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מדפסת רב-תכליתית

המדפסת הרב-תכליתית 
Xerox® WorkCentre™ 3655

להיות תמיד צעד אחד קדימה.
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כדי לשמור על תחרותיות, אתה צריך לעשות 
יותר – בפחות. עליך לפשט תהליכים. 

אנשים צריכים לעבוד בצורה פרודוקטיבית 
 Xerox .יותר והפתרון צריך להיות משתלם

יכולה לעזור לך לעשות זאת. 

כשותף הטכנולוגיה שלך, Xerox מבינה 
שהצלחה נמדדת בתוצאות. Xerox תבנה 

פתרון כולל כדי לענות על האתגרים שלך 
ולעזור לך לעמוד ביעדים שלך, תוך אספקת 

דרכים חדשות להשגת מקסימום יעילות 
ומינימום עלויות. 

כך מתפנה לך זמן להתמקד בדבר 
החשוב. העסק שלך. הפתרון: טכנולוגיית 
 ®Xerox® ConnectKey והמדפסת 
 .Xerox® WorkCentre™ 3655



 בקר את העלויות שלך.

הרשאות המשתמש מאפשרות הגבלה של הגישה למאפייני 
הדפסה לפי משתמש, צוות, שעה ביום או יישום. לדוגמה, 

ניתן להגדיר כללים שיקבעו שכל הודעות הדואר האלקטרוני 
של ®Microsoft® Outlook יודפסו אוטומטית במצב 

דו-צדדי.
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• התאם אישית את הגדרות מנהל התקן ההדפסה שלך כדי 	

 N-up להדפיס באופן חסכוני ויעיל. לדוגמה, בחר באפשרות

להדפסת עמודים מרובים בגיליון אחד כברירת המחדל שלך.

• תהליכי חיוב פשוטים יותר. שלח אוטומטית קריאות מונה 	

ובצע חידוש אוטומטי של מלאי חומרים מתכלים. המדפסת 

WorkCentre 3655 מתחברת לרשת כדי לייעל את 
תהליך החיוב. 

• הדפס בצורה אחראית. כברירת מחדל, מנהל התקן ההדפסה 	

שלנו מוגדר להדפסה דו-צדדית.

• חסוך עלויות ואנרגיה. בפעולות ובמתקנים של IT ניתן 	

להבחין בחיסכון משמעותי בעלויות בעת שימוש במדפסות 

רב-תכליתיות המותאמות ל-ConnectKey. המדפסות 

הרב-תכליתיות שלנו תואמות לפתרונות של ניהול אנרגיה כגון 

Cisco® Energywise, המאפשרים מדידה ושיפור של 
שימוש בחשמל.

• ניהול השימוש בהתקן. השג בקרת עלויות גבוהה יותר על כל 	

 Xerox® Standard-פונקציות ההתקן באמצעות דוחות מ

Accounting. עבור משרדים גדולים, פתרונות מתקדמים 
משותפי Xerox Alliance מספקים כלים מועילים אף יותר 

לניהול השימוש ולמעקב אחריו. 

• 	 Hold All Jobs Queue אין הדפסות מיותרות. התכונה

מבטיחה שעבודות מודפסות רק כאשר המשתמש משחרר 

אותן בהתקן. 

חיסכון אמיתי בעלויות לעולם האמיתי.
העסק שלך תלוי בבקרת עלויות. הכלים החדשניים ב-Xerox® WorkCentre™ 3655 מעניקים לך יתרון תחרותי, 

מצמצמים עלויות, מפשטים את אופן הניהול של הדפסות ומעניקים החזר משמעותי על ההשקעה שלך.



