Xerox® Phaser® 3610
a Xerox® WorkCentre® 3615
Černobílá tiskárna
a multifunkční tiskárna formátu A4

Tiskárna Phaser 3610
a multifunkční tiskárna
WorkCentre 3615
Výsledky v profesionální kvalitě.
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Tiskárna Xerox Phaser 3610 a multifunkční
tiskárna Xerox WorkCentre 3615
®

®

®

®

Tiskněte v rekordním čase profesionální dokumenty. Tiskárna Phaser 3610
a WorkCentre 3615 nabízí nejvyšší rychlost tisku ve své třídě1, spoustu možností
a profesionální kvalitu tisku, jakou vaše firma potřebuje.
Mimořádný výkon ve vašich
službách
Díky zařízení s nejrychlejším tiskem ve své
třídě1, skvělým rozlišením a vysokokapacitním
zásobníkem na média již vaši kancelář
nebudou zdržovat žádné prostoje, a tak
zvládne ještě více práce než dosud.
• Rychlost na prvním místě. 47 str./min. –
tak rychlý černobílý tisk nemůže nabídnout
žádné jiné zařízení v této třídě1.
• Opravdová multifunkčnost. Zatímco
tiskárna WorkCentre 3615 zpracovává jednu
tiskovou úlohu, můžete na jejím intuitivním
4,3palcovém barevném dotykovém displeji
naprogramovat úlohu další.
• Digitalizujte... a zjednodušte si práci.
Převeďte neskladné tištěné formuláře
a dokumenty do digitální formy, na snadno
přenosné soubory. Digitální soubory vám
ušetří místo a navíc je lze automaticky
sdílet prostřednictvím e-mailu. Můžete je
také odesílat do určené síťové složky nebo
exportovat do paměťového zařízení USB.
• Snadné skenování předloh ve formátu
Legal. Tiskárna WorkCentre 3615
má dokumentové sklo formátu Legal
(216x355 mm), a tak můžete skenovat
i větší stránky.
• Dopřejte si více možností. Pořiďte
si volitelné bezdrátové připojení k síti
Wi-Fi nebo sadu pro zvýšení produktivity
a uzpůsobte tiskárnu přesně podle svých
potřeb. K dispozici jsou také tři další
zásobníky, které vám umožní tisknout na
papíry různých formátů a typů nebo rozšířit
vstupní kapacitu při tisku velkých úloh.

• Tiskněte, kdykoli a odkudkoli
potřebujete. Díky funkci Apple® AirPrint™
můžete své e-maily a důležité dokumenty
odesílat k tisku přímo ze svého mobilního
zařízení se systémem iOS připojeného k vaší
bezdrátové síti. A pokud pracujete mimo
kancelář, můžete využít službu Xerox®
PrintBack. Až se dostanete do kanceláře,
vaše podklady již na vás budou čekat.

Vynikající funkce za dobrou cenu
Skvělý výkon a cenově dostupné
možnosti a funkce tiskáren Phaser 3610
a WorkCentre 3615 si mohou dovolit i malé
pracovní týmy.
• Úsporné multifunkční zařízení. Zařízení
WorkCentre 3615 je skutečně všestranné.
Nabízí funkce kopírky, tiskárny, skeneru
a faxu a díky tomu také možnost úspory
energie i spotřebního materiálu.

Kvalita tisku, která upoutá
Ať už podnikáte v jakémkoli oboru, můžete
si být jisti, že díky materiálům vytištěným na
zařízeních Phaser 3610 a WorkCentre 3615 si
vás zákazníci všimnou.
• Ostré detaily. Využijte skutečné rozlišení
tisku 1200 x 1200 dpi a tiskněte opravdu
ostré a přesné dokumenty. Vaše tištěné
brožury a prezentace budou vypadat lépe
než kdy dříve.
• Unikátní tonery Xerox® EA. Fixují se při
mnohem nižší teplotě než běžné tonery, což
v porovnání s tiskem konvenčními tonery
přináší až 20 % snížení spotřeby elektrické
energie a až 35 % snížení emisí CO2.

• Šetřete papírem. Funkce automatického
oboustranného tisku (konfigurace DN) vám
pomůže radikálně snížit spotřebu papíru
a s ní spojené výdaje. Dále můžete tisknout
více stran na jeden list, což je velmi praktické
například při tisku prezentací.
• Zvyšte svou produktivitu. Zvolíte-li
tonerové kazety s extra velkou kapacitou,
nebudete muset znovu a znovu doplňovat
spotřební materiál a získáte více času na
práci.

