Xerox® Phaser® 3610 och
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Skrivare och
multifunktionssystem för svartvitt

Phaser 3610 skrivare och
WorkCentre™ 3615
multifunktionssystem
Snabbare. Lättare att bygga ut.
Professionell utskriftskvalitet.
®

Xerox Phaser 3610 skrivare och
Xerox WorkCentre™ 3615 multifunktionssystem
®

®

®

Producera snabbt dokument med ett professionellt utseende. Med skrivaren
Phaser 3610 och multifunktionssystemet WorkCentre 3615 får du de snabbaste
maskinerna i sin klass1, många funktioner och professionell utskriftskvalitet.
Produktionsfördelar
Snabbaste maskinerna i sin klass , hög
upplösning och stor papperskapacitet gör att
du kan optimera arbetsflödet och minimera
väntetiderna.
1

•B
 yggd för snabbhet. Med 45 sid/min är
Phaser 3610 och WorkCentre 3615 snabbast
i sin klass vid utskrift i svartvitt1.
• Kraftfulla multifunktionsegenskaper.
Med den intuitiva 4,3-tums färgpekskärmen
på WorkCentre 3615 kan du programmera
nästa jobb medan ett annat pågår.
• Digitalisera och förenkla. Omvandla
klumpiga pappersformulär och andra
dokument till portabla, digitala dokument
och dela dem automatiskt via e-post. Filer
kan till och med skickas till en nätverksmapp
eller ett USB-minne.
• Bygg ut. Anpassa maskinen till
verksamhetens behov med tillval såsom
trådlös anslutning eller produktivitetssats.
Med upp till tre extramagasin
kan du dessutom använda olika
pappersstorlekar och material, eller bygga
ut papperskapaciteten vid extra stor
arbetsbelastning.
• Tillförlitlig och trygg. Snabb start och drift.
Med Xerox® CentreWare® IS kan maskinen
smidigt fjärradministreras via webbläsaren
från valfri dator i nätverket.

Kraftfulla funktioner
till överkomligt pris
Även små arbetsgrupper kan dra fördel av
de kraftfulla och prisvärda funktionerna hos
Phaser 3610 och WorkCentre 3615.
• Besparingar med en allt i ett-lösning.
WorkCentre 3615 är en syntes av
kopiator, skrivare, scanner och fax som
minskar kostnaderna för både energi och
förbrukningsmaterial.
• Minska pappersförbrukningen. Tack vare
automatisk dubbelsidig utskrift minskar
kostnaden för papper och relaterat
förbrukningsmaterial. Med funktionen för
flera sidor per ark kan du skriva ut flera sidor
på samma ark; en praktisk funktion vid
utskrift av till exempel presentationer.

Iögonfallande utskriftskvalitet
Oavsett vad du behöver skriva ut producerar
Phaser 3610 och WorkCentre 3615 utskrifter
som uppmärksammas.
• Skarpa detaljer. Skärpa och klarhet med
upp till 1200 x 1200 dpi upplösning. Dina
utskrifter ser bättre ut än någonsin.
• Unik Xerox® EA-toner. Xerox toner ger inte
bara skarpa utskrifter och imponerande
detaljrikedom i både grafik och text; den
bidrar dessutom till lägre energiförbrukning.
EA-toner fixerar tonerpartiklarna vid
mycket lägre temperatur vilket minskar
energiförbrukningen med upp till 20 %
och koldioxidutsläppen med upp till 35 %
jämfört med konventionell toner.

• Trådlös frihet. Med trådlös anslutning som
tillval kan Phaser 3610 och WorkCentre
3615 placeras var som helst, även där
trådbundet nätverk saknas.
• Högre effektivitet. Med tonerkassetter med
extra hög kapacitet kan du ägna mer tid åt
arbetet och mindre tid åt att fylla på toner.
• Skydda företagets information. Med
funktionen för säker utskrift skrivs dina
konfidentiella dokument ut först när du
har angivit ditt personliga lösenord på
maskinens manöverpanel.

Phaser 3610. Skriv ut.

•S
 kriv ut när som helst oavsett var du
befinner dig. Med Apple® AirPrint™ kan du
skriva ut e-post och viktiga dokument direkt
från din mobila iOS-enhet genom att ansluta
till kontorets trådlösa nätverk. Vid arbete
utanför kontoret kan du också använda
Xerox® PrintBack och skriva ut dokumenten
på kontorsskrivaren så att du kan plocka upp
dem när du kommer tillbaka.
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Jämfört med liknande produkter, september 2013.