שותפויות רבות עוצמה

סידרת WorkCentre 3655 כוללת אינטגרציית 
טכנולוגיה של  ®McAfee, שתוצאתה היא הסידרה 

הראשונה בתעשיה של מדפסות רב-תכליתיות המגינות על 
עצמן מפני איומים חיצוניים אפשריים. טכנולוגיית הרשימה 

הלבנה של McAfee מבטיחה שרק קבצים או פונקציות 
בטוחים ומאושרים מראש מבוצעים בהתקנים שלך, 

כך שכמעט אין צורך לעדכן ידנית רמות תוכנה כדי להתגונן 
בפני איומי אבטחה חדשים.  כמו כן, שילוב חלק עם ערכת 

הכלים Xerox® Managed Print Services ועם 
 McAfee ePolicy (ePO) מאפשר מעקב וניטור קלים.

 Cisco® TrustSec בנוסף, אינטגרציה אוטומטית של
Identity Services Engine (ISE)  מספקת נראות 
מקיפה של כל נקודות הקצה של המדפסות הרב-תכליתיות 
המותאמות ל- ConnectKey כדי לאכוף מדיניות אבטחה 

.IT ותאימות ממוקדות
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• 	 256 -bit AES הגנה מפני פגיעה בנתונים. בהתאם לתקן

 WorkCentre המדפסת הרב-תכליתית ,FIPS 140-2
3655 שומרת את כל הנתונים הרגישים באמצעות קבצי 

PDF מוצפנים לסריקה ולהצפנה של כוננים קשיחים. 
תוכל גם להבטיח מחיקה מוחלטת של כל קטעי הנתונים 

באמצעות תכונה של מחיקת תמונות ב-3 מעברים.

• הרחקת משתמשים לא מורשים. תכונות הרשאות משתמשים, 	

 Xerox וכרטיס חכם של IP אימותי רשת, סינון כתובות

מבטיחות שרק משתמשים מורשים יוכלו לקבל גישה להתקן.

• זיהוי מוקדם של איומי אבטחה. Xerox מנטרת מראש 	

מסלקות אבטחה לאיתור איומים חדשים מיד כשהם 

מופיעים ומספקת תיקונים בעת הצורך. באופן זה מובטח 

שאבטחת ההתקן שלך עדכנית והנתונים שלך בטוחים. 

בנוסף, תוכל לקבל הזנות RSS עדכניות ביותר ולהתעדכן 

.www.xerox.com/security  דרך האתר

• שמור על עדכניות ועל תאימות. בין אם אתה עובד 	

במגזר ממשלתי, פיננסי, רפואי או אחר, התקני 

WorkCentre 3655 תואמים לתקני האבטחה 
 , HIPAA  ,Common Criteria העדכניים ביותר, כולל

COBIT , Data Protection Act ועוד.

• השג נראות מוחלטת. הנראות המוחלטת שבקר 	

WorkCentre 3655 מספק לגבי ההתקן והרשת שלך 
מונעת גנבת IP ומבטיחה אי-דחייה. הודות לניהול מדיניות 

 Audit אבטחה ולמעקב אחר כל הפעילות בהתקן באמצעות

Log (יומן ביקורת), אתה יכול לדעת מי ניגש למה ומתי.

• הדפסה מאובטחת. תכונה זו דורשת מהמשתמשים להזין 	

סיסמה כדי לאפשר את תהליך ההדפסה. מסמכים שלא יודפסו 

בתוך פרק זמן מסוים יימחקו. 

שמור על אבטחת הנתונים שלך.
אל תפגע בנתונים שלך. שמור על ההתקנים, על הנתונים ועל העסק שלך באמצעות המכלול המקיף ביותר של תכונות, 

טכנולוגיות ופתרונות מהמובילים בתעשיית האבטחה, כדי להבטיח שהנתונים שלך יישארו אך ורק שלך.



5 

•  ®Xerox® Global Print Driver. מנהל התקן הדפסה 	
זה הוא אוניברסלי באמת. מנהל התקן הדפסה אחד מאפשר 

 Xerox®  להתקין, לשדרג ולנהל התקנים של IT למנהלי

ושאינם של Xerox. הפונקציונליות והתכונות העיקריות 

זהות בין כל ההתקנים, באופן המפשט את השימוש עבור 

משתמש הקצה. מיומנות מהירה יותר ומספר נמוך יותר של 

טעויות מפחיתים את קריאות השירות תוך פישוט הניהול של 

שירותי הדפסה. 

