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Phaser 4622
Impressora em preto e branco
Muito veloz e econômica, perfeita para seu escritório

Impressora Xerox Phaser 4622
®

®

Imprima mais em menos tempo. A Phaser 4622 atende aos seus desafios
de produtividade a um preço acessível, fornecendo ao seu grupo de trabalho
desempenho e qualidade: página após página, ano após ano.
Mantenha seu local de trabalho
rápido e flexível.
Nos negócios não se pode perder o ritmo.
A nova Phaser 4622 proporciona a velocidade e
a flexibilidade para mantê-lo em dia com suas
tarefas, sem sacrificar a qualidade de impressão.
• Aumente o nível de desempenho. Com
velocidades de impressão de até 65 ppm,
nunca foi tão fácil manter o ritmo de
produtividade.
• Saída ultrarrápida. Apenas 7,8 segundos
desde o momento em que você pressiona o
botão iniciar até a visualização da primeira
página.
• Rendimento rápido. O processador de ponto
flutuante Dual-core da Phaser 4622 torna isso
possível.
• Nitidez e clareza excepcionais. Com
qualidade de até 1200 x 1200, você poderá
ver claramente a diferença em cada
documento.
• Atenda às demandas de serviço pesado do
escritório. Com um ciclo de funcionamento
mensal de até 275.000 impressões, a
Phaser 4622 foi feita para realizar tudo o
que seu escritório distribui.
• Mantenha a tranquilidade. A Phaser
4622 foi desenvolvida para operação
excepcionalmente silenciosa para minimizar
o impacto em escritórios ocupados.
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Imprima à sua maneira todos os dias.
Você terá uma surpresa agradável com a grande
variedade de opções de impressão disponíveis
na Phaser 4622.
• Imprima em qualquer lugar. Com suporte
nativo para Apple Airprint, a Phaser 4622
proporciona acesso à ferramenta de
impressão móvel mais utilizada e disponível
para os escritórios atuais.
• Trabalho fácil. Você começará a imprimir em
minutos graças ao painel frontal simplificado
e ao recurso de configuração automática.
• Imprima imediatamente. A Phaser 4622
expande sua criatividade, permitindo imprimir
praticamente tudo, desde transparências a
cartões, envelopes e etiquetas, e muito mais.
• Opções flexíveis de papel. A bandeja
de papel principal com capacidade para
550 folhas pode acomodar facilmente
tamanhos de papel desde 76 x 127 mm
(3,86 x 5,8 pol.) a tamanho ofício completo.
• Acabamento forte. O módulo de
acabamento opcional para 500 folhas oferece
mais força para grampear até 50 folhas
automaticamente. Uma ótima maneira para
aumentar ainda mais sua produtividade no
escritório.
• Manuseie documentos complexos com
facilidade. Tenha uma capacidade de
memória padrão de 256 MB ou aumente
para um tamanho opcional de 768 MB para
atender às suas necessidades crescentes.

Mantenha seu escritório organizado
e verde.
A Phaser 4622 oferece verdadeiramente uma
impressora acessível que trabalha pesado para
seu escritório enquanto cuida do mundo fora
dele.
• Economia de papel. Altamente eficiente,
a impressão em frente e verso sem
complicações reduz facilmente seu consumo
de papel pela metade enquanto economiza
seu tempo e dinheiro.
• Economia adicional. A impressão
automática de varias páginas em uma única
folha reduz ainda mais os custos com papel.
• Usa suprimentos de modo mais eficiente.
Cartuchos individuais para toner e unidade de
imagem permitem que você substitua apenas
aquilo que realmente precisar, proporcionando
maior economia.
• Elimine os gastos. A unidade de imagem
de longa duração da Phaser 4622 foi
desenvolvida para que você possa substituí-la
muito menos, reduzindo os gastos e o custo
com toner.

Concentre-se no trabalho que precisa ser feito. Com a eficiência, produtividade
e segurança da Xerox Phaser 4622, até mesmo os escritórios mais dinâmicos podem
realizar mais tarefas em menos tempo com uma impressora acessível e segura.

Obtenha o controle de impressão
total em toda a sua rede.

Valor excepcional com espaço
para crescer.

