Xerox® Phaser® 4622
A4
Drukarka czarno-biała

Phaser 4622
Drukarka czarno-biała
Wysoka wydajność w miejscu pracy za sprawą
jednego przystępnego urządzenia roboczego.

Drukarka Xerox Phaser 4622
®

®

Więcej wydruków w krótszym czasie. Drukarka Phaser 4622 spełnia potrzeby
związane z produktywnością przy zachowaniu przystępnej ceny, zapewniając
zespołowi pracowników niezawodną wydajność w intensywnych warunkach pracy —
strona po stronie, rok po roku.
Szybka i elastyczna praca biurowa.
W biznesie nie warto przegapić okazji.
Nowa drukarka Phaser 4622 odznacza się
szybkością i elastycznością, dzięki czemu oferuje
szerokie możliwości i pełną kontrolę – bez
uszczerbku dla jakości druku.
• Nowy standard wydajności. Prędkość druku
do 62 str./min umożliwia podniesienie tempa
pracy.
• Wydruki w mgnieniu oka. Nawet zaledwie
7,8 sekundy od naciśnięcia przycisku do
końca drukowania pierwszej strony.
• Duża przepustowość. Phaser 4622 jest
oparta na dwurdzeniowym procesorze
zmiennoprzecinkowym.
• Wyjątkowa ostrość i przejrzystość.
Rozdzielczość do 1200 x 1200 sprawia,
że każdy dokument będzie się wyróżniał
jakością.
• Obsługa dużego zapotrzebowania
na wydruki biurowe. Drukarka Phaser
4622 oferuje wydajność miesięczną do
275 000 wydruków, ponieważ została
stworzona do intensywnego działania.
• Niezakłócona praca. Drukarka Phaser 4622
została zaprojektowana do bardzo cichej
pracy, minimalizującej negatywny wpływ na
działanie biur.
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Drukuj na swój sposób, każdego
dnia.
Drukarka Phaser 4622 zaskakuje szeroką gamą
opcji druku.
• Drukowanie w drodze. Drukarka Phaser
4622 jest wyposażona w macierzystą
obsługę protokołu Apple Airprint, dlatego
zapewnia dostęp do obecnie najczęściej
używanego narzędzia do druku mobilnego
w biurze.
• Łatwość konfiguracji. Za sprawą prostej
przedniej konsoli i zautomatyzowanej
konfiguracji zaledwie kilka minut wystarczy,
by rozpocząć drukowanie.
• Drukowanie bezpośrednio po wyjęciu z
pudełka. Drukarka Phaser 4622 poszerza
kreatywność, ponieważ umożliwia
drukowanie na wszystkich materiałach, od
folii, przez kartony, koperty, etykiety itp.
• Elastyczne opcje papieru. Główna taca
papieru mieszcząca 550 arkuszy mieści
papier o formacie od 76 x 127 mm do
216 x 356 mm.
• Zróżnicowane wykańczanie.
Opcjonalny finisher na 500 arkuszy
umożliwia automatyczne zszywanie do
50 arkuszy. Wspaniały sposób zwiększenia
produktywności biura.
• Łatwość obsługi skomplikowanych
dokumentów. Standardowa pamięć o
pojemności 256 MB i możliwość zwiększenia
pojemności pamięci do 768 MB w celu
spełnienia rosnących potrzeb.

Sprawne i ekologiczne biuro.
Drukarka Phaser 4622 stanowi prawdziwie
przystępne urządzenie biurowe, które jest
przeznaczone do ciężkiej pracy.
• Redukcja zużycia papieru. Efektywne,
bezproblemowe drukowanie dwustronne
może ograniczyć zużycie papieru o połowę,
a przy tym oszczędzić czas i środki.
• Niższe koszty papieru. Drukowanie kilku
stron na jednym arkuszu pozwala na
zmniejszenie zużycia i kosztu papieru.
• Efektywniejsze korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych. Rozdzielone materiały
eksploatacyjne można wymieniać
oddzielnie – tak aby lepiej wykorzystać każdy
komponent.
• Mniejsze zużycie bębna. Długi okres
eksploatacji drukarki Phaser 4622 sprawia,
że wymiany są konieczne rzadziej – co
zmniejsza ilość odpadów i koszty.

Skoncentruj się na pracy, która ma zostać wykonana. Efektywność,
produktywność i zabezpieczenia przystępnej cenowo drukarki Xerox Phaser 4622
sprawiają, że nawet ruchliwe biura mogą realizować więcej zadań w krótszym czasie.

Możliwość osiągnięcia pełnej
kontroli nad drukiem w całej sieci.

Wyjątkowa wartość z potencjałem
wzrostu.

