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Buďte neustále o krok napřed.

Černobílá multifunkční tiskárna 
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pro formát Letter/A4
 



Větší flexibilita bez 
ohledu na vaše umístění.
Větší spokojenost při použití mobilního 
tisku.

• Apple® AirPrint™. E-maily, fotografie 
a důležité pracovní dokumenty můžete 
tisknout přímo ze zařízení Apple 
iPhone® a iPad® bez dalších ovladačů. 
Díky funkci AirPrint dokáže zařízení 
iPhone nebo iPad automaticky vyhledat 
zařízení podporující prostředí AirPrint 
v kancelářské síti Wi-Fi a připojit se 
k němu.

• Doplněk Xerox® Print Service Plug-in 
for Android™. Snadný tisk ze systému 
Android bez aplikací či tiskových 
ovladačů třetí strany. Tento doplněk 
umožňuje snadný tisk z multifunkční 
tiskárny s technologií Xerox® 
ConnectKey prostřednictvím bezdrátové 
sítě.

Pracujte odkudkoli.
Zařízení WorkCentre řady 3655i umožňuje 
vašim zaměstnancům spravovat funkce zařízení 
z kteréhokoli pracoviště. Vzdálený ovládací 
panel umožňuje pohodlnější školení uživatelů. 
Zaměstnanci oddělení IT díky němu mohou 
také vzdáleně zobrazit a sledovat uživatelské 
rozhraní. 

Zařízení Xerox® s technologií ConnectKey 
podporují připojení Wi-Fi Direct umožňující 
tisk z mobilního zařízení bez připojení k síti.

Společnost Xerox přináší možnost 
zabezpečeného a přesného tisku doplněného 
o řadu možností mobilního připojení vhodného 
pro vaše prostředí, jako jsou bezplatné aplikace 
pro tisk a skenování (např. Xerox® Mobile Link) 
nebo propracovaná podniková řešení mobilního 
připojení.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se 
dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox 
jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků. 

Lepší způsob práce.
Poznejte zjednodušené a intuitivní 
uživatelské rozhraní, které lze přizpůsobit 
vašim individuálním potřebám. Vytvořte 
snadno pracovní postupy, ve kterých můžete 
stisknutím jediného tlačítka skenovat informace 
z vybraných cílových umístění (e-mail, 
plocha, síťové složky, cloudová úložiště) ve 
formě zabezpečených formátů podporujících 
vyhledávání textu. Díky tomu ušetříte čas 
a získáte nové možnosti, jak pracovat se 
skenovanými a ukládanými informacemi.

Vložené aplikace umožňují snadné připojení 
vzdálených uživatelů k zařízení. Služba 
Xerox App Gallery nabízí možnost stahování 
nových aplikací, jako je Print from DropBox™ 
nebo Scan to Microsoft® Office 365, přímo 
z uživatelského rozhraní. Technologie Xerox® 
ConnectKey® pomáhá zjednodušit postupy, 
které vaše společnost využívá k práci s klíčovými 
informacemi na pracovišti a v cloudu.

Aplikace jsou k dispozici ve službě Xerox App 
Gallery. Navštivte stránky  
www.xerox.com/AppGallery 

Skutečné úspory nákladů 
ve skutečném světě.
Tiskové ovladače Xerox® pro systém Microsoft® 
Windows® umožňují ukládat různá nastavení 
pro jednotlivé aplikace, což minimalizuje 
nutnost provádět změny a snižuje riziko vzniku 
chyb. Technologie Xerox® ConnectKey® se vyvíjí 
podle vašich potřeb, podle omezení použití 
a regulace barevného tisku. Funkce správy 
uživatelských oprávnění je integrována s vaším 
interním ověřovacím systémem. Můžete tedy 
zabránit předem určeným a neověřeným 
uživatelům v přístupu k určitým funkcím 
v uživatelském rozhraní.

