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Impressora Multifuncional 
Xerox® WorkCentre™ 3655 
Mantenha-se um passo à frente.



Para manter-se competitivo, 
você precisa fazer mais – por 
menos. Processos precisam ser 
simplificados. As pessoas precisam 
trabalhar mais produtivamente e a 
as soluções precisam ser de baixo 
custo. A Xerox pode ajudar você a 
fazer isso. 

Como seu parceiro de tecnologia, 
a Xerox compreende que o êxito 
é medido pelos resultados. A 
Xerox desenvolverá uma solução 
completa para resolver seus 
desafios e ajudá-lo a atender seus 
objetivos, oferecendo uma maneira 
inovadora de aumentar a eficiência 
e diminuir os custos. 

Propiciando a você o tempo para 
concentrar-se no que importa. Sua 
empresa. A solução: Tecnologia 
Xerox® ConnectKey® e nosso Xerox® 
WorkCentre™ 3655. 



 Mantenha seus custos sob controle.

As Permissões de usuário viabilizam a 
capacidade para restringir o acesso a 
funções de impressão por usuário, grupo, 
hora do dia ou aplicativo. Por exemplo, as 
regras podem ser configuradas de maneira 
que todos os e-mails do Microsoft® 
Outlook® imprimam automaticamente 
em modo frente e verso.
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• Personalize suas configurações do 
driver de impressão para ter economia e 
eficiência. Por exemplo, defina N-up para 
imprimir várias páginas em uma folha única 
como seu padrão. 

• Faturamento simplificado. Envie 
automaticamente leituras do medidor 
e automatize o reabastecimento de 
suprimentos. O WorkCentre 3655 conecta-se à 
rede para otimizar processos de faturamento. 

• Imprima com responsabilidade. Por padrão, 
nosso driver de impressão é configurado para 
impressão em frente e verso.

• Reduza custos. Operações e instalações de TI 
podem perceber economias significativas de 
custo usando as impressoras multifuncionais 
ativadas pelo ConnectKey. Nossas impressoras 
multifuncionais são compatíveis com 
soluções de gerenciamento de energia, como 
Cisco® Energywise permitindo a medição e 
aperfeiçoamento do uso de energia.

• Gerenciamento de dispositivo. Obtenha 
maior controle de custos de todas as 
funções do aparelho com os relatórios de 
Contabilidade Padrão Xerox®. Para escritórios 
maiores, as soluções avançadas dos Parceiros 
Xerox Alliance proporcionam ainda mais 
ferramentas para gerenciar e controlar o uso. 

• Sem impressão desnecessária. A função 
Reter toda a fila de trabalhos garante que os 
trabalhos sejam impressos somente quando 
liberados pelo usuário no dispositivo. 

Economias reais para o mundo real.
A sua empresa depende do controle dos custos. As ferramentas inovadoras no 
Xerox® WorkCentre™ 3655 dão a você uma margem competitiva, minimizam custos, 
simplificam a maneira de gerenciar e fornecem um retorno significativo sobre seu 
investimento.



Parcerias poderosas

A série WorkCentre 3655 inclui integração da 
tecnologia McAfee®, resultando no primeiro 
conjunto de impressoras multifuncionais do 
mercado que protegem a si próprias contra 
possíveis ameaças externas. A tecnologia de 
lista branca da McAfee assegura que apenas 
os arquivos ou funções de sistema seguros 
e pré-aprovados sejam executados em seus 
dispositivos, eliminando a necessidade de 
atualizar manualmente os níveis de software 
contra novas ameaças à segurança. Além 
disso, a integração perfeita com o conjunto 
de ferramentas do Xerox® Managed Print 
Services e McAfee ePolicy (ePO) permite fácil 
rastreamento e monitoramento.