• Łatwość łączenia. Wbudowana obsługa
sieci Ethernet 10/100/1000Base-T.

Standard:

• Łatwy wybór miejsca ustawienia. Za
sprawą opcjonalnej wewnętrznej obsługi
komunikacji bezprzewodowej drukarkę
Phaser 4622 można ustawić w dowolnym
wybranym miejscu.
• Zarządzanie drukiem z poziomu pulpitu.
Oprogramowanie Xerox CentreWare
Internet Services i CentreWare Web pozwala
na zdalne zarządzanie najważniejszymi
funkcjami drukarki – bezpośrednio z poziomu
pulpitu.
• Proaktywne monitorowanie i zarządzanie
urządzeniem. Oprogramowanie Xerox
Device Manager umożliwia śledzenie
ilości druku na poziomie osób i działów,
co pozwala na lepsze podejmowanie
decyzji zaopatrzeniowych i rozwiązywanie
problemów drukarki, zanim wystąpią.

1 Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (taca 1)
2 Podajnik
na 550 arkuszy (taca 2)

3 Port
urządzeń pamięci USB

4 Automatyczny druk dwustronny

Opcjonalnie:
5 Finisher
na 500 arkuszy ze zszywaczem

6 Odbiornik
papieru z 4 przegródkami


(nie przedstawiony na ilustracji)
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7 Karta
sieci bezprzewodowej
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8 Podajniki
na 550 arkuszy (tace 3 i 4)

9 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy

(wraz z podstawą)

4
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10 Podstawa
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Bezpieczeństwo kluczowych danych.
Drukarka Phaser 4622 oferuje jedne z
najlepszych funkcji zabezpieczeń, które
skutecznie zmniejszają ryzyko wycieku danych
i innych informacji biurowych.
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• Solidne zabezpieczenia. Drukarka Phaser
4622 zapewnia najpewniejsze z dostępnych
zabezpieczeń w postaci standardowej,
wbudowanej obsługi protokołu IPv6 i IPsec.
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• Tylko do Twoich oczu. Funkcja
nadpisywania obrazów pozwala na całkowite
usuwanie niepotrzebnych danych z pamięci
drukarki, tak więc niepowołane osoby nie
mają dostępu do wrażliwych informacji.
• Zabezpieczanie aktywnych dokumentów.
Nowoczesny protokół szyfrowania dysku
twardego stosowany w drukarce Phaser
4622 chroni aktywne dokumenty zapisane
w pamięci.
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• Możliwość ręcznego zwalniania
dokumentów do druku. W przypadku
funkcji Secure Print prywatne zadania są
przechowywane w kolejce druku aż do
ręcznego zwolnienia do druku przez autora.
• Bezpieczeństwo komunikacji
bezprzewodowej. Opcjonalna funkcja
komunikacji bezprzewodowej WPA 2
Enterprise zapewnia nadzwyczajne
bezpieczeństwo danych.
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Xerox® Phaser® 4622
Drukarka czarno-biała

Specyfikacje urządzenia

Phaser 4622DN

Prędkość

Do 62 str./min

Wydajność miesięczna1

275 000 str. miesięcznie1

Dysk twardy / Procesor / Pamięć

Opcjonalny dysk twardy 320 GB / 600 MHz / 256 MB (standard), 768 MB (maks.)

Łączność

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, opcjonalna komunikacja bezprzewodowa 802.11n z zabezpieczeniami WPA 2 Enterprise

Druk

Rozdzielczość (maks.)

600 x 600 dpi, tryb podwyższonej jakości obrazu do 1200 x 1200

Czas wydrukowania pierwszej strony
(minimum)

7,8 sekundy

Języki opisu strony

PCL® 6, PCL 5e, emulacja PostScript 3, PDF, Epson

Funkcje drukowania

256 poziomów półtonów (skala szarości), znaki wodne, N stron na arkusz, dopasowanie do strony, skalowanie, zmniejszanie/powiększanie,
tryb oszczędzania toneru, druk z USB, technologia Print Around, układanie, Secure Print, druk prywatny, Smart Duplex

Wejście papieru

W standardzie

Taca 1 (wielofunkcyjna): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 2: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 98,6 x 148,5 mm do 216 x 356 mm

Opcjonalne

Taca 3: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
Taca 4: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
Taca 5: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
Taca 6: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
Podajnik o dużej pojemności (uzupełnienie tac 1-4): 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4

Druk na papierze /
wykańczanie
W standardzie

500 arkuszy

Opcjonalne
Finisher: Taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy
(wybór jednego)
Odbiornik papieru: Cztery przegródki mieszczące po 100 arkuszy
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Automatyczne drukowanie dwustronne

W standardzie

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja u Klienta

Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane.