Zabezpečte svá data.
Technologie ConnectKey poskytuje pokročilé 
funkce a technologie k zabezpečení důvěrných 
firemních informací. Mezi naše standardní 
bezpečnostní funkce patří 256bitové šifrování 
pevného disku AES, ochrana McAfee® od 
společnosti Intel Security, přepisování obrazu, 
zabezpečený tisk s časovaným mazáním 
a zasílání e-mailů do externích poštovních 
serverů.

Více informací o možnostech zabezpečení, 
které společnost Xerox nabízí, naleznete na 
stránkách www.xerox.com/security

Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655i

Technologie Xerox® ConnectKey® poskytuje svobodu a praktické funkce, které 
vám umožní pracovat kdekoli a zajistí vám bezproblémové připojení k nástrojům, 
jež pohání vaše podnikání kupředu. Více informací naleznete na adrese  
www.connectkey.com

Další informace o funkcích 
využívajících technologii ConnectKey 
naleznete na adrese  
www.xerox.com/ConnectKeyEG.

Služba Xerox® Easy Translator

Tato volitelná služba umožňuje 
zákazníkům skenovat dokumenty a 
obdržet je vytištěné v přeložené formě 
a/nebo obdržet e-mailové oznámení. 
Uživatelé mohou také odeslat obrázek ze 
zařízení se systémem iOS nebo Android 
či z počítače a předat jej na překlad. 
Více informací naleznete na adrese 
https://xeroxtranslates.com

http://www.xerox.com/mobile
http://www.xerox.com/AppGallery
www.xerox.com/security
http://www.connectkey.com
http://www.xerox.com/ConnectKeyEG


Udržení nákladů pod kontrolou

Tiskárny Xerox® WorkCentre® 3655i mají pozitivní 
dopad na vaše pracovní výsledky a díky nim 
zapůsobíte na vaše zákazníky. 

• Nastavte si v tiskovém ovladači úsporné 
a efektivní režimy. Zvolte například tisk více 
stran na jeden list jako výchozí nastavení. 
Upravte nastavení pro konkrétní využití, jako 
je například oboustranný tisk e-mailů.

• Tiskněte zodpovědně. Náš tiskový ovladač 
ve výchozím nastavení tiskne oboustranně. 
Funkce Earth Smart vám umožňuje zvolit další 
výchozí nastavení, která podporují odpovědné 
používání tiskárny, jako je tisk bez vložených 
reklamních objektů.

• Přehledné a přesné účtování. Díky tomu, že 
se tiskárna WorkCentre 3655i připojuje do sítě 
a automaticky odesílá odečty stavů počítadel, 
je možné zjednodušit výměnu toneru a zvýšit 
tak produktivitu.

• Správa zařízení a sledování jeho využití. 
Funkce standardního účtování Xerox® poskytuje 
informace pro lepší kontrolu nad náklady 
u všech funkcí tiskárny. Pokročilá řešení 
obchodních partnerů společnosti Xerox vám 
poskytnou ještě výkonnější nástroje, jež jsou 
vhodné pro velká kancelářská prostředí.

1   Oboustranný automatický podavač předloh 
s kapacitou 60 listů podporuje uživatelské 
formáty médií od 139,7 × 139,7 mm po 
216 × 356 mm.

2   Velká skenovací plocha o rozměrech 
216 × 356 mm podporuje širokou škálu 
formátů médií.

3   Zařízení WorkCentre 3655i má 7palcový 
dotykový displej, na němž se zobrazují 
jednoduché pokyny a obrazovky nápovědy.

4    Standardní aplikace pro větší pohodlí. Služby 
Xerox App Gallery, PrintByXerox a QR Code 
pomáhají při tisku z mobilních zařízení, 
párování a načítání nových aplikací.

5   Díky snadno přístupnému portu USB mohou 
uživatelé rychle tisknout ze standardního 
paměťového zařízení USB nebo do něj 
skenovat.

6   Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem.