A integração automática do Cisco® TrustSec 
Identity Services Engine (ISE) - Dispositivo 
de Serviço de Identidade da Cisco) fornece 
visibilidade abrangente de todos os pontos 
de impressoras multifuncionais ativadas pelo 
ConnectKey, para assegurar as políticas e a 
conformidade de segurança central de TI.
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• Proteja-se contra violações de dados. 
Em conformidade com o padrão AES FIPS 
140-2 de 256 bits, todas as impressoras 
multifuncionais WorkCentre 3655 protegem 
dados sensíveis com arquivos PDF 
criptografados na digitalização e criptografia 
de disco rígido. Você também pode garantir 
a exclusão total de todos os fragmentos de 
dados com um recurso de sobregravação de 
imagem de 3 passagens.

• Mantenha usuários não autorizados 
sem acesso. As permissões de usuário, 
autenticações de rede, filtragem de IP 
e recursos de cartão inteligente Xerox 
asseguram que somente usuários autorizados 
tenham acesso ao dispositivo.

• Fique à frente de ameaças de segurança. 
A Xerox monitora proativamente a segurança 
contra novas ameaças à medida que surgem 
e fornece correções quando necessário. Isso 
garante que a segurança de seu dispositivo 
esteja atualizada e seus dados seguros. Além 
disso, você pode receber atualizações do 
último minuto através de alimentações RSS 
e permanecer informado acessando o site 
www.xerox.com/security.

• Mantenha-se atualizado e em 
conformidade. Não importa se você trabalha 
no governo, finanças, saúde ou outros setores, 
os dispositivos WorkCentre 3655 estão em 
conformidade com os padrões de segurança 
mais recentes, incluindo Common Criteria, 
HIPAA, Lei de Proteção de Dados, COBIT e 
muito mais.

• Consiga visibilidade total. Ao fornecer 
total visibilidade em seu dispositivo e rede, 
o WorkCentre 3655 impede o roubo de IP 
e garante a correta entrega de dados. Com 
o gerenciamento de políticas de segurança 
e o rastreamento de todas as atividades no 
dispositivo com o log de auditoria, os usuários 
podem saber quem acessou o que e quando.

• Impressão protegida. Esta função requer que 
os usuários digitem uma senha para permitir 
o processo de impressão. Os documentos não 
impressos dentro de um prazo especificado 
serão excluídos. 

Proteja seus dados.
Não comprometa seus dados. Proteja seus dispositivos, seus dados e seu negócio 
com a mais ampla gama de funções, tecnologias e soluções de líderes da indústria de 
segurança para garantir que seus dados permaneçam somente seus.



• Xerox® Global Print Driver®. Este driver de 
impressão é verdadeiramente universal. Um 
driver único permite aos administradores de 
TI instalarem, atualizarem e gerenciarem 
dispositivos Xerox® e não Xerox. As principais 
funções e funcionalidades são as mesmas 
em todos os dispositivos, simplificando o uso 
para o usuário final. Aprendizado de uso mais 
rápido e menos erros reduzem as chamadas 
de suporte ao mesmo tempo que simplificam 
o gerenciamento de serviços de impressão. 

• Prioridade de impressão. Elimine os atrasos 
na impressão com a conveniente função Print 
Around. Ela retém automaticamente um 
trabalho quando há necessidade de recursos 
(como um tamanho de papel diferente) e 
imprime o trabalho seguinte na fila. 

• Agilize a configuração. Copie e distribua 
as configurações do dispositivo Xerox® 
WorkCentre™ 3655, eliminando a 
necessidade de configurar cada dispositivo 
individualmente. 

• Digitalização de toque único. Use a função 
Digitalização de único toque para criar um 
botão de digitalização dedicado, fácil de 
localizar diretamente na interface da tela 
de seleção por toque em cores. Atribua ao 
botão de digitalização de um toque o seu 
próprio fluxo de trabalho de digitalização 
para a distribuição e arquivamento rápido 
dos documentos.

Uma melhor forma de trabalhar.
Não basta ser completo, tem que ser simples. O Xerox® WorkCentre™ 3655 oferece 
a você a tecnologia para simplificar e automatizar tarefas rotineiras e fluxos de 
trabalho, tudo para tornar sua equipe mais eficiente e, portanto, mais produtiva. 

