
Εκτυπωτής Phaser® 3610 και 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
WorkCentre™ 3615  
Περισσότερη ταχύτητα. 
Περισσότερη επεκτασιμότητα. 
Αποτελέσματα επαγγελματικής 
ποιότητας.

Xerox® Phaser® 3610 και  
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής  
και πολυλειτουργικός εκτυπωτής
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Τα παραγωγικό σας πλεονέκτημα
Χάρη στις δυνατότητες ταχύτητας, ανάλυσης 
εκτύπωσης και χωρητικότητας χαρτιού που 
είναι οι καλύτερες στην κατηγορία αυτών 
των μηχανημάτων1, το πολυάσχολο γραφείο 
σας έχει την ευκαιρία να μεγιστοποιήσει τη 
ροή εργασίας και να ελαχιστοποιήσει την 
αναμονή.  

•  Κατασκευασμένος για ταχύτητα. Με  
45 σελ./λεπτό, οι Phaser 3610 και 
WorkCentre 3615 έχουν τις υψηλότερες 
ταχύτητες ασπρόμαυρης εκτύπωσης στην 
κατηγορία τους1.

•  Πραγματική πολυλειτουργότητα. Η 
έξυπνη έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών 
στον WorkCentre 3615 σάς επιτρέπει να 
προγραμματίσετε την επόμενη εργασία  
σας ενώ κάποια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη.

•  Ψηφιοποίηση και απλοποίηση. 
Μετατρέψτε τις δύσχρηστες έντυπες φόρμες 
και τα έγγραφα σε φορητά, ψηφιακά αρχεία 
και μοιραστείτε τα αυτόματα μέσω email. 
Τα αρχεία μπορούν επίσης να σταλούν 
σε καθορισμένο δικτυακό φάκελο ή να 
εξαχθούν προς οποιαδήποτε συσκευή 
μνήμης USB.

•  Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας. 
Προσαρμόστε τη συσκευή στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της επιχείρησής σας με Wi-Fi ή 
κιτ παραγωγικότητας. Επιπλέον, με τρεις 
πρόσθετους δίσκους μπορείτε να επεκτείνετε 
τη δουλειά σας, ώστε να χρησιμοποιείτε 
διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και υλικά, ή 
να αυξήσετε τη χωρητικότητα υλικών σε 
περιόδους αυξημένου φόρτου εργασίας.

•  Διαρκής αξιοπιστία. Επωφεληθείτε από 
γρήγορη έναρξη και καθημερινή λειτουργία. 
Επιπλέον, μπορείτε να χειριστείτε τη 
συσκευή απομακρυσμένα από οποιοδήποτε 
πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή σε δίκτυο 
χρησιμοποιώντας το Xerox® CentreWare® IS.

•  Εκτυπώστε όταν και όπου θέλετε. Με το 
Apple® AirPrint™, μπορείτε να εκτυπώνετε 
email και σημαντικά έγγραφα γραφείου 
απευθείας από τη φορητή συσκευή 
iOS όταν συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi του 

γραφείου. Και όταν εργάζεστε εκτός 
γραφείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το Xerox® PrintBack για να εκτυπώσετε 
έγγραφα πίσω στο γραφείο, ώστε να σας 
περιμένουν όταν επιστρέψετε.

Ισχυρές δυνατότητες  
Μεγαλύτερη οικονομία 
Ακόμα και οι μικρές ομάδες εργασίας 
μπορούν να επωφεληθούν από τις ισχυρές 
και οικονομικές επιλογές και δυνατότητες που 
διατίθενται με τους Phaser 3610  
και WorkCentre 3615.

•  Εξοικονόμηση "όλα σε ένα". Ο 
WorkCentre 3615 συνδυάζει τις λειτουργίες 
φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή 
και φαξ σε μια ενιαία μονάδα γεμάτη 
δυνατότητες που μπορεί να αποφέρει 
εξοικονόμηση και να μειώσει το κόστος για 
ενέργεια και αναλώσιμα.

•  Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού. Θα 
μειώσετε σημαντικά τη χρήση χαρτιού και 
το σχετικό κόστος χάρη στην αυτόματη 
εκτύπωση διπλής όψης. Επιπλέον, η 
εκτύπωση N-up επιτρέπει την παραγωγή 
πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο, 
ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή όταν μοιράζεστε 
παρουσιάσεις.

•  Ελευθερία, χωρίς σύνδεση. Με τις 
προαιρετικές δυνατότητες Wi-Fi, οι Phaser 
3610 και WorkCentre 3615 είναι έτοιμοι 
για εργασία όποτε τους χρειαστείτε, 
ανεξάρτητα από την υποδομή ενσύρματου 
δικτύου που διαθέτετε.