Tiskárna Phaser 3610.

• Chraňte své informace. S funkcí
zabezpečeného tisku se již nebudete
muset obávat, že vaše citlivé dokumenty
skončí v nepovolaných rukou. Zařízení je
totiž vytiskne pouze po zadání správného
identifikačního čísla uživatele.

• Spolehlivý partner pro každý den.
Instalace tiskárny je velmi snadná a stejně
tak i její obsluha. Díky systému Xerox®
CentreWare® IS navíc své zařízení můžete
spravovat na dálku prostřednictvím
prohlížeče jakéhokoli počítače s připojením
k síti.
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údaj je platný k září 2013.

Kompletní sada funkcí v jediném výkonném zařízení. Multifunkční tiskárna
Xerox® WorkCentre® 3615 má mimořádný výkon a funkce, které vám každý den
pomohou zvládnout ještě víc úkolů a pracovat ještě efektivněji.
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Duplexní automatický podavač předloh na 60 listů
umožňuje skenování oboustranných předloh pro
kopírování, skenování i faxování.
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Tiskárna WorkCentre 3615 má 4,3palcový dotykový
displej, jenž usnadňuje přímé používání zařízení.
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Díky snadno přístupnému portu USB mohou uživatelé
rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení
USB nebo do něj skenovat.
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Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
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WorkCentre 3615. Tisk. Kopírování. Skenování.
Fax. E-mail.

Víceúčelový zásobník na 150 listů umožňuje použití
médií od rozměru 76 x 127 mm až do velikosti
216 x 356 mm.
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Se zásobníkem na 550 listů má zařízení standardní
kapacitu papíru 700 listů.
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Přidáním až tří volitelných zásobníků na 550 listů lze
celkovou kapacitu papíru zvýšit až na 2 350 listů.
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Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové
kazety, papír a další spotřební materiál.
9

Díky volitelnému adaptéru bezdrátové sítě můžete
tiskárnu Phaser 3610 i WorkCentre 3615 umístit,
kdekoli je to pro vás nejvýhodnější.

Technické údaje zařízení

Xerox® Phaser 3610N

Rychlost tisku

Až 45 str./min. formátu A4

Pracovní zátěž

Až 110 000 str.1

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre 3615DN

Procesor/paměť

400 MHz / 512 MB

Možnosti připojení

10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, volitelné připojení k síti Wi-Fi (s adaptérem bezdrátové sítě společnosti Xerox®)

Kopírování a tisk

525 MHz / 1 GB

Až 1200 x 1200 dpi

Tisk: až 1200 x 1200 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi

Vytištění první stránky

Již za 6,5 sekundy

Tisk: již za 6,5 sekundy; kopírování: již za 8,5 sekundy

Jazyky PDL

Emulace PCL® 5e a 6, emulace PostScript® 3™, emulace PDF

Tiskové funkce

Tisk brožur, změna měřítka, přizpůsobení velikosti stránky, vodoznaky, uživatelský formát stránky, tisk více stran na list, režim úspory toneru, zabezpečený tisk,
kompletování, tisk z paměťového zařízení USB2

Mobilní tisk

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skenování

Rozlišení

Rychlost

Až 40 obrazů za minutu (ipm)

Cílová umístění

Skenování TWAIN/WIA prostřednictvím rozhraní USB nebo sítě, skenování do
počítače přes server SMB, skenování do počítače přes server FTP, skenování
do e-mailu s podporou protokolu LDAP, skenování do paměťového zařízení
USB, skenování WSD

Funkce

Soubory formátu JPEG / TIFF (vícestránkový TIFF) / PDF, adresář e-mailů
(až 100 e-mailových adres, až 10 skupin e-mailových adres), funkce Express
Scan Manager, skenování do síťového adresáře (až 32 umístění), Software pro
skenování (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY FineReader)

Fax

Komprese MH/MR/MMR/JBIG, odmítání nevyžádaných faxů, detekce
zvláštního vyzváněcího tónu, přesměrování faxu na fax, e-mail a server
s funkcí místního tisku, příjem faxů na vyžádání, odložený start
(až o 24 hodin), hromadné odesílání (až 200 příjemců), adresář pro
faxování (až 200 čísel rychlé volby), zabezpečený příjem faxů

Funkce faxu3

Fax v síti LAN

Zabezpečení
Vstup papíru

Odložený start (až o 24 hodin), hromadné odesílání (až 30 příjemců),
automatické přizpůsobení velikosti, tisk více stran na list, vodoznak, telefonní
seznam (až 500 čísel rychlé volby, až 500 skupinových vytáčení, telefonní
seznam uložený v počítači)
Standardně

Zabezpečený protokol HTTPS (SSL, zabezpečený protokol LDAP), technologie IPsec, ověřování 802.1X, ověřování v síti, protokol IPv6 a SNMPv3, filtrování IP
adres, zabezpečený tisk, zabezpečený příjem faxů
Duplexní automatický podavač předloh (DADF): 60 listů
Uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm

Standardně

Víceúčelový zásobník: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm
Volitelně

3x přídavný zásobník: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Celková kapacita (stand. / max.)