En hel verktygslåda i en enda kraftfull maskin. Välj vad du vill göra. Xerox®
WorkCentre™ 3615-multifunktionssystemet har de verktyg som krävs för att prestera
ett perfekt resultat och göra dig mer produktiv och effektiv för varje dag.
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60-arks automatisk dokumentmatare för
dubbelsidiga original läser automatiskt in
dubbelsidiga original vid kopiering, scanning och
faxning.
7

2

WorkCentre 3615 har en 4,3-tums intuitiv pekskärm
med hjälpinformation som gör det enkelt att
använda maskinen.
3

Via USB-porten på maskinens framsida kan
användarna snabbt skriva ut från eller scanna till
valfri USB-enhet.

8

Med 550-arksmagasinet utökas papperskapaciteten
för WorkCentre 3615 till totalt 700 ark.
7

Med upp till tre 550-arksmagasin som tillval ökar den
totala papperskapaciteten till 2 350 ark.
8

Stativ med förvaringsutrymme för tonerkassetter,
papper etc (tillval).
9

Med trådlös anslutning (tillval) kan Phaser 3610 eller
WorkCentre 3615 placeras nästan var som helst.

4

250-arks utmatningsfack som detekterar när det är
fullt.
5

150-arks kombimagasin för utskriftsmaterial från
76 x 127 mm till 216 x 356 mm.

WorkCentre 3615. Skriv ut. Kopiera. Scanna.
Faxa. E-posta.

Phaser® 3610 – Fakta i korthet

WorkCentre™ 3615 – Fakta i korthet

• Utskrift med upp till 45 sid/min i svartvitt
• Första sidan på endast 6,5 sekunder
• Trådlös anslutning som tillval
• Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
• Papperskapacitet 700 ark (kan utökas till
2 350 ark)

Som Phaser 3610 plus;
• 4,3-tums färgpekskärm
• Scanningfunktioner som ger ett effektivare
arbetsflöde
• Komplett uppsättning kopierings- och
faxfunktioner
• 60-arks automatisk dokumentmatare för
dubbelsidiga original

Phaser 3610
B x D x H:
393 x 426 x 315 mm
Vikt:
13 kg

Utskrift
A4

45

sid/min

Kopiering/utskrift/scanning/
faxning/e-post

WorkCentre 3615
B x D x H:
495 x 492 x 549 mm
Vikt:
21,5 kg

A4

45

sid/min

Specifikationer

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre™ 3615DN

Hastighet

Upp till 45 sid/min, A4

Maximal utskriftsvolym

Upp till 110 000 sidor/månad1

Processor/minne

400 MHz/512 MB (Max 1 GB med extra minne)

Anslutningar

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, direktutskrift2, trådlös anslutning som tillval (med Xerox® trådlösa USB-adapter)

Utskrift och kopiering

Upplösning

525 MHz/1 GB

Utskrift: upp till 1200 x 1200 dpi, kopiering: upp till 600 x 600 dpi

Upp till 1200 x 1200 dpi

Utskrift: 6,5 sekunder, kopiering: 8,5 sekunder

Första sidan

6,5 sekunder

Skrivarspråk

PCL 5e- och 6-emulering, PostScript 3™-emulering, PDF-emulering

Utskriftsfunktioner

Häftesproduktion, skalning, anpassning till sida, vattenmärke, anpassade pappersstorlekar, flera sidor per ark, tonerbesparingsläge, säker utskrift, sortering,
utskrift från USB-minne2

Mobil utskrift

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready

Scanning

®

Hastighet

Destinationer

®

–

Upp till 40 sid/min

–

TWAIN/WIA-scanning via USB eller nätverk, scanning till dator via SMB,
scanning till server via FTP, scanning till e-post med LDAP-stöd, scanning
till USB-minne, WSD-scanning

Funktioner

Fax

JPEG, TIFF, flersidig TIFF, PDF, Upp till 1200 x 1200 dpi upplösning,
24-bitars färgscanning e-postadressbok (upp till 100 e-postadresser, upp
till 10 e-postgrupper), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop®
SE Small Business Edition (1 licens), scanning till företagscentraliserad
adressbok (upp till 32 destinationer)
Faxfunktioner3

–

MH-/MR-/MMR-/JBIG-komprimering, skydd mot skräpfax, DRPD-funktion,
vidarebefordran av fax till fax, e-post och server med/utan lokal pollning,
fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 200 mottagare),
adressbok (upp till 200 snabbnummer), säker mottagning av fax

