Xerox® Phaser® 4622
A4
Černobílá tiskárna

Phaser 4622
Tiskárna pro černobílý tisk
Vysoká produktivita na pracovišti s využitím jediného
výkonného a cenově dostupného zařízení.

Tiskárna Xerox Phaser 4622
®

®

Vytiskněte více za kratší dobu. Tiskárna Phaser 4622 splňuje vaše produkční
nároky a poskytuje vaší pracovní skupině bezpečný a spolehlivý výkon – vždy
a na každé stránce.
Zajistěte vašemu pracovnímu
prostředí rychlost a flexibilitu.

Tiskněte každý den podle vašich
představ.

Elegantní a ekologicky zaměřená
kancelář.

Při podnikání vám nesmí nic ujít.
Nová tiskárna Phaser 4622 vám nabízí
rychlost a flexibilitu potřebnou k dodržení
harmonogramu bez obětování kvality tisku.

Široká paleta možností tisku, které tiskárna
Phaser 4622 nabízí, vás příjemně překvapí.

Tiskárna Phaser 4622 nabízí cenově dostupné
zařízení do kanceláře, které je stejně tak
připraveno na náročnou práci, jako i šetrné
vůči okolnímu prostředí.

• Zvyšte vaši efektivitu. Díky rychlosti tisku
až 62 str./min. je zajištění produktivity
snadnější, než kdy dříve.
• Neuvěřitelně rychlý tisk. Vytištění první
stránky za pouhých 7,8 s od stisknutí tlačítka.
• Výjimečná ostrost a jasnost. Díky rozlišení
obrazu až 1200 x 1200 dpi bude kvalita
patrná z každého dokumentu.
• Odpověď na vysokou pracovní zátěž. Se
svým průměrným doporučeným měsíčním
zatížením až 20 000 výtisků je tiskárna
Phaser 4622 stvořena k tisku všeho, co si
pro ni vaše kancelář přichystá.
• Jistota bezstarostného provozu. Tiskárna
Phaser 4622 se vyznačuje velmi tichým
provozem, díky kterému nenarušuje
atmosféru v kanceláři.

• Tiskněte na cestách. Díky podpoře služby
Apple Airprint nabízí tiskárna Phaser 4622
přístup k nejrozšířenějšímu nástroji pro
mobilní tisk, který je v dnešní době pro
podnikání k dispozici.
• Snadné ovládání. Prostřednictvím předního
ovládacího panelu a možnosti automatické
konfigurace je nastavení a tisk otázkou
několika minut.
• Tisk ihned po vybalení z krabice. Tiskárna
Phaser 4622 podporuje vaši kreativitu
a umožňuje vám tisknout na téměř všechna
média od průhledné fólie, přes kartón
a obálky, po štítky atd.
• Flexibilní možnosti volby papíru. Hlavní
zásobník na papír s kapacitou 550 listů lze
bez potíží použít na formáty od 76 x 127 mm
po 216 x 356 mm.
• Úderné zakončení. Volitelný finišer na
500 listů poskytuje dostatek výkonu pro
automatické sešití až 50 listů. Skvělý způsob,
jak dále navýšit pracovní produktivitu.
• Bezproblémové zpracování složitých
dokumentů. Využijte standardní paměť
o kapacitě 256 MB nebo si ji s rostoucími
požadavky rozšiřte na 768 MB.
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• Snížení objemu papíru. Vysoce efektivní
a bezproblémový oboustranný tisk dokáže
snadno snížit vaši spotřebu papíru o polovinu
a uspořit tak čas i peníze.
• Snížení nákladů na papír. Tisk více stran
na jeden list umožňuje seskupit více úloh
a vytisknout je na jeden list papíru. Sníží
se vám tak objem spotřebovaného papíru
i náklady.
• Efektivnější využití spotřebního
materiálu. U našich dělených spotřebních
materiálů můžete měnit pouze jejich
spotřebované části a maximálně tak využít
každou uživatelem vyměnitelnou součást.
• Odolné válce. Válce tiskárny Phaser 4622
se vyznačují dlouhou životností, takže je
nemusíte měnit tak často. Ušetříte tak toner
a současně i provozní náklady.

Zaměření na nezbytnou práci. Cenově dostupná tiskárna Xerox Phaser 4622 a její
vysoká efektivita, produktivita a stupeň zabezpečení pomůžou i těm nejvytíženějším
kancelářím stihnout více práce za kratší dobu.
Absolutní přehled o tiskových
úlohách v celé vaší síti.