700 listů / 2 350 listů

Výstup papíru

250 listů

Automatický oboustranný tisk

Záruka
1

Standardně
2 roky s opravou v místě instalace nebo plné servisní a provozní zabezpečení společnosti Xerox®

Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné plné využívání. 2 K dispozici pouze u zařízení WorkCentre 3615. 3 Vyžadují analogovou telefonní linku.

Správa zařízení
Internetové služby Xerox® CentreWare®, CentreWare® Web,
upozornění e-mailem, Apple® Bonjour
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows® XP a vyšší, 2003 Server a vyšší;
Mac OS® 10.5 a vyšší; 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®
Možnosti písem
136 písem jazyka PostScript; 93 písem jazyka PCL
Zpracování médií
Duplexní automatický podavač předloh: simplexní režim: 50 až
125 g/m²; duplexní režim: 50 až 125 g/m²; víceúčelový zásobník:
60 až 216 g/m²; zásobník 1: 60 až 216 g/m²; 3 další zásobníky
(volitelně): 60 až 216 g/m²
Typy médií
Běžný papír, běžný silný papír, karton, štítky, obálky, hlavičkový
papír, děrovaný papír
Provozní prostředí
Teplota: 15 až 28 °C; vlhkost: 20 až 70 %; hlasitost: tisk:
7,48 B(A); pohotovostní režim: 5,3 B(A); akustický tlak: tisk:
56,0 dB(A), pohotovostní režim: 30 dB(A); doba potřebná pro
zahřátí (z úsporného režimu do spuštění uživatelského rozhraní):
< 20 sekund, doba potřebná pro zahřátí z úsporného režimu
(vytištění první stránky): < 20 sekund

Elektrické parametry
Napájení: 110–127 V stř., 50/60 Hz, 11 A nebo 220–240 V stř.,
50/60 Hz, 6 A; zařízení Phaser 3610: nepřetržitý tisk: 686 W;
pohotovostní režim: 52 W; úsporný režim (režim spánku): 2 W;
zařízení WorkCentre 3615: nepřetržitý tisk: 698 W; pohotovostní
režim: 59 W; úsporný režim (režim spánku): 4 W

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta: 5 900 stran*
Vysokokapacitní tonerová kazeta: 14 100 stran*
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta:
25 300 stran*
Zobrazovací válec: 85 000 stran

Rozměry (Š x H x V)
Zařízení 3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm, hmotnost: 13 kg;
zařízení 3615: 495 x 492 x 549 mm, hmotnost: 21,5 kg

Volitelné možnosti
Podavač na 550 listů (WorkCentre 3615)
497K13630
Podavač na 550 listů (Phaser 3610)
497K13620
Sada pro zvýšení produktivity (4GB HDD)
497K13650
Paměť 512 MB RAM (Phaser 3610)
497K13640
Podstavec497K13660
Adaptér bezdrátové sítě
097S04409

Certifikace
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH –
laserový výrobek třídy 1, FCC část 15, třída A, kanadská norma
ICES-003, třída A, označení CE, směrnice o nízkonapěťových
zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1
– laserový produkt 1. třídy, směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě 2004/108/ES, EN 55022, třída B, směrnice
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních 2011/65/EU, směrnice o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních 2002/96/ES, splňuje
požadavky programu ENERGY STAR® (konfigurace 3610DN
a zařízení WorkCentre 3615), označení Citrix Ready a Blue Angel
Obsah balení
• Tiskárna Phaser 3610 nebo multifunkční tiskárna
WorkCentre 3615
• Tonerová kazeta (kapacita 5 900* stran)
• Zobrazovací válec
• Stručná instalační příručka, stručná uživatelská příručka, disk CD
s ovladači, disk CD s dokumentací (uživatelská příručka, příručka
pro správce systému)
• Napájecí kabel
• Telefonní kabel pro fax (zařízení WorkCentre 3615)

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office.
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*
Průměrný počet standardních stran v souladu s normou ISO/IEC
19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky
a režimu tisku.