•  Αυξήστε την αποδοτικότητά σας. Με 
τις κασέτες γραφίτη εξαιρετικά υψηλής 
χωρητικότητας θα ξοδεύετε λιγότερο  
χρόνο τοποθετώντας αναλώσιμα και 
περισσότερο χρόνο κάνοντας δουλειά.

•  Διατηρήστε τις πληροφορίες σας 
ασφαλείς. Η λειτουργία Secure Print 
διατηρεί τα ευαίσθητα έγγραφά σας μακριά 
από λάθος χέρια, ζητώντας από τους 
χρήστες να καταχωρήσουν έναν προσωπικό 
αναγνωριστικό κωδικό στη συσκευή 
προκειμένου να εκτυπώσουν τα έγγραφα. 

Ποιότητα εκτύπωσης που 
τραβά την προσοχή 
Ανεξάρτητα από τον κλάδο που 
δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, τα  
Phaser 3610 και WorkCentre 3615 
δημιουργούν αποτελέσματα που θα κάνουν 
τη δουλειά σας να ξεχωρίσει.

•  Καθαρές λεπτομέρειες. Προσθέστε 
ευκρίνεια και καθαρότητα στα έγγραφα 
με πραγματική ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 
και 1200 x 1200 dpi. Ποτέ άλλοτε το 
εκτυπωμένο υλικό σας δεν είχε τόσο ωραία 
εμφάνιση.

•  Μοναδικός γραφίτης Xerox® EA. Δεν 
εξασφαλίζει μόνο ευκρινή ποιότητα 
εικόνας και βελτιωμένες λεπτές γραμμές 
και κείμενο, καταναλώνει επίσης λιγότερη 
ενέργεια. Η σύντηξη του γραφίτη EA 
γίνεται σε πολύ πιο χαμηλή θερμοκρασία, 
ελαττώνοντας την κατανάλωση ρεύματος 
μέχρι και 20% και τις εκπομπές CO2 μέχρι 
και 35%, σε σύγκριση με το συμβατικό 
γραφίτη. 

Δημιουργήστε γρήγορα έγγραφα επαγγελματικής εμφάνισης. Με τον εκτυπωτή 
Phaser 3610 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή WorkCentre 3615, εξασφαλίζετε 
ταχύτητα που είναι η καλύτερη στην κατηγορία1, περισσότερες δυνατότητες και 
επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης για το πολυάσχολο γραφείο σας.

Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 3610 και 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής   
Xerox® WorkCentre™ 3615

1 Σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα, από το Σεπτέμβριο 2013.

Phaser 3610. Εκτύπωση.
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Μια πλήρης εργαλειοθήκη αποδοτικότητας σε μία ισχυρή συσκευή. Επιλέξτε 
την εργασία σας. Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre™ 3615 
διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να παρέχει εξαιρετική απόδοση, 
ώστε να είστε πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί κάθε μέρα.

1
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 
των 60 φύλλων σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης 
για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.   

2
Ο WorkCentre 3615 περιλαμβάνει οθόνη αφής 4,3 
ιντσών με εύκολα κατανοητές οδηγίες και παράθυρα 
βοήθειας που απλοποιούν τις αυτόνομες λειτουργίες.

3
Η θύρα USB εύκολης πρόσβασης επιτρέπει στους 
χρήστες να εκτυπώνουν  
γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια τυπική συσκευή 
μνήμης USB.

4
Δίσκος εξόδου 250 φύλλων με αισθητήρα γεμάτου 
δίσκου.

5
Ο δίσκος διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων μπορεί 
να χειριστεί μεγέθη υλικών από 76 x 127 mm έως 
216 x 356 mm.

6
Με το δίσκο χαρτιού 550 φύλλων, η στάνταρ 
χωρητικότητα χαρτιού για τον WorkCentre 3615 
είναι 700 φύλλα.

7
Μέχρι και τρεις προαιρετικοί δίσκοι χαρτιού 550 
φύλλων αυξάνουν τη συνολική χωρητικότητα 
χαρτιού σε 2.350 φύλλα.

8
Η προαιρετική βάση προσφέρει αποθηκευτικό 
χώρο για τις κασέτες γραφίτη, το χαρτί και άλλα 
αναλώσιμα.

9
Τοποθετήστε τον Phaser 3610 ή τον WorkCentre 
3615 οπουδήποτε θέλετε με το προαιρετικό κιτ 
ασύρματης συνδεσιμότητας.

2 9

WorkCentre 3615. Εκτύπωση. Αντιγραφή. 
Σάρωση. Φαξ. Email.