7   Sešívačka umožňuje sešití až 20 listů 
s gramáží 75 g/m² (k dispozici výhradně 
v zařízení WorkCentre 3655i/X).

8   Ruční podavač na 150 listů podporuje 
uživatelské formáty médií od 76,2 × 127 mm 
po 216 × 356 mm.

9   Standardní zásobník papíru na 550 listů 
podporuje formáty médií od 139,7 x 210 mm 
po 216 x 356 mm.

10   Vyberte si 3 přídavné zásobníky papíru 
na 550 listů podporující formáty médií 
od 139,7 × 210 mm po 216 × 356 mm 
(volitelné), čímž můžete zvýšit celkovou 
kapacitu zásobníků až na 2 350 listů.

11   Do volitelného podstavce je možné uložit 
tonerové kazety, papír a další spotřební 
materiál.

12   Volitelný bezdrátový adaptér USB společnosti 
Xerox® umožňuje připojení tiskárny 
WorkCentre 3655i v bezdrátové síti.
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Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655i nabízí 
tu pravou konfiguraci pro každé kancelářské prostředí 
bez ohledu na to, zda ji používáte na stole nebo 
postavenou na zemi.
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Multifunkční tiskárna WorkCentre 3655i využívá technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete 
na adrese www.connectkey.com

Technické údaje zařízení WorkCentre 3655i/S WorkCentre 3655i/X

Rychlost Až 47 str./min. ve formátu Letter / až 45 str./min. ve formátu A4

Pracovní zátěž Až 150 000 str./měsíc1

Pevný disk / procesor / paměť Minimálně 250GB pevný disk / 1GHz dvoujádrový / 2 GB

Možnosti připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®

Funkce řadiče Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, online podpora (přístup z uživatelského rozhraní a ovladače tisku), klonování konfigurace

Kopírování a tisk
Rozlišení kopírování a tisku Kopírování: Až 600 × 600 dpi; Tisk: Až 1 200 × 1 200 dpi

Rychlost vytištění první strany Kopírování: Již za 12 sekund; Tisk: Již za 8 sekund

Jazyky PDL Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Tiskové funkce Tisk z jednotky USB, šifrovaný zabezpečený tisk, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úlohy, uložení a obnovení nastavení ovladače, 
obousměrné informace o stavu v reálném čase, škálování, sledování úlohy, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (jako výchozí), zadržení všech úloh

Tisk z mobilního 
zařízení a aplikace

Standardně Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplikace QR Code, služba Xerox App Gallery, aplikace PrintByXerox

Bezplatné stažení Doplněk Xerox® Print Service Plug-in for Android, doplněk Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, aplikace Xerox® Mobile Link

Volitelně Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, služba Xerox® Easy Translator

Skenování Standardně Cílová umístění: Skenování do schránky, skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě; Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, 
TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, skenování jedním dotykem, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory 
PDF / XPS / TIFF, šifrované / heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF / PDF/A

Volitelně ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional; další řešení jsou dostupná prostřednictvím různých obchodních partnerů společnosti 
Xerox

Fax Internetový fax, faxový server Vestavěný fax2, fax v síti LAN, internetový fax, fax na serveru

Zabezpečení Standardně McAfee® Embedded, kompatibilita se softwarem McAfee ePolicy (ePO), přepsání pevného disku, 256bitové šifrování AES (splňuje normu FIPS 140-2), ověřování 
zpráv SHA-256 Hash, certifikace Common Criteria (ISO 15408)3, šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený fax, zabezpečené skenování, zabezpečený e-mail, 
integrace technologie Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), ověřování v síti, TLS, SNMPv3, funkce Audit Log, řízení přístupu, práva uživatelů

Volitelně McAfee Integrity Control, sada čipových karet (CAC/PIV, .NET), software Xerox® PrintSafe

Účtování Standardně Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti

 Volitelně Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®; další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox

Vstup papíru Standardně Automatický duplexní podavač předloh: 60 listů; Uživatelské formáty: 139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm
Ruční podavač: 150 listů; Uživatelské formáty: 76,2 × 127 mm až 216 × 356 mm
Zásobník 1: 550 listů; Uživatelské formáty: 139,7 × 210 mm až 216 × 356 mm