• עדיפות הדפסה. מנע עיכובים ממושכים בהדפסה בעזרת 	

התכונה הנוחה Print Around. תכונה זו מעכבת באופן 

אוטומטי עבודות שזקוקות למשאבים נוספים (כגון גודל 

נייר שונה) ומדפיסה את העבודה הבאה בתור. 

• 	 Xerox® הגדרה מהירה יותר. שכפל והפץ תצורות של התקני

WorkCentre™ 3655, וכך ייחסך ממך הצורך לטפל בכל 
התקן בנפרד. 

• סריקה במגע אחד. השתמש בתכונת הסריקה במגע אחד כדי 	

ליצור לחצן סריקה ייעודי וקל לאיתור ישירות על ממשק מסך 

המגע בצבע. הקצה ללחצן הסריקה במגע אחד תזרים עבודה 

לסריקה משלו להפצה ותיוק מהיר של מסמכים.

צורת עבודה טובה יותר.
אין זה מספיק רק לעמוד בקצב התחרות. המדפסת Xerox® WorkCentre™ 3655 מעניקה לך את הטכנולוגיה 
לפישוט משימות שגרתיות ולהפיכת זרימות עבודה לאוטומטיות, כל זאת תוך הגברת היעילות של הצוות שלך ושיפור 

הפרודוקטיביות שלו כתוצאה מכך. 

הרחב את האפשרויות שלך

בין אם אתה סורק ומנהל מסמכים ברשת המשרדית או בענן מתארח 
באינטרנט, אתה יכול לגשת לפתרונות זרימת עבודה של סריקה 
ישירות מכל התקן WorkCentre 3655 הודות לעוצמה של 

Xerox® Workflow Solutions, המבוססים על פלטפורמת 
 .Xerox  של Extensible Interface Platform®

 ®Xerox® ConnectKey עבור  ®SharePoint או 	•
 .DocuShare®  עבור Xerox® ConnectKey® 

סרוק מסמכים ישירות אל  ®Microsoft SharePoint או 
 ®Xerox® DocuShare ותיקיות  ®Windows אחרות. 

בנוסף, תוכל להגיע מעבר לאחסון קבצים בסיסי ויצירת קבצי 
PDF על ידי המרה אוטומטית של מסמכים לנתונים חכמים 

ומובנים עם שיום קבצים וכלי ניתוב קלים.

•	 .Xerox® ConnectKey  שיתוף עם הענן באמצעות
פתרון הסריקה מבוסס הענן שלנו מספק סריקה קלה, מאובטחת 

 , Google Docs™  ומדרגית למאגרים מבוססי ענן נפוצים, כגון
 ,Dropbox™ -ו Office 365 , SalesForce.com

באמצעות זרימות עבודה מותאמות אישית המשתמשות 
בטכנולוגיית  ®Extensible Interface Platform של 

.Xerox

למד עוד אודות פתרונות זרימת העבודה של  ®Xerox בכתובת 
 .www.office.xerox.com/software-solutions

*  פתרונות אופציונליים עשויים להשתנות לפי אזורים.



לוח ניהול מרחוק

הפעל את ממשק המשתמש של 
Xerox® WorkCentre™ 3655  מכל מקום 

באמצעות התכונה 'לוח ניהול מרחוק'. בין אם אתה 
עומד ליד ההתקן או במרחק מאות קילומטרים ממנו. 

הדרך משתמשים וקבע את התצורה של הגדרות ההתקן 
מרחוק מתוך ביטחון שהאבטחה המשולבת מאפשרת 

פעולה אחת בלבד בזמן נתון.
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• 	 PDF המר מסמכי נייר. סרוק מסמכים כדי ליצור קבצי

המאפשרים חיפוש טקסט, קבצי PDF בעלי עמוד אחד 

או עמודים מרובים ומסמכי PDF-A בתקן ISO לתיוק, 
לארגון ולחיפוש בקלות. 