 
Σύντομα στοιχεία για τον  
Phaser® 3610
• Εκτύπωση μέχρι 45 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό 
 •  Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας 6,5 

δευτερόλεπτων 
• Προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi
• Στάνταρ αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
•  Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 700 φύλλων 

(με δυνατότητα επέκτασης σε 2.350 φύλλα)

Σύντομα στοιχεία για τον  
WorkCentre™ 3615
Όλες οι δυνατότητες του Phaser 3610 και επιπλέον:
•  Περιβάλλον εργασίας χρήστη με έγχρωμη 

οθόνη αφής 4,3 ιντσών
•  Δυνατότητες σάρωσης που βελτιώνουν τις ροές 

εργασίας
• Πλήρης σειρά δυνατοτήτων αντιγραφής και φαξ
•  Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 

60 φύλλων

Εκτύπωση

A4

σελ./λεπτό45

Phaser 3610
ΠxΒxΥ:
393 x 426 x 315 mm
Βάρος:
13 kg

WorkCentre 3615 
ΠxΒxΥ:
495 x 492 x 549 mm
Βάρος:
21,5 kg

Αντιγραφή / Εκτύπωση / Σάρωση / 
Φαξ / Email

A4

σελ./λεπτό45
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
συσκευής 

Phaser 3610DN Xerox® WorkCentre™ 3615DN

Ταχύτητα Μέχρι 45 σελ./λεπτό A4

Φόρτος εργασίας Μέχρι 110.000 σελίδες/μήνα1

Επεξεργαστής / Μνήμη 400 MHz / 512 MB (1 GB το μέγιστο με προαιρετική μνήμη) 525 MHz / 1 GB

Συνδεσιμότητα Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, Direct Print2, προαιρετικό Wi-Fi (με κιτ ασύρματης συνδεσιμότητας Xerox®)

Εκτύπωση και  
αντιγραφή Ανάλυση Μέχρι 1200 x 1200 dpi Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi. Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας (έως) Μόλις 6,5 δευτερόλεπτα Εκτύπωση: Μόλις 6,5 δευτερόλεπτα. Αντιγραφή: Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Προσομοιώσεις PCL® 5e και 6, προσομοίωση PostScript® 3™, προσομοίωση PDF

Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση booklet, κλιμάκωση, προσαρμογή στη σελίδα, υδατογραφήματα, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, N-up, λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη, ασφαλής εκτύπωση, 
σελιδοποίηση, εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB2

Εκτύπωση εν κινήσει Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready

Σάρωση  Ταχύτητα Δ/Δ Μέχρι 40 ipm (είδωλα/λεπτό)

Προορισμοί Δ/Δ Σάρωση TWAIN/WIA μέσω USB ή δικτύου, σάρωση σε υπολογιστή μέσω SMB, 
σάρωση σε διακομιστή μέσω FTP, σάρωση σε email με υποστήριξη LDAP, 
σάρωση σε συσκευή μνήμης USB, σάρωση WSD

Λειτουργίες Μορφές αρχείων JPEG/TIFF/πολυσέλιδο TIFF/PDF, Σάρωση πλήρους χρώματος 
24 bit σε ανάλυση έως και 1200 x 1200 dpi, βιβλίο διευθύνσεων email (μέχρι και 
100 διευθύνσεις email, μέχρι και 10 ομαδικές διευθύνσεις email), Express Scan 
Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (άδεια 1 θέσης), 
σάρωση σε δικτυακό βιβλίο διευθύνσεων (μέχρι και 32 προορισμούς)

Φαξ Λειτουργίες φαξ3 Δ/Δ Συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, απόρριψη αυτόκλητων φαξ, εντοπισμός μοτίβου 
διακριτού κωδωνισμού, προώθηση φαξ σε φαξ, email και διακομιστή με/χωρίς 
τοπική λήψη απομακρυσμένης κλήσης (polling), μεταχρονολογημένη έναρξη 
(μέχρι 24 ώρες), μαζική αποστολή (μέχρι 200 προορισμούς), βιβλίο διευθύνσεων 
φαξ (μέχρι 200 πλήκτρα μνήμης), ασφαλής λήψη φαξ

Λειτουργίες LAN Fax Μεταχρονολογημένη έναρξη (μέχρι 24 ώρες), μαζική αποστολή (μέχρι 30 
προορισμούς), ζουμ, αυτόματη προσαρμογή, περιστροφή, N-up, υδατογράφημα, 
τηλεφωνικός κατάλογος (μέχρι 500 αριθμοί σε πλήκτρο μνήμης, μέχρι 500 
ομαδικές κλήσεις, τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκευμένος σε υπολογιστή)

Ασφάλεια Στάνταρ Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, έλεγχος ταυτότητας δικτύου, IPv6, SNMPv3, φιλτράρισμα IP, ασφαλής εκτύπωση, ασφαλής λήψη φαξ

Τροφοδότηση  
χαρτιού  Στάνταρ

 
Δ/Δ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF): 60 φύλλων 
Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm

Δίσκος διαφορετικών μεγεθών: Μέχρι 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Δίσκος 1: Μέχρι 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm 

