat,
ami prezentációk kiosztásakor lehet
különösen hasznos.

Phaser 3610. Nyomtatás.

• Vezeték nélküli szabadság. Az opcionális
Wi-Fi funkcióknak köszönhetően a Phaser
3610 és WorkCentre 3615 készülékek
bárhova elhelyezhetők.
• Nagyobb hatékonyság. Az extra nagy
kapacitású festékkazetta lehetővé teszi, hogy
kevesebb időt töltsön a kellékek betöltésével,
és többet munkája elvégzésével.
• Tartsa biztonságban adatait!
A biztonságos nyomtatás funkcióval
biztosíthatja, hogy kényes adatai
ne kerüljenek illetéktelen kezekbe:
beállíthatja, hogy egyes dokumentumok
kinyomtatásához személyi azonosítót
kelljen megadni.
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Más hasonló termékekkel összehasonlítva, 2013. szeptemberben.

Teljes termelékenységjavító eszköztár egyetlen nagy teljesítményű készülékben.
Válassza ki a kívánt feladatot! A Xerox® WorkCentre® 3615 többfunkciós nyomtató
rendelkezik mindazokkal az eszközökkel, amelyekkel kiemelkedő teljesítményt érhet el,
így nap mint nap fokozott termelékenységet és hatékonyságot biztosít Önnek.
1

2

2

9

3
4

5
1
6

A 60 lapos automatikus kétoldalas
dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas
dokumentumokat is beolvas a további másolási,
szkennelési és faxolási műveletekhez.
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A WorkCentre 3615 4,3 hüvelykes érintőképernyőjén
megjelenő könnyen érthető utasítások és
súgóképernyők gyors és optimális használatot
tesznek lehetővé.
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A könnyen elérhető USB-port használatával
a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy
szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközről,
illetve eszközre.
8
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250 lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, ha a tálca
megtelt.
5

150 lapos többfunkciós tálca 76 x 127 mm–216 x
356 mm méretű lapokhoz.

WorkCentre 3615. Nyomtatás. Másolás.
Szkennelés. Fax. E-mail.
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Az 550 lapos papírtálcával a gép teljes kapacitása
az alapkiszerelésben 700 lap.
7

Az akár három opcionális 550 lapos papírtálcával
a papírkapacitás összesen 2350 lapra növelhető.
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Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít a
festékkazetták, a papír és az egyéb kellékek számára.
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Az opcionális vezeték nélküli hálózati
adapter használatával a Phaser 3610 vagy a
WorkCentre 3615 készüléket bárhol elhelyezheti,
ahol szükséges.

A készülék adatai

Xerox® Phaser® 3610N

Sebesség

Max. 47 oldal/perc Letter/max. 45 oldal/perc A4

Terhelhetőség

Akár havi 110 000 oldal1

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre® 3615DN

Processzor/memória

400 MHz/512 MB

Csatlakozási lehetőségek

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, opcionális vezeték nélküli funkció (Xerox® vezeték hálózati adapterrel)

Nyomtatás és másolás

525 MHz/1 GB

Max. 1200 x 1200 dpi

Nyomtatás: Max. 1200 x 1200 dpi, Másolás: Max. 600 x 600 dpi

Első oldal elkészítésének ideje (gyorsaság)

Mindössze 6,5 másodperc

Nyomtatás: Mindössze 6,5 másodperc; Másolás: Mindössze 8,5 másodperc

Oldalleíró nyelvek

PCL® 5e és 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció, PDF-emuláció

Nyomtatási funkciók

Füzetnyomtatás, átméretezés, oldalhoz igazítás, vízjelek, egyéni oldalméretek, sokképes minta, festéktakarékos mód, biztonságos nyomtatás, leválogatás,
nyomtatás USB-memóriaeszközről2

Mobil nyomtatás

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Felbontás

Szkennelés

Sebesség

Célhelyek

–

Max. 40 kép percenként (ipm)

–

TWAIN vagy WIA szkennelés USB-re vagy hálózatra, szkennelés
számítógépre SMB-n keresztül, szkennelés szerverre FTP-n, szkennelés
e-mailbe LDAP-támogatással, szkennelés USB-memóriaeszközre,
WSD-szkennelés

Jellemzők

JPEG/TIFF/többoldalas TIFF/PDF fájlformátumok, e-mail címjegyzék (max.
100 e-mail cím, max. 10 csoportos e-mail címjegyzék), Express Scan Manager
gyors szkenneléskezelő, szkennerszoftver (Nuance Paperport, Image Retriever,
ABBY FineReader), hálózati szkennelési címjegyzék (max. 32 célhely)

Faxolás

Faxfunkciók3

–

MH/MR/MMR/JBIG tömörítés, kéretlen fax elutasítása, megkülönböztető
csengetési minta érzékelése, faxtovábbítás faxra, e-mailbe és kiszolgálóra
helyi nyomtatáslekéréssel vagy anélkül, késleltetett indítás (max. 24 óra),
üzenetszórás (max 200 célhelyre), faxcímjegyzék (max. 200 gyorstárcsázási
szám), biztonságos faxfogadás

LAN-faxfunkciók

Biztonság
Papírbemenet

Késleltetett indítás (max. 24 óra), üzenetszórás (max. 30 célhelyre), nagyítás,
automatikus igazítás, elforgatás, sokképes minta, vízjel, telefonkönyv (max.
500 gyorstárcsázási szám, max. 500 csoportos tárcsázási szám, telefonkönyv
tárolása a számítógépen)
Alapfunkció
Alapkiépítésben

Biztonságos HTTPS (SSL, Biztonságos LDAP), IPsec, 802.1X hitelesítés, hálózati hitelesítés, IPv6, SNMPv3, IP-szűrés, biztonságos nyomtatás, biztonságos
faxfogadás
Kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): 60 lap;
Egyéni méretek: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm

–

Többfunkciós tálca: Max. 150 lap, egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
1. tálca: Max. 550 lap, egyéni méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
Opcionális

1

3 kiegészítő tálca: Egyenként max. 550 lap, egyéni méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

Teljes kapacitás (alap/ max.)

