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Phaser 4622
Impressora a Preto e Branco
Produtividade potente no ambiente de trabalho
com um equipamento de preço acessível.

Impressora Xerox Phaser 4622
®

®

Imprima mais em menos tempo. A Phaser 4622 corresponde ao seu desafio
de produtividae e preço, oferecendo-lhe um desempenho fiável para grupos com
grande intensidade de trabalho – página após página, ano após ano.
Mantenha o seu ambiente de
trabalho rápido e flexível.

Imprima ao seu estilo,
todos os dias.

Mantenha o seu escritório
eficiente e verde.

A nova Phaser 4622 oferece-lhe a velocidade
e a flexibilidade para realizar trabalhos e
manter o controlo - sem sacrificar a qualidade
da impressão.

Existe uma grande variedade de opções de
impressão disponíveis com a Phaser 4622.

A Phaser 4622 é um equipamento de
escritório verdadeiramente acessível que
funciona arduamente no seu escritório ao
mesmo tempo que se preocupa com o mundo
fora dele.

• Aumente a fasquia relativamente
ao desempenho. Com velocidades de
impressão até 62 ppm e um ciclo de
trabalho mensal de 275.000 impressões,
nunca foi tão fácil manter um ritmo
produtivo.
• Saída rápida. Apenas 7,8 segundos desde a
altura em que prime o botão Iniciar até ver
aparecer a sua primeira página.
• Processamento rápido. O processador Dual
core de vírgula flutuante da Phaser 4622,
torna isso possível.
• Excecional nitidez e clareza. Com uma
qualidade de imagem até 1200 x 1200,
irá certamente notar a diferença em cada
documento.
• Preserve o silêncio. A Phaser 4622 foi
concebida para um funcionamento
extremamente silencioso, não perturbando
o ambiente de escritórios atarefados.

• Imprima em movimento. Com o suporte
nativo para Apple Airprint, a Phaser 4622
dá-lhe acesso à ferramenta de impressão
móvel mais vastamente utilizada.
• Feito com facilidade. A consola frontal
simplificada e a função de programação
automatizada, permitem imprimir em
minutos.
• Impressão em vários suportes. Imprima
em praticamente qualquer suporte desde
transparências, até cartolinas, envelopes e
etiquetas - e mais.
• Opções de papel flexíveis. Uma bandeja
de papel principal com capacidade para
550 folhas, pode acomodar facilmente
papel de formatos de 98,6 x 148,5 mm até
216 x 356 mm.
• Finalização robusta. O finalizador1
opcional para 500 folhas permite agrafar
até 50 folhas automaticamente.
• Realize documentos complexos com
facilidade. Obtenha uma capacidade
standard de memória de 256 MB ou
aumente para uma dimensão opcional
de 768 MB para satisfazer as suas
necessidades crescentes.

• Redução do papel. A impressão em duas
faces altamente eficiente e sem problemas,
reduz o consumo de papel a metade, ao
mesmo tempo que permite poupar tempo
e dinheiro.
• Reduzir custos com papel. A impressão de
várias imagens numa única folha, permite
agrupar várias páginas numa única folha
para que reduz a utilização e os custos
com papel.
• Utilizar consumíveis de forma mais
eficiente. Os nossos consumíveis
individualizados, significam que apenas
substitui aquilo que utiliza - conseguindo
por isso tirar o máximo partido de cada
componente substituível pelo utilizador.
• Tambor de longa duração. O tambor
de longa duração da Phaser 4622 foi
concebido para durar mais, sendo por isso
substituído menos vezes - o que reduz os
resíduos de toner e os custos.
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Saída com face impressa para baixo

Características gerais da
Phaser® 4622
• Imprime até 62 ppm
• Tempo de saída da primeira página em
apenas 7,8 segundos
• Conectividade Wi-Fi opcional suporta WPA 2
Enterprise
• Suporte nativo a Airprint
• Impressão standard automática em
duas faces
• Capacidade de papel standard para
550 folhas (expansível até 3.750 folhas)
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Impressão
A4

62

ppm

Phaser 4622DN
(apresentada)
LxPxA:
476 x 541 x 420 mm
Peso:
34,6 kg

Concentre-se no trabalho que é preciso fazer. Com a eficiência, produtividade
e segurança da Xerox Phaser 4622, mesmo os escritórios com o ritmo mais
acelerado podem realizar mais tarefas em menos tempo com um equipamento
acessível e seguro.