Expanda suas possibilidades

Seja digitalizando e gerenciando documentos 
na rede de seu escritório ou de uma nuvem 
hospedada na internet, você pode ter acesso às 
soluções de digitalização de fluxo de trabalho 
diretamente de qualquer WorkCentre 3655 
graças ao poder das soluções Xerox® Workflow, 
desenvolvidas em nossa Xerox Extensible Interface 
Platform®. 

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® ou 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. Arquivos 
digitalizados diretamente no Microsoft® 
SharePoint ou Xerox® DocuShare® e outras 
pastas do Windows®. Além disso, você poderá 
ir além do armazenamento básico de arquivo 
e criação de PDF, convertendo documentos 
automaticamente em dados estruturados, 
inteligentes com ferramentas fáceis de 
nomeação e roteamento de arquivos.

• Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Nossa 
solução de digitalização baseada em nuvem 
oferece digitalização fácil, segura e escalonável 
para repositórios baseados em nuvem populares 
como Google Docs™, SalesForce.com, Office 
365 e Dropbox™, usando fluxos de trabalhos 
personalizados que utilizam nossa tecnologia 
Xerox Extensible Interface Platform®. 

Saiba mais sobre as soluções Xerox® Workflow no 
site www.office.xerox.com/software-solutions. 
*  Soluções opcionais podem variar de acordo com a região 

geográfica.



Painel de controle remoto

Use a interface de usuário do Xerox® 
WorkCentre™ 3655 com a função Painel 
de controle remoto de qualquer lugar. 
Esteja você na frente do dispositivo ou 
a centenas de quilômetros de distância. 
Treine usuários e defina as configurações 
do dispositivo remotamente com a 
confiança de que a segurança integrada 
permite apenas uma única operação por 
vez.
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• Converta documentos impressos. Digitalize 
documentos para criar arquivos PDF de texto 
pesquisável, PDF de uma ou várias páginas 
e documentos em PDF-A padrão ISO para 
facilidade de arquivamento, organização e 
pesquisa. 

• Simplificando as tarefas diárias. O 
WorkCentre 3655 oferece um alto nível 
de suporte para aplicativos de impressão 
especializados. Incluindo Anotação, Carimbo 
Bates, Cópia de Carteira de Identidade, 
recurso de impressão de divisória e 
programação de nível de página.

• Apple® AirPrint. Imprima email, fotos e 
documentos importantes diretamente de 
seu Apple iPhone® ou iPad® sem instalar 
nenhum driver e conectar nenhum cabo. 
Com o AirPrint, seu iPhone ou iPad localiza e 
se conecta automaticamente ao dispositivo 
WorkCentre 3655 ativado por AirPrint através 
da rede Wi-Fi de seu escritório.

• Interface de usuário de última geração. 
A interface de usuário da tela de seleção 
por toque em cores é caracterizada pela 
aparência, percepção e brilho da tecnologia 
Xerox® aos quais você já se acostumou. A tela 
altamente acessível permite que você acesse 
todas as principais funções diretamente de 
sua tela inicial.

• Conectividade Wi-Fi opcional. A 
conectividade Wi-Fi opcional permite que os 
administradores conectem ao WorkCentre 
3655 em qualquer lugar, sem a necessidade 
de cabeamento de rede. 

• Certificado pela Mopria™. A certificação 
Mopria simplifica a experiência de impressão 
móvel para tablets e smartphones para 
vários dispositivos de impressão, incluindo a 
Impressora Multifuncional WorkCentre 3655. 

Trabalhe de qualquer lugar.
Seu escritório está onde você estiver. Trabalhe onde e quando quiser, sem perder o 
ritmo. O Xerox® WorkCentre™ 3655 é acessível, fácil de usar, conveniente e permite que 
você trabalhe mais rápido. Fique conectado facilmente às ferramentas que o ajudam 
a fazer negócios. Não importa onde você esteja. 



Xerox® WorkCentre™ 3655 otimizado para:

Produtividade Digitalização Segurança Rede Soluções Wi-Fi
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Os aplicativos Xerox® ConnectKey 
criam novas possibilidades.
• Comunique-se com facilidade. Distribua 

aplicativos informativos, como promoções 
e mensagens da empresa que aparecem 
na interface do usuário da impressora 
multifuncional. Inclua texto e gráficos, 
bem como logotipos e códigos QR. 