• 	 WorkCentre 3655 פישוט משימות יום-יומיות. מדפסת

מספקת רמה גבוהה של תמיכה ביישומי הדפסה מיוחדים. 

כולל תוספות, חותמת מספר מזהה, העתקת תעודת זהות, 

יכולת הדפסת לשוניות ותכנות ברמת העמוד.

• Apple® AirPrint . הדפס הודעות דואר אלקטרוני, 	
תמונות ומסמכים משרדיים חשובים ישירות מתוך 

 ®Apple iPhone או  ®iPad, ללא צורך בהתקנת 

 , AirPrint מנהלי התקן וללא חיבור כבלים. באמצעות

ה-iPhone או ה-iPad שלך מאתרים אוטומטית את 
 AirPrint-המותאם ל WorkCentre 3655 התקן

ומתחברים אליו דרך הרשת האלחוטית של המשרד.

• ממשק משתמש חדשני. מסך המגע הצבעוני מדמה את המראה, 	

את התחושה ואת הסמלים הברורים והאינטואיטיביים שאתה 

מורגל בהם מטכנולוגיית  ®Xerox. המסך בעל הנגישות 

הגבוהה מאפשר לך לגשת לכל הפונקציות העיקריות ישירות 

ממסך הבית.

• קישוריות אלחוטית אופציונלית קישריות אלחוטית 	

אופציונלית מאפשרת למנהלי מערכת לחבר את התקני 

WorkCentre 3655 בכל מקום, ללא צורך בכבלי רשת. 

• מאושר על-ידי  ™Mopria. האישור של Mopria מפשט 	

את החוויה של הדפסה מהנייד עבור מחשבי לוח וטלפונים 

חכמים להתקני הדפסה רבים, כולל המדפסת הרב-תכליתית 

 .WorkCentre 3655

עבודה מכל מקום.
המשרד שלך נמצא אתך בכל מקום. עבוד בכל מקום שתבחר ובכל זמן שתבחר מבלי להפסיד אף רגע. המדפסת 

Xerox® WorkCentre™ 3655 נגישה, קלה לשימוש, נוחה ומאפשרת לך לעבוד מהר יותר. שמור על חיבור 
חלק לכלים שעוזרים לך לעשות עסקים. לא משנה היכן אתה נמצא. 



מדפסת Xerox® WorkCentre™ 3655 מותאמת עבור:

אלחוטפתרונותעבודה ברשתאבטחהסריקהפרודוקטיביות
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יישומי Xerox® ConnectKey פותחים בפניך 
אפשרויות חדשות.

• תקשר בקלות. פרוס יישומים אינפורמטיביים, כגון מבצעי 	

קידום מכירות והודעות של החברה המופיעים בממשק 

המשתמש של המדפסת הרב-תכליתית.  כלול טקסט 

.QR וגרפיקה, וכן סמלי לוגו וקודי

• סלק את המורכבות מזרימות עבודה שחוזרות על עצמן. 	

צור זרימות עבודה או קיצורי דרך קלים ומהירים על-ידי 

הוספתם לרמה העליונה של ממשק המשתמש לתוספת 

נוחות ולגישה מהירה יותר.

• מנף את ההשקעה שלך. הרחב את היכולת של 	

Xerox® WorkCentre™ 3655 ללא צורך 
בשרתים, בתוכנות או בהדרכה למשתמשים.

שלבים בזרימת עבודה טיפוסית של לקוח

 

 שלב 1
סריקת נייר לדואר 

אלקטרוני.

 שלב 2
הורדה מחשבון הדואר 

האלקטרוני.

 שלב 3
המרת המסמך ושמירתו.

 שלב 4
העלאת המסמך למאגר 

משותף.
המסמך נגיש 

למשתמשים אחרים.

