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Urządzenie wielofunkcyjne 
Xerox® WorkCentre™ 3655
Bądź o krok do przodu.



Aby zachować konkurencyjność, 
musisz robić więcej – za 
mniej. Procesy muszą zostać 
uproszczone. Ludzie muszą 
pracować bardziej produktywnie, 
a rozwiązanie musi być efektywne 
kosztowo. Xerox może w tym 
pomóc. 

Jako partner technologiczny 
Xerox rozumie, że miarą 
sukcesu są rezultaty. Xerox 
zbuduje całościowe rozwiązanie 
rozwiązujące powstałe problemy 
i pozwalające spełnić Twoje cele, 
oferując sposoby maksymalizacji 
efektywności i minimalizacji 
kosztów. 

Pozwoli to skupić się na tym, 
co ma znaczenie. Twój biznes. 
Rozwiązanie: Technologia Xerox® 
ConnectKey® i urządzenie Xerox® 
WorkCentre™ 3655. 



 Kontroluj koszty.

Uprawnienia użytkownika stwarzają 
możliwość ograniczenia dostępu do funkcji 
drukowania według typu użytkownika, 
grupy, pory dnia lub aplikacji. Na przykład 
można ustawić zasady drukowania 
wszystkich wiadomości e-mail programu 
Microsoft® Outlook® w trybie dwustronnym.
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• Dostosuj ustawienia sterownika druku, 
aby zyskać oszczędność i wydajność. 
Na przykład, jako ustawienie domyślne 
wprowadź domyślne drukowanie wielu 
obrazów obok siebie na jednym arkuszu. 

• Uproszczone fakturowanie. Automatyczne 
przesyłanie odczytów liczników i 
automatyzacja uzupełniania materiałów 
eksploatacyjnych. Urządzenie WorkCentre 
3655 łączy się z siecią w celu usprawnienia 
procesu fakturowania. 

• Drukuj odpowiedzialnie. Domyślnie w 
sterowniku ustawione jest drukowanie 
dwustronne.

• Ogranicz koszty i oszczędź energię. 
Za sprawą urządzeń wielofunkcyjnych z 
technologią ConnectKey można osiągnąć 
znaczącą redukcję kosztów w zakresie IT i 
infrastruktury. Urządzenia wielofunkcyjne 
są zgodne z rozwiązaniami do zarządzania 
energią, takimi jak Cisco® Energywise, 
co pozwala na pomiar i dokładne 
dostosowywanie zużycia energii.

• Zarządzanie użytkowaniem urządzenia. 
Dzięki raportom funkcji standardowego 
zliczania Xerox® możesz uzyskać większą 
kontrolę kosztów związanych ze wszystkimi 
funkcjami urządzenia. Większe biura mogą 
skorzystać z zaawansowanych rozwiązań 
partnerów Xerox, które zapewniają 
więcej narzędzi służących do zarządzania 
urządzeniami i monitorowania użytkowania. 

• Koniec z niepotrzebnym drukowaniem. 
Funkcja kolejki wstrzymującej wszystkie 
zadania sprawia, że prace są drukowane 
dopiero po zatwierdzeniu przez użytkownika 
na panelu urządzenia. 

Prawdziwe oszczędności w prawdziwym świecie.
Rozwój firmy zależy od kontroli kosztów. Innowacyjne narzędzia oferowane 
przez urządzenie Xerox® WorkCentre™ 3655 zapewniają przewagę konkurencyjną, 
minimalizują koszty, upraszczają sposób zarządzania drukowaniem i zapewniają 
znaczny zwrot z inwestycji.



Silne partnerstwo

Urządzenie WorkCentre 3655 jest 
wyposażone w technologię McAfee®, dzięki 
czemu powstała pierwsza w branży linia 
urządzeń wielofunkcyjnych, które same 
zabezpieczają się przed potencjalnymi 
zagrożeniami zewnętrznymi. Technologia 
białych list McAfee zapewnia, że tylko 
bezpieczne, wcześniej zatwierdzone pliki 
lub funkcje są wykonywane w urządzeniu, 
minimalizując konieczność ręcznego 
aktualizowania oprogramowania 
zabezpieczającego przed nowymi 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Ponadto 
płynna integracja z zestawem narzędzi do 
usług zarządzania drukiem Xerox® oraz 
McAfee ePolicy (ePO) umożliwia łatwe 
śledzenie i monitorowanie.