700 lap/2350 lap

Papírkimenet

250 lap

Automatikus kétoldalas kimenet

–

Garancia

Egyéves helyszíni garancia, Xerox® Total Satisfaction Guarantee (teljes körű elégedettségi garancia)

Alapkiépítésben

Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Csak a WorkCentre 3615 típus esetén érhető el; 3 Analóg telefonvonal szükséges

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® IS szolgáltatások, CentreWare® Web, e-mail
értesítések, Apple® Bonjour
Nyomtató-illesztőprogramok
Microsoft® Windows® XP és újabb, 2003 Server és újabb,
Mac OS® 10.5 és újabb, 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®
Betűkészletek
136 PostScript betűkészlet; 93 PCL betűkészlet
Nyomathordozó-kezelés
Kétoldalas automatikus dokuadagoló: Egyoldalas: 50–125 g/m2;
kétoldalas: 50–125 g/m2; többfunkciós tálca: 60–216 g/m2
borítókarton, 1. tálca: 60–216 g/m2 borítókarton, 3 kiegészítő
tálca (opcionális): 60–216 g/m2 borítókarton
Nyomathordozó-típusok
Normál, normál vastag, karton, könnyű/nehéz, érdes felületű,
címkék, borítékok, fejléces, lyukasztott
Működési környezet
Hőmérséklet: 15–28 °C, páratartalom: 20–70%,
hangteljesítmény: Nyomtatás: 7,48 B(A), készenléti üzemmód:
5,3 B(A), hangnyomás: Nyomtatás: 56,0 dB(A), készenléti
üzemmód: 30 dB(A), bemelegítési idő (energiatakarékos módból
a felhasználói felület készenléti állapotáig): <20 másodperc,
bemelegítési idő energiatakarékos módból (az első lap
kinyomtatásáig): <20 másodperc

Elektromos jellemzők
Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 11 A
vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 6 A, Phaser 3610: Folyamatos
nyomtatás: 686 watt, készenlét (készenléti állapot): 52 watt,
energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2 watt, WorkCentre
3615: Folyamatos nyomtatás: 698 watt, készenlét (készenléti
állapot): 59 watt, energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 4 watt
Méretek (sz. x mé. x ma.)
3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm, tömeg: 13 kg,
3615: 495 x 492 x 549 mm, tömeg: 21,5 kg
Tanúsítványok
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH
– 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15. fejezete, „A”
osztály, Canada ICES-003, „A” osztály, CE-jelölés, 2006/95/
EK alacsonyfeszültségű berendezésekre vonatkozó direktíva,
EN 60950-1, 1. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék,
2004/108/EK elektromágneses kompatibilitásra (EMC)
vonatkozó irányelv, EN 55022, „B” osztály, 2011/65/EU RoHS
irányelv, 2002/96/EK WEEE direktíva, ENERGY STAR® minősítés
(3610DN konfiguráció és WorkCentre 3615), Citrix Ready,
Blue Angel
A csomag tartalma
• Phaser 3610 nyomtató vagy WorkCentre 3615 többfunkciós
nyomtató
• Festékkazetta (5900 oldal kapacitás*)
• Dobkazetta
• Gyorstelepítési kézikönyv, Gyorsismertető, illesztőprogramokat
tartalmazó CD, dokumentációt tartalmazó CD (Felhasználói
útmutató, Rendszeradminisztrátori útmutató)
• Tápkábel
• Faxkábel (WorkCentre 3615)

További információkat az alábbi webhelyen talál: www.xerox.com/hu
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Kellékanyag-újrahasznosítási program
A Phaser 3610 és a WorkCentre 3615 készülékekhez
mellékelt kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World
Alliance kellékanyag-újrahasznosítási programban. További
információkat a Green World Alliance weboldalán talál
(www.xerox.com/gwa).
Kellékek
Normál kapacitású festékkazetta: 5900 oldal*
Nagy kapacitású festékkazetta: 14 100 oldal* 
Extra nagy kapacitású festékkazetta: 25 300 oldal* 
Dobkazetta: 85 000 oldal

106R02721
106R02723
106R02732
113R00773

Opcionális tartozékok
550 lapos adagoló (WorkCentre 3615)
497K13630
550 lapos adagoló (Phaser 3610)
497K13620
Termelékenységnövelő készlet
497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610)
497K13640
Állvány497K13660
Vezeték nélküli hálózati adapter
097S04409
*
Átlagos normál oldalak. Névleges kiadósság az ISO/IEC 19752
szabvány szerint. A kiadósság a nyomtatott képtől, a terület
fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változik.