Xerox® ConnectKey®  זרימת עבודה יעילה יותר באמצעות יישומי

 

היתרונות המרכזיים של ייעול זרימת העבודה באמצעות 
ConnectKey יישומי

פחות שלבים לביצוע על-ידי הלקוח באותה זרימת 	•
עבודה, וכתוצאה מכך, מניעת טעויות אפשריות.

נדרשת פחות הדרכה לביצוע זרימות עבודה השייכות 	•
לכלל החברה.

גישה מאובטחת מידית לתמונות ולנתונים.	•

 שלב 1
המסמך נגיש סריקת הנייר ליעד הסופי.

למשתמשים אחרים.

1  מזין מסמכים אוטומטי של 60 גיליונות מקבל גדלי מדיה מותאמים 
אישית החל מגודל 139.7 × 139.7 מ"מ ועד x 356 216 מ"מ.

2  משטח הזכוכית הגדול במידות x 216  356 מ"מ תומך במגוון רחב 
של גדלים של חומרי הדפסה.

3  מרכז ההדפסה WorkCentre 3655 כולל מסך מגע בגודל 
7 אינץ' עם הוראות פשוטות ומסכי עזרה המסייעים לזרימת 

פעולות מהמכשיר.

4  יציאת USB נגישה מאוד מאפשרת למשתמשים להדפיס במהירות או 
לסרוק מתוך ואל כל התקן זיכרון USB סטנדרטי.

5  מגש פלט של 250 גיליונות עם חיישן מגש מלא.

6  המהדק השימושי מהדק עד 20 גיליונות של חומרי הדפסה במשקל 
.(WorkCentre 3655/X-זמין בלעדית ב) 75 ג'/מ"ר

7  מגש עקיפה של 150 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה בגדלים 
מותאמים אישית מ-x 127 76  מ"מ ועד x 356 216  מ"מ

8  המגש הסטנדרטי של 550 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה בגדלים 
מ-x 210 139.7  מ"מ ועד x 356 216  מ"מ.

9  בחר עד 3 מגשי נייר נוספים של 550 גיליונות נייר עבור חומרי 
הדפסה בגדלים מ-x 210 139.7  מ"מ ועד x 356  216 מ"מ 

(אופציונלי), המגדילים את קיבולת הנייר הכוללת ל-2,350 גיליונות.

10  מעמד אופציונלי מספק אחסון עבור מחסניות טונר, נייר וחומרים 
מתכלים אחרים.
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ConnectKey®

 המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3655 מבוססת על טכנולוגיית  ®Xerox® ConnectKey . למידע נוסף, עבור אל
.www.xerox.com/connectkey

WorkCentre 3655/SWorkCentre 3655/Xמפרטי התקן 

עד 45 עמודי A4 לדקהמהירות

עד 150,000 עמודים בחודש1מחזור הדפסה

מינימום GB 250  /  ליבה כפולה במהירות GB  / 1  GHz  2כונן קשיח / מעבד / זיכרון

High-Speed USB 2.0  ,10/100/1000Base-T Ethernet,  רשת אלחוטית אופציונלית (עם מתאם רשת אלחוטית של  ®Xerox)קישוריות

יומן כתובות מאוחד, לוח ניהול מרחוק, תמיכה מקוונת (גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה), שכפול הגדרות תצורהמאפייני בקר

העתקה והדפסה
העתקה: עד x 600 dpi  600; הדפסה: עד x 1200 dpi 1200 רזולוציית העתקה והדפסה

העתקה: מהירות של החל מ-12 שניות; הדפסה: במהירות של 8 שניותזמן הדפסה עמוד ראשון (החל מ-)

 ™XML Paper Specification (XPS® )    ,PCL® 5c / PCL 6  ,PDF  ,Adobe® PostScript® 3שפות תיאור עמוד

הדפסה מ-USB, הגדרות מנהל התקןEarth Smart, אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן, סטטוס דו-כיווני, הדפסה דו-צדדית חכמה, הדפסה דו-צדדית אוטומטית, הדפסת חוברות, הדפסת הגהה, Print Around  ,N-up מאפייני הדפסה
(הדפסה עוקפת)