Volitelně Až 3 přídavné zásobníky: 550 listů každý; Uživatelské formáty: 139,7 × 210 mm až 216 × 356 mm

Celková kapacita (stand. / max.) 700/2 350 listů

Výstup papíru  Standardně 250 listů, automatické oboustranné zpracování

Funkce finišeru – Zabudovaná sešívačka: 20 listů, v jednom místě

Záruka Jednoletá záruka, na místě u zákazníka (záleží na oblasti)

1 Maximální objem tisku předpokládaný v jednom měsíci. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování. 2 Vyžaduje analogovou telefonní linku; 3 Probíhá vyhodnocení.

Xerox® WorkCentre® 3655i

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/office/WC3655Specs. Sestavte si a nakonfigurujte 
vlastní multifunkční tiskárnu Xerox® WorkCentre® řady 3655i na stránce www.buildyourownxerox.com/connectkey 
Více informací naleznete na webu www.xerox.com/office

©2016 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, 
Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Secure 
Access Unified ID System® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace o produktu 
nebo technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizováno 16. březen BR15207  W36BR-02MB

Správa zařízení
Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® 
CentreWare®, Apple® Bonjour®, e-mailová upozornění na 
docházející spotřební materiál 
Tiskové ovladače
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 a vyšší, Oracle® Solaris 9, 10, 
Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 
11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Zpracování médií
Automatický duplexní podavač předloh: 1stranný režim: 
50–125 g/m²; Duplexní režim: 60–125 g/m²; Ruční podavač, 
zásobník 1 a 3, přídavné zásobníky (volitelně): 60–216 g/m²
Typy médií
Běžná, děrovaná a hlavičková média, lehké kartony, kartony, 
recyklovaná média, kancelářská média, štítky, předtištěná 
média, obálky, uživatelská média. Úplný seznam naleznete 
na adrese www.xerox.com
Rozměry (Š × H × V)
560 × 541 × 577 mm; Hmotnost: WorkCentre 3655i/S: 
25,4 kg; WorkCentre 3655i/X: 26,3 kg

Certifikace
FCC část 15, třída A, FCC část 68, označení CE platné 
dle směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES, 
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, EAC, směrnice 
RoHS 2011/65/EU, směrnice WEEE 2012/19/EU, v souladu 
s programem ENERGY STAR®. Aktuální seznam certifikátů 
naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications
Program recyklace spotřebního materiálu
Spotřební materiál pro zařízení WorkCentre 3655i je zařazen 
do programu recyklace spotřebního materiálu Green World 
Alliance společnosti Xerox. Více informací naleznete na webu 
programu Green World Alliance na adrese  
www.xerox.com/gwa
Obsah balení
• Multifunkční tiskárna WorkCentre 3655i
• Tonerová kazeta (kapacita 6 100 stran*)
• Zobrazovací válec (85 000 stran**)
•  Stručná instalační příručka, příručka s informacemi 

o produktu, disk CD s ovladači, disk CD s dokumentací 
(uživatelská příručka, příručka pro správce systému)

• Napájecí kabel
• Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3655i/X)

Spotřební materiál a volitelné prvky Č. dílu
Standardní tonerová kazeta: 6 100 stran* 106R02737
Velkokapacitní tonerová kazeta:  
14 400 stran* 106R02739
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:  
25 900 stran* 106R02741
Tisková jednotka: 85 000 stran** 113R00773
Kazeta svorek (3 000 svorek) 108R00823
Podavač na 550 listů 097S04625
Podstavec 497K14670
Adaptér bezdrátové sítě 497K11500
Sada McAfee Integrity 320S00665
Sada pro podporu společných 
přístupových karet 498K17546

*  Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle 
normy ISO/IEC19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na 
obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

**  Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost při tisku na média 
formátu Letter/A4 gramáže 75 g/m². Výtěžnost se bude lišit podle 
použitého typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.
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