Funktioner för nätverksfaxning

Säkerhet

Standard

Pappersinmatning Standard

Fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 30 mottagare),
zoom, autopassning, rotering, flera sidor per ark, vattenmärke, telefonbok
(upp till 500 snabbnummer, upp till 500 gruppfaxnummer, lagring av
telefonbok på dator)
Säker HTTPS (SSL, säker LDAP), IPsec, 802.1X-autentisering, nätverksautentisering, IPv6, SNMPv3, IP-filtrering, säker utskrift, säker faxmottagning
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original (DADF): 60 ark;
anpassade storlekar: 140 x 140 mm till 216 x 356 mm

–
Kombimagasin: 150 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Tillval

1

3 extramagasin: 550 ark vardera, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Total kapacitet (standard/max)

700 ark/2 350 ark

Pappersutmatning

250 ark

Automatisk dubbelsidig utskrift

Standard

Garanti

Ett års på plats-garanti

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Endast WorkCentre 3615. 3 Analog telelinje krävs.

Skrivaradministration och övervakning
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web,
e-postrapportering, Apple® Bonjour
Skrivardrivrutiner
Microsoft® Windows® XP och högre, 2003 Server och högre,
Mac OS® 10.5 och högre, 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®
Teckensnitt
136 PostScript-teckensnitt, 93 PCL-teckensnitt
Pappershantering
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original:
enkelsidigt: 50–125 g/m2, dubbelsidigt: 50–125 g/m2,
kombimagasin: 60–220 g/m2, magasin 1: 60–220 g/m2,
3 extramagasin (tillval): 60–220 g/m2
Utskriftsmaterial
Vanligt papper, vanligt tjockt papper, kartong, tunt, tjockt,
papper med ojämn yta, etiketter, kuvert, brevpapper, hålat
Driftmiljö
Temperatur: 15 °C till 28 °C. Luftfuktighet: 20 % till 70 %.
Ljudeffektsnivå: utskrift: 7,48 B(A), vänteläge: 5,3 B(A).
Ljudtrycksnivå: utskrift: 56,0 dB(A), vänteläge: 30 dB(A).
Uppvärmningstid från energisparläge till redoläge: <20 sek,
uppvärmningstid från energisparläge till utskrift av första sidan:
<20 sek

Strömförsörjning
Nätspänning: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 6 A. Phaser 3610:
kontinuerlig utskrift: 686 W, redo-/vänteläge: 52 W,
energisparläge (viloläge): 2 W. WorkCentre 3615: kontinuerlig
utskrift: 698 W, redo-/vänteläge: 59 W, energisparläge (viloläge):
4 W.
Mått (B x D x H)
3610: 393 x 426 x 315 mm, vikt: 13 kg.
3615: 495 x 492 x 549 mm, vikt: 21,5 kg.
Certifiering
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – klass
1-laser, FCC Part 15, klass A, Kanada ICES-003, klass A, CE-märkt,
lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN
60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022,
klass B, RoHS-direktiv 2011/65/EU, WEEE-direktiv 2002/96/EC,
uppfyller ENERGY STAR®, Citrix Ready, Blue Angel
Medföljande delar
• P haser 3610 skrivare respektive WorkCentre 3615
multifunktionssystem
•T
 onerkassett (5 900 sidor*)
•T
 rumma (68 000 sidor**)
•C
 D med installationshandledning, snabbhandledning,
drivrutiner, användarhandbok, systemadministratörshandbok
• Nätkabel
• F axkabel (WorkCentre 3615)

Mer information finns på www.xerox.com/office
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Program för återvinning av förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial för Phaser 3610 och WorkCentre 3615
ingår i Xerox Green World Alliance-program för återvinning av
förbrukningsmaterial. Mer information finns på Green World
Alliance-webbplatsen på www.xerox.com/gwa.
Förbrukningsmaterial
Tonerkassett, standard: 5 900 sidor*
Tonerkassett, högkapacitet: 14 100 sidor*
Tonerkassett, extra hög kapacitet: 25 300 sidor*
Trumma: 68 000 sidor

106R02720
106R02722
106R02731
113R00773

Tillval
550-arksmagasin (3610)
497K13620
550-arksmagasin (3615)
497K13630
Produktivitetssats (4 GB minne)
497K13650
512 MB minne (Phaser 3610)
497K13640
Stativ497K13660
Trådlös anslutning
097S04409
* Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752. Sidantalet
kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt
utskriftsläge.
** 
Ungefärligt sidantal. Uppgiven täckningsgrad för bildtrummor
är baserad på en genomsnittlig jobbstorlek på tre A4-sidor.
Täckningsgrad för trumma varierar beroende på jobblängd,
mediatyp, storlek, vikt, orientering och användningsmönster.