Xerox® Mobile Print , Apple® AirPrint (אופציונלי), Xerox® Mobile Print Cloud (אופציונלי), Xerox® PrintBack , מאושר על-ידי  ™Mopriaהדפסה ניידת

רגיל יעדים: סריקה לתיבת דואר; סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת; תבניות קבצים: TIFF  ,JPEG  ,XPS  ,PDF/A  ,PDF ; מאפייני נוחות: סריקה לבית, סריקה במגע יחיד, PDF המאפשר חיפוש, מסמכי סרוק 
PDF/A /  Linearised PDF ,מוצפנים / מוגנים באמצעות סיסמה PDF באורך עמוד אחד / עמודים מרובים, מסמכי PDF / XPS / TIFF

חבילות תוכנה:   ®Xerox® Scan to PC Desktop® Professional  ,ConnectKey® Share to Cloud  ,ConnectKey® for DocuShare®   ,ConnectKey® for SharePoint,  פתרונות אחרים זמינים דרך אופציונלי
Xerox Alliance שותפים שונים של

פקס מוטמע2, פקס LAN, פקס אינטרנט, פקס שרתפקס אינטרנט, פקס שרתפקס

סטנדרטי ®McAfee מוטמע, תאימות ל-McAfee ePolicy  (ePO), שכתוב נתוני כונן קשיח, הצפנת 256 סיביות (בהתאם לתקן FIPS 140-2) , Common Criteria Certification  (ISO 15408), הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח, אבטחה 

סריקה מאובטחת, דואר אלקטרוני מאובטח, שילוב Cisco® TrustSec , אימות רשת, SNMPv3 , SSL, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמשים

Smart Card Kit  ,®Xerox Secure Access Unified ID System  ,McAfee Integrity Control  (NET ,CAC/PIV.)אופציונלי

סטנדרטי Xerox® Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני), אפשרות ניהול חשבונות ברשתניהול חשבונות  

 ®YSoft® SafeQ®  , Equitrac Professional®  , Equitrac Office®   ,Equitrac Express , פתרונות אחרים של ניהול חשבונות ברשת זמיניםאופציונלי

סטנדרטי מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: 60 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 139.7  139.7 מ"מ עד x  356 216 מ"מהזנת נייר 
מגש עקיפה: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 127  76.2מ"מ עד x 356  216 מ"מ

מגש 1: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 210 139.7  מ"מ עד x 356 216  מ"מ

עד 3 מגשים נוספים: 550 גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית: x 210 139.7  מ"מ עד x 356 216  מ"מאופציונלי

2,350 / 700 גיליונותקיבולת כוללת (סטנדרטית / מרבית)

סטנדרטי 250 גיליונות, הדפסה דו-צדדית אוטומטיתפלט נייר  

מהדק נוח לא מקוון: הידוק במיקום יחיד ל- 20 גליונותלא זמיןגימור

אחריות באתר הלקוח למשך שנהאחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת. 2 דורש קו טלפון אנלוגי

Xerox® WorkCentre™ 3655

 .www.xerox.com/office/WC3655Specs לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל 

 .www.xerox.com/office לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת

 , Global Print Driver®  ,  DocuShare®   ,ConnectKey®  , CentreWare®  ,Xerox and Design® ו- , Xerox®  .2014© . כל הזכויות שמורות Xerox Corporation
 Xerox Secure Access Unified ID System® -ו Xerox Extensible Interface Platform®  , WorkCentre , Scan to PC Desktop®  , Mobile Express Driver® 

 Xerox חברת , ENERGY STAR®  כשותפה בתוכנית .Mopria Alliance הוא סימן מסחרי של Mopria .בארצות הברית ו/או במדינות אחרות Xerox Corporation הם סימנים מסחריים של