• Elimine a complexidade de fluxos 
de trabalho repetitivos. Crie fluxos 
de trabalho ou atalhos rápidos e fáceis, 
adicionando-os no nível superior 
da interface do usuário para maior 
conveniência e acesso mais rápido.

• Otimize seu investimento. Aumente a 
capacidade do Xerox® WorkCentre™ 3655 
sem a necessidade de servidores, software 
ou treinamento do usuário.

Etapas em um fluxo de trabalho normal do usuário

 

Etapa 1 
Digitalização de 
papel para e-mail.

Etapa 2 
Download de 
conta de e-mail.

Etapa 3 
Converter e salvar 
o documento.

Etapa 4 
Carregar para 
repositório 
compartilhado.

Acessível a 
outros usuários.

Fluxo de trabalho simplificado usando aplicativos Xerox® ConnectKey®

 

Principais benefícios de simplificar o 
fluxo de trabalho usando aplicativos 
ConnectKey

• Menos etapas para o cliente fazer o 
mesmo fluxo de trabalho, evitando, 
portanto, potenciais erros.

• Requer menos treinamento para 
executar fluxos de trabalhos em toda 
a empresa.

• Acesso protegido imediato a imagens 
e dados.

Etapa 1 
Digitalização de 
papel para destino 
final.

 
Acessível a 
outros usuários.

1   Alimentador Automático de Originais de frente 
e verso de 60 folhas aceita tamanhos de papel 
personalizados de 139,7 x 139,7 mm a  
216 x 356 mm.

2   O grande vidro de originais de 216 x 356 mm 
suporta uma ampla gama de tamanhos de 
documentos.

3   A WorkCentre 3655 inclui uma tela sensível a 
toque de 7 polegadas com instruções fáceis de 
entender e telas de ajuda para simplificar as 
operações de conveniência.

4   Uma porta USB facilmente acessível permite que 
os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente 
em qualquer dispositivo de memória USB padrão.

5   Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de 
bandeja cheia.

6   O Grampeador de conveniência grampeia até 
20 folhas de documentos de 75 g/m² (disponível 
exclusivamente no WorkCentre 3655/X)

7   Bandeja manual de 150 folhas lida com 
tamanhos de material personalizados de  
76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm

8   Bandeja de papel padrão de 550 folhas comporta 
tamanhos de documentos de 139,7 x 210 mm a 
216 x 356 mm .

9   Selecione até 3 bandejas adicionais de 
550 folhas para tamanhos de documentos de 
139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (opcionais), 
aumentando a capacidade total de papel para 
2.350 folhas.

10   O gabinete opcional oferece armazenamento 
para cartuchos de toner, papel e outros 
suprimentos.
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ConnectKey®

A Impressora Multifuncional WorkCentre 3655 é desenvolvida com a tecnologia Xerox® 
ConnectKey®. Para obter mais informações, consulte www.xerox.com/connectkey.
Especificações do 
dispositivo WorkCentre 3655/S WorkCentre 3655/X

Velocidade Até 47 ppm3

Ciclo de serviço Até 150.000 páginas / mês1

Disco rígido / Processador / Memória Mínimo 250 GB / 1 GHz núcleo duplo / 2 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi opcional (com adaptador de rede sem fio Xerox®)

Recursos da Controladora Catálogo de endereços unificado, Controle remoto do painel, Suporte on-line (com acesso a partir da interface do usuário e driver de impressão), Clonagem de 
configuração

Cópia e impressão
Resolução de cópia e impressão Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 1200 dpi

Tempo de saída da primeira 
impressão (tão rápido quanto) Cópia: Em 12 segundos; Impressão: 8 segundos

Linguagens de descrição de página Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Recursos de impressão Impressão de USB, Configurações do driver Earth Smart, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Status bidirecional, Frente e verso inteligente, 
Frente e verso automático, Impressão de livretos, Impressão de provas, Várias em 1, Print Around

Impressão Móvel Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack, certificado pela Mopria™ 