Ponadto automatyczna integracja Cisco 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
zapewnia kompleksową widoczność 
wszystkich punktów końcowych urządzeń 
wielofunkcyjnych ConnectKey, aby wdrażać 
zarządzane przez dział informatyczny 
scentralizowane zasady bezpieczeństwa 
i zgodność.
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• Ochrona przed naruszeniem 
bezpieczeństwa danych. Urządzenie 
wielofunkcyjne WorkCentre 3655, zgodne 
z 256-bitowym standardem szyfrowania 
AES FIPS 140-2, chroni wszystkie wrażliwe 
dane za pomocą szyfrowanych plików 
PDF zawierających dane skanowania 
oraz umożliwiających szyfrowanie dysku 
twardego. Za pomocą funkcji trzykrotnego 
nadpisywania można natomiast całkowicie 
usunąć wszystkie fragmenty danych.

• Ochrona przed niepowołanym dostępem. 
Funkcja uprawnień użytkowników Xerox, 
uwierzytelnienia sieciowe, filtrowanie IP i 
funkcje kart inteligentnych sprawiają, że do 
urządzenia mają dostęp tylko upoważnieni 
użytkownicy.

• Wyprzedzaj zagrożenia bezpieczeństwa. 
Xerox poprzez współpracę z centrami 
zabezpieczeń aktywnie monitoruje 
pojawiające się nowe zagrożenia i 
opracowuje odpowiednie poprawki. Dzięki 
temu zabezpieczenia urządzenia są zawsze 
aktualne, a dane bezpieczne. Ponadto za 
pomocą kanału informacyjnego RSS można 
otrzymywać bieżące aktualizacje i informacje 
poprzez stronę www.xerox.com/security.

• Bądź na bieżąco i zachowaj zgodność. 
Niezależnie od tego, czy pracujesz w urzędzie, 
dziale finansowym, służbie zdrowia, czy 
innej branży urządzenie WorkCentre 3655 
jest zgodne z najnowszymi standardami 
bezpieczeństwa, takimi jak Common Criteria, 
HIPAA, Data Protection Act (brytyjska ustawa 
o ochronie danych) i COBIT.

• Pełny monitoring. Zapewniają  pełny 
monitoring urządzenia i otoczenia 
sieciowego, urządzenia WorkCentre 3655 
chroni przed nieautoryzoowanym dostępem 
do sieci. Dzięki zarządzaniu polityką 
zabezpieczeń i śledzeniu wszystkich czynności 
w urządzeniu za pomocą funkcji Dziennik 
Audytu można dowiedzieć się, kto uzyskał 
dostęp, do czego i kiedy.

• Wydruk poufny. Ta funkcja wymaga, 
aby użytkownicy przed drukowaniem 
wprowadzali kod dostępu. Dokumenty 
niewydrukowane w określonym czasie 
zostaną usunięte. 

Zabezpiecz dane.
Nie wystawiaj danych na ryzyko. Zabezpiecz urządzenia, dane i firmę za pomocą 
najbardziej wszechstronnej gamy funkcji, technologii i rozwiązań opracowanych 
przez liderów branży zabezpieczeń, tak aby dane nie dostały się w niepowołane ręce.



• Xerox® Global Print Driver®. Ten sterownik 
jest prawdziwie uniwersalny. Jeden sterownik 
umożliwia administracji IT instalowanie, 
aktualizowanie i zarządzanie urządzeniami 
Xerox® i innych producentów. Podstawowe 
funkcje wszystkich urządzeń są identyczne, 
co ułatwia użytkownikom ich obsługę. 
Szybsza nauka i rzadsze pomyłki ograniczają 
liczbę wezwań pomocy technicznej oraz 
upraszczają zarządzanie usługami druku. 