Corporation קבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תוכנית ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה. ENERGY STAR והסימן של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב. מידע 
W3ZBR-025A  BR9621 6/14 .מוצר ו/או מפרטים נתונים לשינוי ללא אזהרה מראש

ניהול התקנים
 Xerox® CentreWare®  ,Xerox® CentreWare® Internet Services

Apple® Bonjour®   ,Web,  התראות בדואר אלקטרוני על חומרים מתכלים שאוזלים 
מנהלי התקן הדפסה

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
 Redhat®  ,Oracle® Solaris 9, 10 ,ואילך Mac OS® 10.5  ,Vista/7/8/9

 IBM®  , HP-UX® 11iv2  ,Fedora® Core 12-15  ,Enterprise Linux® 
 Xerox® Mobile  ,Xerox® Global Print Driver®   ,SUSE®   ,AIX® 5

Express Driver® 
טיפול בחומרי הדפסה

מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: חד-צדדית: 50 עד 125 ג'/מ"ר; דו-צדדית: 
60 עד 125 ג/מ"ר; מגש עקיפה, מגש 1 ו-3 מגשים נוספים (אופציונלי): 60 עד 

216 ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה

רגיל, מחורר, נייר מכתבים, כרטיס קל, נייר לכרטיסים, נייר ממוחזר, נייר איכותי, תוויות, 
 נייר מודפס מראש, מעטפות, נייר מותאם אישית. לקבלת רשימה מלאה, בקר באתר 

.www.xerox.com

ממדים )רוחב x עומק x גובה(
 x  541 x  577 560 מ"מ, 

 משקל: WorkCentre 3655/S: 25.4 ק"ג; 
WorkCentre 3655/X: 26.3 ק"ג

אישורים
  ,2006/95/EC שחל על הנחיות CE Mark  ,FCC Part 68  ,Class A  ,FCC Part 15
EC/2004/108 ו-UL 60950-1/CSA 60950-1-07  ,1999/5/EC,  מהדורה 

RoHS  ,EAC ,2 הנחיה WEEE  ,2011/65/EU הנחיה EU/2012/19,  אישור 
ENERGY STAR® 

תוכנית מיחזור חומרים מתכלים
החומרים המתכלים עבור WorkCentre 3655 הם חלק מתכניות המיחזור לחומרים 

מתכלים של Xerox Green World Alliance. למידע נוסף, נא בקר באתר 
.www.xerox.com/gwa בכתובת Green World Alliance

תכולת האריזה
WorkCentre 3655 המדפסת הרב-תכליתית•	

	•מחסנית טונר (6,100 קיבולת דף*)
	•מחסנית תוף (85,000 עמודים**)

	••מדריך להתקנה מהירה, מדריך מידע על המוצר, תקליטור מנהל התקן, תקליטור תיעוד 
(מדריך למשתמש, מדריך למנהלי מערכת)

	•כבל חשמל
	•כבל פקס

חומרים מתכלים ואפשרויות
          106R02737 מחסנית הדפסה סטנדרטית: 6,100 עמודים* 
          106R02739 מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה: 14,400 עמודים* 
          106R02741 מחסנית הדפסה בעלת קיבולת גבוהה במיוחד: 25,900 עמודים* 
       113R00773 מחסנית תוף: 85,000 עמודים** 
          108R00823 מחסנית הידוק (3,000 סיכות) 
097S04625 מזין של 550 גיליונות  

          497K14670 מעמד 
          497K11500 מתאם רשת אלחוטית 
320S00665  McAfee Integrity Kit
          498K17546 ערכת הפעלה של כרטיסי גישה נפוצים 

*  ממוצע עמודים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC19752. התפוקה משתנה 
בהתבסס על התמונה, כיסוי השטח ומצב ההדפסה.

**  הערכת דפים. התפוקה המוצהרת בהתבסס על עמודים בגודל A4 ובמשקל 75 ג'/מ"ר. 
התפוקה משתנה בהתאם לסוג, הגודל, המשקל, כיוון ההדפסה ודפוסי השימוש של חומר ההדפסה.