 Προαιρετικά 3 πρόσθετοι δίσκοι: Μέχρι 550 φύλλα ο καθένας. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Συνολική χωρητικότητα (στάνταρ/μεγ.) 700 φύλλα / 2.350 φύλλα

Έξοδος χαρτιού 250 φύλλα

Αυτόματη έξοδος αποτελεσμάτων 
διπλής όψης Στάνταρ

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Διατίθεται μόνο για WorkCentre 3615. 3 
Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, ειδοποιήσεις μέσω 
email, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή
Microsoft® Windows® XP και νεότερη έκδοση, 2003 Server και 
νεότερη έκδοση, Mac OS® 10.5 και νεότερη έκδοση, 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®

Δυνατότητες γραμματοσειρών
136 γραμματοσειρές PostScript, 93 γραμματοσειρές PCL

Χειρισμός υλικών
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: Μίας όψης: 50 
έως 125 gsm. Διπλής όψης: 50 έως 125 gsm. Δίσκος διαφορετικών 
μεγεθών: 60 έως 220 gsm. Δίσκος 1: 60 έως 220 gsm. 3 πρόσθετοι 
δίσκοι (προαιρετικά): 60 έως 220 gsm

Τύποι υλικού
Απλό, απλό παχύ, χαρτόνι, ελαφρύ/βαρύ,  
τραχιάς επιφάνειας, ετικέτες, φάκελοι, letterhead, διάτρητο

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: 15° έως 28° C. Υγρασία: 20% έως 70%. Ισχύς ήχου: 
Εκτύπωση: 7,48 B(A); Σε αναμονή: 5,3 B(A). Πίεση  
ήχου: Εκτύπωση: 56,0 dB(A), Σε αναμονή: 30 dB(A). Χρόνος 
προθέρμανσης (από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας – 
δυνατότητα για UI): <20 δευτερόλεπτα. Χρόνος προθέρμανσης από 
κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (εκτύπωση πρώτης σελίδας): <20 
δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 6A. Phaser 3610: Συνεχής εκτύπωση: 
686 W. Έτοιμος (Σε αναμονή): 52 W. Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας (Αδράνεια): 2 W. WorkCentre 3615: Συνεχής εκτύπωση:  
698 W. Έτοιμος (Αναμονή): 59 W. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
(Αδράνεια): 4 W.

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
3610: 393 x 426 x 315 mm. Ύψος: 13 kg.  
3615: 495 x 492 x 549 mm. Βάρος: 21,5 kg

Πιστοποιήσεις
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Προϊόν 
Laser Class 1, FCC Part 15, Class A, ICES-003 για Καναδά, Class A, 
σήμανση CE, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ, EN 60950-1, 1η 
Έκδοση, EN 60825-1 – Προϊόν Laser Class 1, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ, 
EN 55022, Class B, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ, Οδηγία WEEE 2002/96/
ΕΚ, πιστοποίηση ENERGY STAR®, δυνατότητα για Citrix, Blue Angel 

Περιεχόμενα συσκευασίας
•  Εκτυπωτής Phaser 3610 ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 

3615
• Κασέτα γραφίτη (χωρητικότητα 5.900 φύλλων*)
• Κασέτα τυμπάνου (χωρητικότητα 68.000 φύλλων**)
•  Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, οδηγός γρήγορης χρήσης, CD 

προγράμματος οδήγησης, CD τεκμηρίωσης (εγχειρίδιο χρήσης, 
οδηγός για διαχειριστή συστήματος)

• Καλώδιο τροφοδοσίας
  • Καλώδιο φαξ (WorkCentre 3615)

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων
Τα αναλώσιμα για τον Phaser 3610 και τον WorkCentre 3615 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων Xerox 
Green World Alliance Supplies Recycling Program. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία Green World Alliance στο 
Web: www.xerox.com/gwa

Αναλώσιμα
Κασέτα γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας: 5.900 σελίδες* 106R02720
Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας: 14.100 σελίδες*  106R02722
Κασέτα γραφίτη εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας:  
25.300 σελίδες* 106R02731
Κασέτα τυμπάνου: 68.000 σελίδες 113R00773

Βοηθητικός εξοπλισμός
Δίσκος 550 φύλλων (3610) 497K13620
Δίσκος 550 φύλλων (3615) 497K13630
Κιτ παραγωγικότητας (Μνήμη συσκευής 4 GB) 497K13650
Μνήμη 512 MB (Phaser 3610) 497K13640
Βάση 497K13660
Κιτ ασύρματης συνδεσιμότητας 097S04409
*  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/

IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή 
κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

**  Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση στα τύμπανα με βάση 
μέσο μέγεθος εργασίας 3 σελίδων A4. Η απόδοση τυμπάνου διαφέρει 
ανάλογα με τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, τον τύπο, το μέγεθος, το 
βάρος, τον προσανατολισμό των υλικών και τις συνήθειες χρήσης.
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