Consiga um total controlo da
impressão em toda a rede.

Mantenha seguros os dados críticos
da empresa.

• Ligue-se com facilidade. Desfrute do
suporte integrado a redes Ethernet
10/100/1000Base-T.

A Phaser 4622 oferece funções de segurança
líderes da indústria que podem reduzir
efetivamente os riscos de segurança
relacionados com os seus documentos e com
outras informações do escritório.

• Posicionamento flexível. Coloque a sua
Phaser 4622 exatamente onde precisa,
utilizando uma função opcional interna de
suporte wireless.
• Gestão da impressão na desktop.
O Xerox® CentreWare® Internet Services
e o Xerox® CentreWare® Web, permitem
gerir remotamente as principais funções
da impressora - diretamente a partir da
desktop.

Excepcional valor com espaço para
crescer
Standard:
1 Bandeja multiusos para 100 folhas (Bandeja 1)
2 Alimentador para 550 folhas (Bandeja 2)
3 Porta para dispositivos de memória USB
4 Duplex Automático

Opcional:
5 Finalizador para 500 folhas com Agrafador

(saída com face impressa para baixo)
6 Caixa de correio com 4 cacifos
7 Adaptador de rede sem fios
8 Alimentadores para 550 folhas (Bandejas 3 e 4)
9 Alimentador
de alta capacidade para 2.000


folhas (inclui armário)

10 Armário

• Segurança a toda a prova. Com suporte
standard integrado para IPv6 e IPsec, a
Phaser 4622 implementa as opções de
segurança mais rigorosas disponíveis em
qualquer local.
• Os dados privados permanecem seguros.
A funcionalidade Sobreposição de
Imagem remove completamente dados
desnecessários do disco da impressora
para que utilizadores não autorizados não
tenham acesso a informação confidencial.
• Salvaguarda de documentos ativos. O
protocolo de encriptação do disco rígido da
Phaser 4622, é verdadeiramente inovador,
permitindo-lhe proteger documentos ativos
que grava na memória da impressora.

5

• Liberte os documentos apenas quando
estiver pronto. Com a função de Impressão
Segura do equipamento, os trabalhos
privados são mantidos na fila de espera
da impressora até que sejam libertados no
equipamento por quem solicitou o trabalho.
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• Segurança sem fios. Utilize a função
opcional WPA 2 Enterprise Wi-Fi para obter
uma maior segurança em locais de trabalho
com rede sem fios.
8
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Xerox® Phaser® 4622
Impressora a Preto e Branco
Especificações
do equipamento

Phaser 4622DN

Velocidade

Até 62 ppm

Ciclo de Trabalho1

275 000 páginas / mês1

Disco rígido / Processador /
Memória

Disco rígido opcional de 320 GB / 600 MHz Dual Core ARM / 256 MB (std), 768 MB (máx)

Conectividade

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

Resolução de
Impressão (máx)

600 x 600 dpi, qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200

Tempo de saída da primeira
página (apenas)

7,8 segundos

Linguagens de Descrição
de Página

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

Funções de impressão

Entrada de Papel

Standard

256 níveis de meio-tom (escala de cinzentos), marcas de água, várias páginas numa folha, enquadramento na página, escala, redução/ampliação, poupança de
toner, impressão de USB, Print Around, separação, impressão segura, impressão pessoal, Smart Duplex
Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: de 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Bandeja 3: 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 4: 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 5: 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 6: 550 folhas; Formatos personalizados: de 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidade (adiciona às bandejas 1-4) 2.000 folhas; Formatos Standard: A4

Saída de Papel/
Finalização Standard
Opcional
(escolha um)

500 folhas
Finalizador: bandeja para 500 folhas, agrafamento para 50 folhas (saída com face impressa para baixo)
Caixa de correio: Quatro cestos para 100 folhas

Impressão automática
frente e verso.