Výjimečná hodnota s prostorem
pro další růst.

• Snadné připojení. Využijte výhod
integrované podpory ethernetových sítí
10/100/1000Base-T.

Standardně:

• Flexibilní možnosti umístění. Díky volitelné
podpoře bezdrátového připojení můžete
tiskárnu Phaser 4622 umístit přesně tam, kde
je nejvíce zapotřebí.
• Řízení tisku ze stolního počítače. S pomocí
internetových služeb Xerox CentreWare
Web můžete spravovat nejdůležitější funkce
tiskárny ze vzdáleného umístění, tedy přímo
z vašeho stolního počítače.
• Proaktivní sledování a správa zařízení.
Správce zařízení Xerox umožňuje sledovat
využití tiskárny na individuální úrovni i úrovni
oddělení, čímž usnadňuje řešení potíží
s tiskárnou dříve, než se stanou závažnými.

1 Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

(zásobník 1)

2 Podavač s kapacitou 550 listů (zásobník 2)
3 USB port pro přímý tisk
4 Automatický
oboustranný tisk


Volitelně:
5 Finišer s kapacitou 500 listů a sešívačkou

na 50 listů

6 Schránka
na 4 zásobníky (není zobrazena)

7 Adaptér
bezdrátové sítě

8 Podavače s kapacitou 550 listů (zásobníky 3 a 4)
5

9 Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů
10 Podstavec

Bezpečné uchovávání důležitých
firemních údajů.
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Tiskárna Phaser 4622 nabízí špičkové
bezpečnostní funkce, které vám pomohou snížit
riziko narušení zabezpečení vašich dokumentů
a důležitých pracovních informací.
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• Perfektní zabezpečení. Tiskárna Phaser
4622 prostřednictvím integrované podpory
protokolů IPv6 a IPsec nabízí možnost využít
to nejpřísnější zabezpečení, které si můžete
přát.
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• Pouze pro vaše oči. Funkce přepisování
obrazu zcela odstraní nepotřebná data
z úložiště tiskárny a uživatelé bez potřebného
oprávnění tak nemají přístup k citlivým
údajům.
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• Zabezpečení aktivních dokumentů.
Protokol šifrování použitý u pevného disku
tiskárny Phaser 4622 je špičková technologie,
která chrání aktivní dokumenty ukládané
v paměti tiskárny.
• Tiskněte dokumenty, až když jste
připraveni. S funkcí zabezpečeného tisku
integrovanou v tomto zařízení jsou soukromé
úlohy pozastaveny v tiskové frontě až do
doby, kdy je majitel úlohy autorizuje k tisku.
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(včetně podstavce)
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• Zabezpečení bezdrátového připojení.
Využijte volitelné připojení Wi-Fi s šifrováním
WPA 2 Enterprise, které nabízí špičkové
zabezpečení bezdrátového připojení.
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Xerox® Phaser® 4622
Tiskárna pro černobílý tisk

Technické údaje zařízení

Phaser 4622DN

Rychlost

Až 62 str./min

Pracovní zátěž1

275 000 str.1, doporučené průměrné zatížení 20 000 stran/měsíčně

Pevný disk / procesor / paměť

Volitelný 320GB pevný disk / 600 MHz / 256 MB (standard), 768 MB (max.)

Možnosti připojení

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně bezdrátové připojení 802.11n s šifrováním WPA 2 Enterprise

Tisk

Rozlišení (max.)

600 × 600 dpi, rozšířená kvalita tisku až 1200 × 1200

Rychlost vytištění první strany

7,8 sekundy

Jazyky PDL

PCL® 6, PCL 5e, emulace jazyka PostScript 3, PDF

Tiskové funkce

256 polotónů (odstínů šedi), vodoznaky, tisk více stran na list, přizpůsobení formátu stránky, změna měřítka, zvětšení/zmenšení,
úspora toneru, tisk USB, Print Around, kompletování, zabezpečený tisk, osobní tisk, oboustranný tisk

Vstup papíru

Standardně

Zásobník 1 (víceúčelový): 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 98,6 x 148,5 mm až 216 x 356 mm

Volitelně

Zásobník 3: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 4: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 5: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 6: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
Vysokokapacitní podavač (doplnění podavačů 1 až 4): 2 000 listů; standardní formáty: A4

Výstup papíru /
dokončování

1

Standardně

500 listů

Volitelně
(vyberte jednu
možnost)

Finišer: Zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání 50 listů
Výstupní zásobníky: Čtyři zásobníky na 100 listů

Automatický oboustranný tisk

Standardně

Záruka

2 roky s opravou v místě instalace

Maximální jednorázová kapacita objemu tisku v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné maximální využití.