• Priorytet druku. Wyeliminuj długie 
opóźnienia drukowania dzięki wygodnej 
funkcji drukowania z pominięciem. 
Automatycznie wstrzymuje pracę 
wymagającą zasobów (takich jak inny 
rozmiar papieru) i drukuje następną 
pracę w kolejce. 

• Szybsza konfiguracja. Klonowanie i 
dystrybuowanie konfiguracji urządzenia 
Xerox® WorkCentre™ 3655 eliminuje 
potrzebę zajęcia się oddzielnie każdym 
urządzeniem. 

• Skanowanie jednoprzyciskowe. 
Funkcja skanowania jednoprzyciskowego 
umożliwia utworzenie specjalnego, łatwego 
do znalezienia przycisku skanowania 
umiejscowionego bezpośrednio na 
kolorowym ekranie dotykowym. Przypisz 
temu przyciskowi własną procedurę 
skanowania, zapewniającą szybką 
dystrybucję i archiwizację dokumentów. 

Lepszy sposób pracy.
Nie wystarczy nadążać za konkurencją. Urządzenie Xerox® WorkCentre™ 
3655 zapewnia rozwiązania umożliwiające uproszczenie rutynowych zadań 
i zautomatyzowanie obiegu dokumentów przy jednoczesnym usprawnieniu 
działania zespołu i zapewnieniu wyższej produktywności. 

Większe możliwości

Niezależnie od tego, czy skanujesz i zarządzasz 
dokumentami w sieci biurowej, czy hostowanymi 
w chmurze w Internecie, możesz korzystać z 
rozwiązań usprawniających proces skanowania 
bezpośrednio z dowolnego urządzenia 
WorkCentre 3655, dzięki możliwościom 
stwarzanym przez rozwiązania Xerox® z zakresu 
obiegu dokumentów, zbudowane na platformie 
Xerox Extensible Interface Platform®. 

• Xerox® ConnectKey® dla SharePoint® lub 
Xerox® ConnectKey® dla DocuShare®. 
Skanowanie plików bezpośrednio do 
oprogramowania Microsoft® SharePoint lub 
Xerox® DocuShare® i innych folderów systemu 
Windows®. Dostępnych jest znacznie więcej 
możliwości niż podstawowe przechowywanie 
plików oraz tworzenie dokumentów formatu 
PDF dzięki automatycznemu konwertowaniu 
dokumentów w inteligentne, uporządkowane 
dane z narzędziami zapewniającymi łatwość 
nazywania oraz przekierowywania plików.

• Udostępnianie usług w chmurze - Xerox® 
ConnectKey. Nasze rozwiązanie skanowania 
do chmury zapewnia łatwe, bezpieczne, 
skalowane skanowanie do popularnych 
repozytoriów opartych na chmurze, takich jak 
Google Docs, SalesForce.com, Office 365 oraz 
Dropbox dzięki specjalnie zaprojektowanym 
procesom, wykorzystującym technologię 
Xerox Extensible Interface Platform®. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zarządzania 
obiegiem dokumentów Xerox® na stronie 
www.office.xerox.com/software-solutions. *  Dostępne rozwiązania opcjonalne mogą być różne 

w zależności od regionu geograficznego.



Panel zdalnego sterowania

Interfejs użytkownika urządzenia Xerox® 
WorkCentre™ 3655 można obsługiwać z 
dowolnego miejsca, korzystając z funkcji 
panelu zdalnego sterowania. Niezależnie 
od tego, czy stoisz przed urządzeniem, 
czy setki kilometrów od niego. Zdalne 
szkolenie użytkowników i konfiguracja 
ustawień urządzenia z poczuciem spokoju 
zapewnianym przez zintegrowane 
funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające 
wykonywanie wyłącznie pojedynczych 
operacji przez użytkowników.
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• Konwertuj dokumenty papierowe. 
Skanuj dokumenty, aby tworzyć pliki 
PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, 
dokumenty PDF jedno i wielostronicowe 
oraz dokumenty PDF-A zgodne z normą 
ISO, które umożliwiają łatwą archiwizację, 
organizację i wyszukiwanie. 