Standard

Garantia

Um ano de garantia nas instalaçőes2

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack não beneficiam desta garantia de um
ano nas instalações. Para obter mais informações sobre o seu pacote de assistência melhorado, consulte o contrato de assistência.

1

Gestão do Equipamento
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, aviso por email 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 Vários 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
Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6 compatibility, Network
authentication, SNMPv3, Image Overwrite, Audit Log, Xerox
Secure Access Unified ID System® (optional), IP Filtering, WPA
2 Enterprise
Fontes suportadas
136 fontes PostScript®; 93 fontes PCL®
Alimentação de papel
Bandeja 1 (MPT): 60-220 g/m²; Bandejas 2-6; 60-163 g/m²;
Alimentador de alta capacidade: 60-90 g/m²; Tipos de
suportes: Papel comun, perfurado, transparências, pré-impresos,
gramagem elevada, reciclado, bond, etiquetas, arquivo,
cartolina

Ambiente de funcionamento
Operação: 10 a 32 ºC; Armazenamento: 20 a 40 ºC; Humidade
relativa; 20 a 80%; Níveis de pressão sonora: Impressão:
58 dB(A), Pronto: 30 dB (A); Aquecimento (desde modo
de economia de energia): Primeira impressão: Apenas
45 segundos; Interface de Utilizador pronta e programável:
2 segundos; Tempo de aquecimento (desde que é ligado):
65 segundos; Interface de Utilizador pronta e programável:
54 segundos (máx)
Requisitos elétricos
220-240 VAC, 50/60 Hz; Consumo eléctrico: Em impressão
900 W, Em espera: 120 W, Poupança de energia: 2.8 W
Dimensões (LxPxA)
4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg
Certificações
Listado em UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2nd Edition,
FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada
ICES-003, Class A, Marca CE, Diretiva de Baixa Voltagem
2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1
Laser Product, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Class A,
EN 55024, Diretiva RoHS 2011/65/EC, Diretiva WEEE 2002/96/
EC, Qualificado para ENERGY STAR, Section 508 Compliant,
certificado por Blue Angel*, Compatível com TAA (necessita da
configuração YDN), certificado para Apple® Airprint
Conteúdo da embalagem
• Impressora Phaser 4622
• Cartucho de tambor (capacidade para 10.000 impressões)
• Cartucho de tambor (capacidade para 80.000 impressões)
• CD de Software e documentação
• Cabo de alimentaçăo

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
©2015 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, XEROX com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile
Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® e Xerox Secure Access Unified ID System® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em
outros países. As informações e/ou especificações de produto podem ser alteradas sem aviso prévio. 4/15 BR8441 
462BR-02ZC

Consumíveis
Cartucho de toner de capacidade standard:
13.000 páginas**
106R01533
Cartucho de toner de capacidade elevada:
30.000 páginas**
106R01535
Cartucho de Toner de Alta Capacidade compatível com TAA
30.000**106R02638
Cartucho de agrafos:
3 cartuchos com 15.000 agrafes cada
008R12941
Elementos de Manutenção de Rotina
Kit de Manutenção, 110V: 150.000 páginas*** 
115R00069
Kit de Manutenção, 220V: 150.000 páginas*** 
115R00070
Cartucho de tambor Xerox® Smart Kit®:
80.000 páginas***
113R00762
Cartucho de Tambor compatível com TAA
80.000***113R00769
Opções
Kit de disco rígido: 320 GB
097N02157
bandeja de papel para 550 folhas
097N01874
alimentador de alta capacidade para
2.000 folhas (inclui armário)
097N01875
Finalizador / agrafador
097N01876
Caixa de correio com 4 cacifos
097N01877
Armário097N01916
512 MB de memória
097N01878
Adaptador de rede sem-fios interno
097N01880
* A Phaser 4622V_ADN está em conformidade com Blue Angel na
configuração a 52ppm.
** Média de páginas standard. Rendimento declarado em
conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo
com a imagem, área coberta e modo de impressão.
*** Páginas aproximadas. Rendimento declarado baseado em páginas
de formato A4 de 75g/m². O rendimento varia em função do tipo,
formato, gramagem, orientação e padrões de utilização do suporte.