• Conecte-se com facilidade. Aproveite
o suporte integrado para redes Ethernet
10/100/1000Base-T.

Padrão:

• Instalação flexível. Coloque a Phaser 4622
exatamente onde precisa com um recurso
interno de suporte de rede sem fio opcional.
• Gerenciamento de impressão de desktop.
O Xerox CentreWare Internet Services e o
CentreWare Web permitem o gerenciamento
dos recursos principais de impressão de modo
remoto: diretamente do seu desktop.
• Monitore e gerencie proativamente a sua
impressora. O Xerox Device Manager ajuda
você a rastrear os níveis de uso de impressão
para indivíduos e departamentos, permitindo
melhorar as decisões de compra e resolver
questões da impressora antes de se tornarem
um problema.

1 Bandeja
multiuso para 100 folhas (Bandeja 1)

2 Alimentador
de 550 folhas (Bandeja 2)

3 Porta para dispositivos de memória USB
4 Frente e verso automático

Opcional:
5 Módulo
de acabamento para 500 folhas com


grampeador

5

6 Caixa
postal de 4 escaninhos (não mostrada)

7 Adaptador
de rede sem fio

8 Alimentadores
de 550 folhas (Bandejas 3 e 4)
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9 Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas

(inclui gabinete)

10 Gabinete
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Mantenha os dados críticos de
negócios protegidos.
A Phaser 4622 oferece recursos de segurança
líderes da indústria que podem reduzir
eficazmente os riscos de segurança relacionados
aos seus documentos e outras informações do
escritório.
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• Segurança blindada. Com suporte integrado
padrão para IPv6 e IPsec, a Phaser 4622
implementa as opções de segurança mais
rigorosas disponíveis.
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• Seus olhos apenas. O recurso Sobregravação
de imagem remove completamente os
dados desnecessários do armazenamento da
impressora para que seja negado o acesso a
informações confidenciais para usuários não
autorizados.
• Proteja os documentos ativos. O protocolo
de criptografia de disco rígido da Phaser 4622
é realmente de última geração, permitindo
proteger documentos ativos salvos na
memória da impressora.
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• Libere os documentos apenas quando
estiver pronto. Com o recurso Impressão
protegida, os trabalhos de impressão privados
são mantidos na fila até que sejam liberados
na impressora pelo criador do trabalho.
• Segurança sem fios. Use o recurso wi-fi WPA
2 Enterprise para segurança superior nos locais
de trabalho sem fio.
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Impressora Xerox® Phaser® 4622
em preto e branco
Especificações do dispositivo

Phaser 4622DN

Velocidade

Até 65 ppm

Ciclo de funcionamento1

275.000 páginas/mês 1

Disco rígido / Processador / Memória

Disco rígido opcional de 320 GB / 600 MHz / 256 MB (padrão), 768 MB (máx.)

Conectividade

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, rede sem fio opcional 802.11n com WPA 2 Enterprise

Impressão

Resolução (máx.)

Até 1200 x 1200

Tempo de saída da primeira impressão
(tão rápido quanto)

7,8 segundos

Linguagens de descrição de página (PDL)

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

Recursos de impressão

256 níveis de meio-tom (tons de cinza), Marcas d'água, Várias em 1, Ajustar à página, Dimensionamento, Redução/ampliação, Economia de toner,
Imprimir de USB, Impressão disponível, Alceamento, Impressão protegida, Impressão pessoal, Smart Duplex

Entrada de papel

Padrão

Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm (3,88 x 5,85 pol. a 8,5 x 14 pol.)

Opcional

Bandeja 3: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Bandeja 4: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Bandeja 5: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Bandeja 6: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Alimentador de alta capacidade (Adicionar às Bandejas 1-4): 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: Carta, Legal, 8,5 x 13 pol., A4

Saída de papel /
Acabamento

Padrão

500 folhas

Opcional
(escolha uma)

Módulo de acabamento: bandeja para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas

Impressão em frente e verso automática
1

Caixa postal: quatro escaninhos de 100 folhas
Padrão

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

Gerenciamento da impressora
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
Xerox® Device Manager, Interface de Admin WebJet, Tivoli,
Bonjour, alerta por e-mail de pouco toner
Drivers de impressão
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server
2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 e superior; Diversas versões
do Linux incluindo 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®
Segurança
HTTPS seguro (SSL), IPsec, 802.1x, compatibilidade com IPv6,
Autenticação de rede, SNMPv3, Sobregravação de imagem,
Registro de auditoria, Xerox Secure Access Unified ID System®
(opcional), Filtro IP, WPA 2 Enterprise
Capacidade de fontes
136 fontes PostScript®; 93 fontes PCL®
Manuseio do papel
Bandeja 1 (MPT): 16-58 lb. bond / 60-220 g/m²; Bandejas 2-6:
16-32 lb. bond / 60-163 g/m²; Alimentador de alta capacidade:
16-24 lb. bond / 60-90 g/m²; Tipos de papel: Comum, Préperfurado, Transparências, Pré-impresso, Alta gramatura,
Reciclado, Bond, Etiquetas, Arquivo, Cartão
Ambiente operacional
Operando: 10 a 32°C / 50 a 90°F; Armazenamento: 20 a 40°C /
-4 a 104°F; Umidade relativa: 20 a 80%; Níveis de pressão de
ruído: Impressão: 58 dB(A), Pronta: 30 dB(A); Aquecimento
(da economia de energia): Primeira impressão: 45 segundos;
Interface com o usuário pronta e programável: 2 segundos;

Aquecimento (da economia de energia): Primeira impressão:
73 segundos (máx.); Interface com o usuário pronta e
programável: 54 segundos (máx.)
Dados elétricos
110-127 VCA, 50/60 Hz, 50/60 Hz; Consumo de energia:
Impressão 900 W, Modo de espera: 120 W, Economia de
energia: 2,8 W
Dimensões (LxPxA)
4622DN: 476 x 541 x 420 mm / 18,7 x 21,3 x 16,5 pol.;
Peso: 34,6 kg / 79,3 lb.; 4622DT: 476 x 541 x 566 mm /
18,7 x 21,3 x 22,3 pol.; Peso: 46 kg / 101,4 lb.
Certificações
Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2ª Edição,
FDA/CDRH – Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC,
Classe B, Canadá ICES-003, Classe A, marcado por CE, Diretiva
de baixa voltagem 73/23/EEC, EN 60950-1, 2ª Edição, EN
60825-1 – Produto a Laser de Classe 1, Diretiva EMC 89/336/
EEC, EN 55022, Classe A, EN 55024, Diretiva RoHS 2002/95/
EC, Diretiva WEEE 2002/96/EC, qualificado pela ENERGY STAR
(4622), Compatível com a Seção 508, certificado pela Blue
Angel*, compatível com TAA, certificado pela Apple® Airprint™
O que vem na caixa
• Impressora Phaser 4622
• Cartucho de toner (capacidade para 10.000 impressões)
• Cartucho do fotorreceptor (capacidade para
80.000 impressões)
• Software and documentation CD (CD de software e
documentação)
• Cabo de alimentação

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office
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Suprimentos
Cartucho de toner de alta capacidade:
30.000 páginas**
106R01536
Cartucho com grampo:
3 cartuchos com 15.000 grampos cada
008R12941
Itens de manutenção de rotina
Kit de manutenção, 110 V: 150.000 páginas***
115R00069
Cartucho do fotorreceptor Xerox® Smart Kit®:
80.000 páginas***
113R00762
Opcionais
Kit de disco rígido: 320 GB	
097N02157
Bandeja de papel de 550 folhas
097N01874
Alimentador de alta capacidade para
2.000 folhas (inclui gabinete)
097N01875
Módulo de acabamento / grampeador
097N01876
Caixa postal de 4 escaninhos
097N01877
Gabinete097N01916
Memória de 512 MB
097N01878
Adaptador de rede sem fio interno
097N01880
* A Phaser 4622A é a configuração compatível com a Blue Angel
a 55 ppm.
** Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com a
ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem,
a cobertura de área e o modo de impressão.
*** Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas
de tamanho Carta/A4 de 75 g/m² (20 lb.). O rendimento irá variar
de acordo com os padrões de tipo, tamanho, peso, orientação e uso
do papel.