Správa zařízení
Internetové služby Xerox® CentreWare®, web CentreWare,
správce zařízení Xerox®, rozhraní WebJet Admin, Tivoli,
Bonjour, upozorňování na docházející toner e-mailem
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/
Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 a vyšší; různé
distribuce systému Linux včetně 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, ovladač Xerox® Global Print Driver®,
ovladač Xerox® Mobile Express Driver®
Zabezpečení
Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, kompatibilita
s protokolem IPv6, identifikace v síti, SNMPv3, přepisování
obrazu, Audit Log, systém Xerox Secure Access Unified ID
System® (volitelně), filtrování IP adres, WPA 2 Enterprise
Možnosti písem
136 písem jazyka PostScript®; 93 písem jazyka PCL®
Média
Zásobník 1 (víceúčelový): 60-220 g/m²; zásobníky 2-6:
60-163 g/m2; velkokapacitní podavač: 60-90 g/m2; typy
médií: běžný papír, předem děrovaný papír, průhledné fólie,
předtištěný papír, papír s vysokou gramáží, recyklovaný papír,
kancelářský papír, štítky, archivační papír, kartón
Provozní prostředí
provoz: 10 až 32 ºC; skladování: 20 až 40 ºC; relativní vlhkost:
20 až 80 %; hladiny akustického tlaku: tisk: 58 dB(A),

pohotovostní režim: 30 dB(A)
Elektrické parametry
110-127 V stř., 50/60 Hz nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz;
spotřeba energie: Při tisku 900 W, v pohotovostním režimu:
120 W, v úsporném režimu: 2,8 W
Rozměry (Š x H x V)
4622DN: 476 x 541 x 420 mm; hmotnost: 34,6 kg;
4622DT: 476 x 541 x 566 mm; hmotnost: 46 kg
Certifikace
Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2.
vydání, FDA/CDRH – laserový výrobek třídy 1, FCC část 15,
třída B, Kanada ICES-003, třída A, označení CE, směrnice
o nízkonapěťových zařízeních 73/23/EES, EN 60950-1, 2.
vydání, EN 60825-1 – laserový výrobek třídy 1, směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EES, EN 55022,
třída A, EN 55024, směrnice RoHS 2002/95/ES, směrnice
WEEE 2002/96/ES, certifikace ENERGY STAR (4622), shoda
s částí 508, certifikace Blue Angel*, shoda s TAA, certifikace
Apple® Airprint™
Co je součástí dodávky
• Tiskárna Phaser 4622
• Tonerová kazeta (kapacita 10 000 výtisků)
• Tiskový válec (kapacita 80 000 výtisků)
• Disk CD se softwarem a dokumentací
• Napájecí kabel

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office.
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Spotřební materiál
Tonerová kazeta se standardní kapacitou:
13 000 stran**
106R01534
Velkokapacitní tonerová kazeta:
30 000 stran**
106R01536
Kazeta se svorkami:
3 kazety po 15 000 svorkách
008R12941
Položky běžné údržby
Sada pro údržbu, 220 V: 150 000 stran***
115R00070
Tiskový válec Xerox® Smart Kit®: 80 000 stran*** 113R00762
Volitelné možnosti
Sada s pevným diskem: 320 GB	
097N02157
Zásobník na 550 listů papíru
097N01874
Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů
(včetně podstavce)
097N01875
Finišer / sešívačka
097N01876
Schránka se 4 zásobníky
097N01877
Podstavec097N01916
512 MB paměti
097N01878
Interní adaptér bezdrátové sítě
097N01880
* Tiskárna Phaser 4622A nabízí konfiguraci odpovídající standardu
Blue Angel při 55 str./min.
** Průměrný počet standardních stran. Deklarovaný objem podle
normy ISO/IEC 19752. Celkový objem se bude lišit v závislosti na
ploše pokrytí a režimu tisku.
*** Průměrné strany. Uváděná výtěžnost při tisku na formát A4
gramáže 75 g/m2. Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu
média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.