• Upraszczanie codziennych zadań. 
Urządzenie WorkCentre 3655 zapewnia 
wysoki poziom obsługi specjalizowanych 
aplikacji drukujących. W tym umożliwia 
wykorzystywanie funkcji takich jak 
dodawanie adnotacji, stemplowanie, 
kopiowanie kart identyfikacyjnych oraz 
programowanie na poziomie stron.

• Apple® AirPrint. Funkcja umożliwiająca 
drukowanie wiadomości e-mail, zdjęć 
i ważnych dokumentów biurowych 
bezpośrednio z urządzeń Apple iPhone® 
lub iPad® bez konieczności instalowania 
sterowników i podłączania przewodów. 
Dzięki funkcji AirPrint urządzenia iPhone lub 
iPad automatycznie znajdują i nawiązują 
połączenie z urządzeniem WorkCentre 3655 
z obsługą funkcji AirPrint za pośrednictwem 
sieci Wi-Fi.

• Nowoczesny interfejs użytkownika. 
Kolorowy dotykowy interfejs użytkownika 
charakteryzuje się wyglądem, sposobem 
obsługi oraz atrakcyjnymi i intuicyjnymi 
ikonami znanymi z urządzeń Xerox®. Łatwo 
dostępny ekran umożliwia dostęp do 
wszystkich głównych funkcji bezpośrednio 
z widoku głównego.

• Opcjonalna łączność Wi-Fi. Opcjonalna 
funkcja łączności Wi-Fi umożliwia 
administratorom podłączanie urządzeń 
WorkCentre 3655 w dowolnym miejscu, bez 
potrzeby podłączania kabli sieciowych. 

• Certyfikat Mopria™. Certyfikat Mopria 
upraszcza drukowanie mobilne za 
pomocą tabletów i smartfonów oraz wielu 
urządzeń drukujących, w tym urządzenia 
wielofunkcyjnego WorkCentre 3655. 

Praca z dowolnego miejsca.
Biuro jest tam, gdzie ty. Pracuj, gdzie chcesz i kiedy chcesz, zachowując pełną 
kontrolę. Urządzenie Xerox® WorkCentre™ 3655 jest dostępne, łatwe w użyciu, 
wygodne i umożliwia szybszą pracę. Możesz bezproblemowo łączyć się z narzędziami 
pomagającymi w pracy. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. 



Urządzenie Xerox® WorkCentre™ 3655 jest zoptymalizowane pod kątem+:

Produktywności Skanowania Bezpieczeństwa Pracy sieciowej Rozwiązań Komunikacji 
Wi-Fi
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Aplikacje Xerox® ConnectKey 
otwierają nowe możliwości.
• Łatwość komunikacji. Możliwość 

wdrażania aplikacji informacyjnych, takich 
jak promocje i wiadomości firmowe, 
które są wyświetlane na interfejsie 
użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego.  
Wiadomości te mogą zawierać tekst i 
grafikę, a także logo i kody QR.

• Ułatwienie powtarzalnych procedur. 
Można utworzyć szybkie i łatwe procedury 
lub skróty poprzez dodanie ich do 
górnego poziomu interfejsu użytkownika. 
W ten sposób są one wygodnie i szybko 
dostępne.

• Wykorzystanie inwestycji. Rozszerz 
możliwości urządzenia Xerox® 
WorkCentre™ 3655 bez konieczności 
stosowania serwerów, oprogramowania 
czy szkoleń użytkowników.

Kroki w typowym obiegu dokumentów klienta

 

Krok 1 
Skanowanie 
dokumentu do 
poczty e-mail

Krok 2 
Pobieranie z konta 
e-mail.

Krok 3 
Konwertowanie 
i zapisanie 
dokumentu.

Krok 4 
Ładowanie do 
współdzielonego 
repozytorium.

Dostępność 
dla innych 
użytkowników.

Usprawniony obieg dokumentów z wykorzystaniem aplikacji Xerox® ConnectKey®

 

Najważniejsze korzyści z 
usprawnienia obiegu dokumentów 
za pomocą aplikacji ConnectKey

• Mniej kroków procedury, co pozwala 
uniknąć pomyłek.