Digitalização Padrão Destinos: Digitalização para caixa postal; Digitalização para USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para rede; Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, 
TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, Digitalização de único toque, PDF pesquisável, PDF de página única/ múltiplas / XPS / TIFF, PDF protegido 
por senha / criptografado, PDF linearizado / PDF/A

Opcionais Pacotes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, outras 
soluções disponíveis por meio de nossos parceiros Xerox Alliance

Fax  Fax da Internet, Fax do servidor Fax embutido2, LAN Fax, Fax por Internet, Fax por servidor

Segurança  Padrão McAfee® Integrado, McAfee ePolicy (ePO) Compatível, Sobregravação de imagem do disco rígido, Criptografia de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), Certificação 
Common Criteria (ISO 15408), Impressão protegida, Fax protegido, Digitalização protegida, E-mail protegido, integração Cisco® TrustSec, Autenticação de rede, SSL, 
SNMPv3, Log de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário

Opcionais Controle de integridade McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit Smart Card (CAC/PIV/.NET)

Contabilidade  Padrão Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede

Opcionais Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis

Entrada de papel Padrão Alimentador de Documentos Automático em Frente e Verso: 60 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Bandeja manual: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Opcionais Até 3 bandejas adicionais: 550 folhas cada uma; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidade total (padrão / máx.) 700 / 2.350 folhas

Saída de papel  Padrão 250 folhas, frente e verso automático

Acabamento ND Grampeador de conveniência off-line: 20 folhas, posição única
1 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade. 2 Requer linha telefônica analógica. 3 Velocidade de impressão pode variar em função da complexidade dos documentos 
e do tamanho e peso das mídias utilizadas. 

Xerox® WorkCentre™ 3655

Para especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/office/WC3655Specs. 
Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office. 
© 2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, 
Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® and Xerox Secure Access Unified ID System® são 
marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mopria é uma marca da Mopria Alliance. Como um parceiro ENERGY 
STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a 
marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações e/ou especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
6/14 BR9621 W3ZBR-02PA

Gerenciamento de dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, 
Apple® Bonjour®, alertas de suprimentos baixos 
Drivers de impressão
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, 
Mac OS® 10.5 e superior, 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®

Manipulação de material
Alimentador de Documentos Automático em Frente e Verso: 
Só frente: 50 a 125 g/m²; Frente e verso: 60 a 125 g/m²;  
Bandeja manual, Bandeja 1 e 3 Bandejas adicionais (opcional): 
60 a 216 g/m²
Tipos de mídia
Comum, perfurado, timbrado, cartão de baixa gramatura, cartão, 
reciclado, etiquetas, pré-impresso, envelopes, personalizado.  
Para uma relação completa, visite www.xerox.com.

Dimensões (L × P × A)
560 x 541 x 577 mm,  
Peso: WorkCentre 3655/S: 25,4 kg;  
WorkCentre 3655/X: 26,3 kg
Certificações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, CE Mark aplicável às Diretivas 
2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-
1-07, 2nd Edition, EAC, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva WEEE 
2012/19/EU, qualificada pela ENERGY STAR®

Conteúdo da caixa
• Impressora Multifuncional WorkCentre 3655
• Cartucho de toner (capacidade para 6.100 páginas*)
• Cartucho do fotorreceptor (85.000 páginas**)
•  Guia de Instalação Rápida, Guia de Informações do Produto, 

CD do Driver, CD de Documentação (Manual do Usuário, Guia
de Administração do Sistema)

• Cabo de alimentação
• Cabo para Fax (WorkCentre 3655/X)

Suprimentos e Opções
Cartuchos de impressão de capacidade extra alta:  
25.900 páginas* 106R02741          
Cartucho do fotorreceptor: 85.000 páginas** 113R00773       
Cartucho de grampos (3.000 grampos) 108R00823          
Alimentador de 550 folhas 097S04625
Suporte 497K14670          
Adaptador de rede sem fio 497K11500          
Kit de Integridade McAfee 320S00665
Kit de Ativação de Cartão de Acesso 498K17546          

*  Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com 
ISO/IEC19752. 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. O rendimento irá variar de acordo com 
os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material.