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
Xerox® Device Manager, interfejs WebJet Admin, Tivoli,
Bonjour, powiadomienie e-mail o niskim poziomie toneru
Sterowniki druku
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/
Server 2008/Server 2012; system Mac® OS w wersji 10.5
lub nowszej; różne wersje systemu Linux, w tym Red Hat®
Enterprise 4,5; Sun MicroSystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core
1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare®
5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®,
Xerox® Mobile Express Driver®
Bezpieczeństwo
Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, zgodność
z IPv6, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, nadpisywanie
obrazów, dziennik audytowy, Xerox Secure Access Unified
ID System® (opcjonalnie), filtrowanie adresów IP, WPA 2
Enterprise
Obsługa czcionek
Czcionki 136 PostScript®; czcionki 93 PCL®
Obsługa nośników
Taca 1 (wielofunkcyjna): 60–220 g/m2; Tace 2–6:
60–163 g/m2; Podajnik o dużej pojemności: 60–90 g/m2;
Rodzaje nośników: Papier zwykły, dziurkowany, folie,
z nadrukiem, o dużej gramaturze, makulaturowy,
dokumentowy, etykiety, archiwalny, karton
Warunki pracy
Praca: 10º do 32ºC; Przechowywanie: 20º do 40ºC;
Wilgotność względna: 20 do 80%; Poziom ciśnienia
akustycznego: Drukowanie: 58 dB(A), Gotowość: 30 dB(A);

Rozgrzewanie (z trybu oszczędzania energii): Pierwszy wydruk:
Minimum 45 sekund; Gotowość i możliwość obsługi interfejsu
użytkownika: 2 sekundy; Rozgrzewanie (po włączeniu):
Pierwszy wydruk: 73 sekundy (maks.); Gotowość i możliwość
obsługi interfejsu użytkownika: 54 sekundy (maks.)
Parametry elektryczne
110–127 V prądu przemiennego, 50/60 Hz lub 220–240 V
prądu przemiennego, 50/60 Hz; Zużycie energii: Drukowanie
900 W, Tryb gotowości: 120 W, Tryb oszczędzania energii:
2,8 W
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Waga: 34,6 kg;
4622DT: 476 x 541 x 566 mm; Waga: 46 kg
Atesty
Zarejestrowany na liście UL 60950-1/CSA 60950-107+A1:2011, wydanie 2, FDA/CDRH – produkt laserowy klasy
1, część 15 przepisów FCC, klasa B, Canada ICES-003, klasa A,
oznaczenie CE, dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG, EN
60950-1, wydanie 1., EN 60825-1 – produkt laserowy klasy 1,
dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej (EMC)
89/336/EWG, EN 55022, klasa A, EN 55024, dyrektywa
RoHS 2002/95/WE, dyrektywa WEEE 2002/96/WE, zgodny z
programem ENERGY STAR, zgodny z Section 508, certyfikat
Blue Angel*, zgodny z TAA, zgodny z Apple® Airprint™
Zawartość opakowania
• Drukarka Phaser 4622
• Wkład toneru (wydajność druku: 10 000)
• Wkład bębna (wydajność druku: 80 000)
• Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
• Przewód zasilający

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office
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Materiały eksploatacyjne
Wkład toneru o standardowej wydajności:
13 000 stron**
106R01534
Wkład toneru o dużej pojemności:
30 000 stron**
106R01536
Wkład zszywek:
3 wkłady po 15 000 zszywek
008R12941
Elementy do rutynowej konserwacji
Zestaw konserwacyjny, 220 V: 150 000 stron*** 115R00070
Wkład bębna Xerox® Smart Kit®: 80 000 stron*** 113R00762
Wyposażenie opcjonalne
Zestaw dysku twardego: 320 GB	
097N02157
Taca papieru na 550 arkuszy
097N01874
Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
(wraz z podstawą)
097N01875
Finisher / zszywacz
097N01876
Odbiornik papieru z 4 przegródkami
097N01877
Podstawa097N01916
Pamięć o pojemności 512 MB
097N01878
Wewnętrzna karta sieci bezprzewodowej
097N01880
* Phaser 4622A to konfiguracja zgodna z certyfikatem Blue Angel, o
prędkości 55 str./min.
** Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wydajność różni się w zależności
od obrazu, pokrycia i trybu drukowania
*** Przybliżona liczba stron. Wydajność deklarowana w przypadku stron
A4 o gramaturze 75 g/m2. Wydajność zależy od typu nośnika, jego
rozmiaru, gramatury, orientacji i sposobu użytkowania urządzenia.