• Ograniczenie konieczności szkoleń 
umożliwiających wykonywanie 
procedur w firmie.

• Natychmiastowy zabezpieczony 
dostęp do obrazów i danych.

Krok 1 
Skanowanie 
papieru do miejsca 
docelowego.

 
Dostępność 
dla innych 
użytkowników.

1   Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 
na 60 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 
139,7 x 139,7 mm do 216 x 356 mm

2   Skaner obsługujący dokumenty o wymiarach do 
216 x 356 mm pozwala skanować dokumenty o 
różnych wymiarach.

3   Model WorkCentre 3655 zawiera ekran dotykowy 
o przekątnej 7 cali, który wyświetla zrozumiałe 
instrukcje i ekrany pomocy ułatwiające 
wykonywanie operacji obsługowych.

4   Łatwo dostępny port USB pozwala użytkownikom 
szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do 
niej skanować.

5   Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem 
zapełnienia

6   Podręczny zszywacz zszywa do 20 arkuszy 
papieru o gramaturze 75 g/m2 (dostępny 
wyłącznie w modelu WorkCentre 3655/X).

7   Taca podręczna na 150 arkuszy obsługuje 
niestandardowe nośniki o rozmiarach od 
76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm

8   Standardowa taca papieru na 550 arkuszy 
obsługuje nośniki o rozmiarach od 139,7 x 
210 mm do 216 x 356 mm

9   Opcjonalnie można zainstalować do 
3 dodatkowych tac papieru na 550 arkuszy 
nośników o rozmiarach od 139,7 x 210 mm do 
216 x 356 mm (opcjonalnie), co zwiększa łączną 
pojemność papieru do 2350 arkuszy.

10   Opcjonalna podstawa mieści kasety z tonerem, 
papier i inne materiały eksploatacyjne.

1
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ConnectKey®

Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3655 jest oparte na technologii Xerox® ConnectKey®. 
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.xerox.com/connectkey.
Dane techniczne 
urządzenia WorkCentre 3655/S WorkCentre 3655/X

Prędkość Do 45 str. A4/min.

Wydajność miesięczna Do 150 000 stron1

Dysk twardy / Procesor / Pamięć Minimalnie 250 GB / 1 GHz dwurdzeniowy / 2 GB

Łączność 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, opcjonalnie Wi-Fi (z kartą sieci bezprzewodowej Xerox®)

Funkcje kontrolera Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online (z dostępem z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku), klonowanie 
konfiguracji

Kopiowanie i druk
Rozdzielczość kopiowania i druku Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Druk: Do 1200 x 1200 dpi

Czas wydrukowania pierwszej strony 
(minimum) Kopiowanie: Minimum 12 sekund; Druk: Tylko 8 sekund

Języki opisu strony Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Funkcje drukowania Drukowanie z urządzenia USB, ustawienia sterownika Earth Smart, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowość, inteligentny tryb 
dwustronny, automatyczny tryb dwustronny, drukowanie broszur, druk próbny, kilka stron obok siebie, drukowanie z obejściem

Drukowanie z urządzeń mobilnych Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (opcjonalnie), Xerox® Mobile Print Cloud (opcjonalnie), Xerox® PrintBack, certyfikat Mopria™

Skanowanie Standardowo Miejsca docelowe: Skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do USB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do sieci; Formaty plików: PDF, 
PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do widoku głównego, skanowanie za jednym dotknięciem, plik PDF z możliwością 
wyszukiwania, jedno-/wielostronny plik PDF / XPS / TIFF, plik PDF szyfrowany / chroniony hasłem, zlinearyzowany plik PDF / PDF/A

Opcjonalne Pakiety programowe: ConnectKey® dla SharePoint®, ConnectKey® dla DocuShare®, udostępnianie do chmury ConnectKey®, Xerox® Scan to PC Desktop® 
Professional, inne rozwiązania dostępne u partnerów Xerox Alliance Partners

Faks Faks internetowy, serwer faksu Wbudowany faks2, Faks LAN, Faks internetowy, Faks serwerowy

Zabezpieczenia  Standardowe McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), certyfikat Common 
Criteria (ISO 15408), zabezpieczone drukowanie, zabezpieczone faksowanie, zabezpieczone skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® 
TrustSec, uwierzytelnianie sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, środki kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika

Opcjonalne McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET)

Zliczanie Standardowo Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego

Opcjonalne Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego

Wejście papieru Standardowo Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 60 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 139,7 x 139,7 mm do 216 x 356 mm
Taca podręczna: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm
Taca 1: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm

Opcjonalne Do 3 dodatkowych tac: 550 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm

Łączna pojemność (standard / maks.) 700 / 2350 arkuszy

Wyjście papieru Standardowo 250 arkuszy, automatyczny tryb dwustronny

Wykańczanie Nd. Podręczny zszywacz zewnętrzny: 20 arkuszy, jedna pozycja

Gwarancja Dwuletnia gwarancja u Klienta
1 Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę. 2 Wymaga analogowej linii telefonicznej

Xerox® WorkCentre™ 3655

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.xerox.com/office/WC3655Specs. 
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office. 
©2014 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print 
Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® i Xerox Secure Access Unified ID 
System® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mopria to znak towarowy Mopria Alliance. Jako 
partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. 
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. Informacje dotyczące produktu oraz 
dane techniczne zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 6/14 BR9621  W3ZBR-02JA

Zarządzanie urządzeniami
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, alerty e-mail dotyczące niskiego poziomu 
materiałów eksploatacyjnych 
Sterowniki druku
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej, 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®

Obsługa nośników
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 
Jednostronnie: 50 do 125 g/m2; Dwustronnie: 60 do 125 g/m2; 
Taca podręczna, taca 1 i 3 dodatkowe tace (opcjonalnie): 60 do 
216 g/m2

Typy nośników
Zwykły, firmowy, z nadrukiem, lekki karton, karton, 
makulaturowy, dokumentowy, etykiety, z nadrukiem, koperty, 
niestandardowy. W celu zapoznania się z kompletną listą należy 
odwiedzić stronę www.xerox.com.
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
560 x 541 x 577 mm,  
Waga: WorkCentre 3655/S: 25,4 kg;  
WorkCentre 3655/X: 26,3 kg

Atesty
FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE zgodny z 
dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, 
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EAC, dyrektywa 
RoHS 2011/65/WE, dyrektywa WEEE 2012/19/WE, certyfikat 
ENERGY STAR®

Program przetwarzania odpadów dla materiałów 
eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne do modelu WorkCentre 3655 są 
objęte programem recyklingu materiałów eksploatacyjnych 
Xerox Green World Alliance. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy odwiedzić witrynę internetową Green World Alliance 
pod adresem www.xerox.com/gwa.
Zawartość opakowania
• Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3655
• Kaseta z tonerem (wydajność 6100 stron*)
• Bęben (85 000 stron**)
•  Skrócona instrukcja instalacji, przewodnik informacyjny 

produktu, dysk CD ze sterownikiem, dysk CD z dokumentacją 
(przewodnik użytkownika, podręcznik administratora systemu)

• Kabel zasilający
• Przewód faksu

Rodzaje materiałów eksploatacyjnych
Kaseta z tonerem o standardowej  
pojemności: 6100 stron* 106R02737          
Kasety z tonerem o dużej pojemności:  
14 400 stron* 106R02739          
Kasety z tonerem o bardzo dużej  
pojemności: 25 900 stron* 106R02741          
Bęben: 85 000 stron** 113R00773       
Wkład zszywek (3000 zszywek) 108R00823          
Podajnik na 550 arkuszy 097S04625
Podstawa 497K14670          
Karta sieci bezprzewodowej 497K11500          
Zestaw McAfee Integrity 320S00665
Zestaw do obsługi kart Common Access 498K17546          

*  Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność 
zgodna z normą ISO/IEC19752. Wydajność różni się w zależności od 
obrazu, pokrycia i trybu drukowania

**  Przybliżona liczba stron. Wydajność deklarowana w przypadku stron
A4 o gramaturze 75 g/m2. Wydajność zależy od typu nośnika, jego 
rozmiaru, gramatury, orientacji i sposobu użytkowania urządzenia.


