Phaser®
3600
czarno-biała drukarka
laserowa z obsługą
formatu A4

Phaser® 3600
Drukarka laserowa
Znakomite wyniki

Phaser® 3600 Drukarka laserowa
Czysta przyjemność drukowania Połączenie zaskakującej wydajności
i nieprzerwanej niezawodności — wszystko dzięki małemu urządzeniu
stworzonemu w celu zagwarantowania wydajności w niskiej cenie.

Zawsze idealne działanie

Bezkonkurencyjna wartość

Drukarka laserowa Phaser 3600 oferuje
jakość firmy Xerox i wyjątkową wydajność
pojedynczym użytkownikom i małym grupom
rooczym oczekującym najwyższej jakości.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, typowym
dla drogich drukarek laserowych, Phaser 3600
oferuje więcej za niższą cenę.

• Szybki wydruk umożliwia aż do
38 str/min — wystarczy, aby podołać
nawałowi pracy.
• Czas drukowania pierwszej strony,
wynoszący zaledwie 9 sekundy oznacza
krótsze oczekiwanie i lepszą wydajność.
• Bezproblemowe wykonywanie złożonych
zadań drukowania. Solidny procesor
400 MHz pracując w tle, szybko radzi
sobie z wszelkimi zadaniami — nawet
w przypadku dużej ilości grafiki.
• Drukowanie sieciowe (standard dla
konfiguracji N i DN) czyni z drukarki
Phaser 3600 jeszcze wydajniejszą pomoc
biurową, obsługującą większą liczbę
użytkowników.
• Możesz korzystać z jeszcze
użyteczniejszych narzędzi, np.
zabezpieczenia drukowania, które strzeże
prywatności zadań drukowania w kolejce aż
do momentu zwolnienia jej przez właściciela
zadania; pamięci RAM do sortowania,
przyspieszającej większe zadania druku,
przetwarzając szybko różnorodne zestawy
wielostronicowych dokumentów.

• Większa szybkość, sprawniejsze
funkcje, przyjazny dla użytkownika
panel — żadna inna drukarka w tej klasie
nie może się równać z pełna ofertą drukarki
laserowej Phaser 3600.
• Drukuj więcej bez przerw dzięki
dwum standardowym zasobnikom
mieszczącym razem 600 arkuszy.
Potrzebujesz więcej? Dostępny jest
dodatkowy zasobnik na 500 arkuszy.
• Przystępność jest standardem, dzięki niskim
kosztom pojedynczej strony, funkcjom
ekonomicznym jak np. oszczędność
tonera, czy tryb oszczędzania energii,
plus dostępne automatyczne drukowanie
2-stronne/dupleks oraz drukowanie
n stron na arkuszu, zapewniające
efektywniejsze wykorzystanie papieru
• Łatwa do wymiany kaseta z tonerem,
umożliwia wybór standardowej wydajności
za niską cenę lub tryb wysokiej wydajności
pracy, w przypadku dużych woluminów druku
i redukcję całkowitych kosztów posiadania.
• Dotrzymujemy obietnicy wyjątkowej
niezawodności i wydajności potwierdzając
ją standardową, dwuletnią gwarancją.

Prostota Xerox
Pomocne narzędzie do administrowania, jak
np. wbudowany serwer sieciowy CentreWare
IS, przyspieszają i ułatwiają codzienną
eksploatację. z łatwością uzyskasz dostęp do
niezawodnych funkcji, w tym statusu drukarki
i zadania, aktualizacji poziomu tonera,
dostępności nośnika, dogłębnej informacji
o rozliczeniach, uproszczonej instalacji
drukarki, administracji sieciowej i in.

Bezpieczeństwo, którego
potrzebujesz w pracy
Bezpieczne dokumenty
• Funkcja zabezpieczenia drukowania
zatrzymuje zadanie w kolejce do momentu
uwolnienia go przy pomocy numeru PIN.
• Znak wodny indywidualizuje dokumenty
przy pomocy takich słów, jak np. “Poufne.”
Inteligentna obecność w sieci
• Protokół IEEE 802.1x gwarantuje prawidłową
autoryzację połączonych drukarek.
• HTTP zapewnia bezpieczną administrację
urządzenia.
• SNMP v3.0 zapewnia szyfrowane
zarządzanie siecią.

Phaser® 3600 w skrócie
• Druk do 38 stron na minutę
• 600 x 600 dpi, do poprawionej
jakości obrazu 1200 x 1200
• Procesor 400 MHz
• cykl pracy 200 000 stron/miesiąc
• Pojemność na 600 arkuszy,
możliwość rozszerzenia do 1100

Drukowanie
21,59 x 27,94 cm

38 str/min
Szerokość x
Głębokość x Wysokość:
399 x 463 x 383 mm

Wydajność, która procentuje
Laserowa drukarka Phaser 3600 oferuje więcej funkcji
szybkiego druku za niską cenę. Dostępna jest szeroka gama
konfiguracji, potrafiąca sprostać potrzebom wymagającego
pojedynczego użytkownika lub małego zespołu pracowników,
a dodatkowe opcje niosą z sobą jeszcze więcej możliwości.

Niezwykle prosta kompozycja
i czytelna obsługa
Składający się z dwóch linii panel
przedni interfejsu użytkownika
wyświetla status drukarki, komunikaty
błędów i przetwarzane zadania.
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1 Automatyczne

drukowanie 2-stronne/
dupleks jest standardem
w przypadku Phaser 3600DN,
a w przypadku modeli
Phaser 3600B i 3600N jest
dostępne jako opcja.
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2 100-arkuszowy

zasobnik wielofunkcyjny
obsługuje szeroką
papierów, o gramaturze od 60
do 163 g/m2, w tym koperty,
etykiety, wizytówki i inne
materiały specjalne.
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3 Standardowy zasobnik

materiałów wejściowych na
500 arkuszy podaje papier o
gramaturze od 60 do 105 g/m2.
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4 Opcjonalny zasobnik na

500 arkuszy papieru zwiększa
całkowitą pojemność papieru
do 1100 arkuszy.

Phaser® 3600 Konfiguracja drukarki
Phaser 3 600B

Phaser 3 600N

Phaser 3600DN

Opcje

• 2 zasobniki, pojemność
600 arkuszy.

3600B plus:

3600B plus:

• 10/100Base-TX Ethernet

• Automatyczne drukowanie
dwustronne (standard dla 3600DN)

• pamięć 64 MB
(rozszerzalna do 512 MB)

• pamięć 128 MB
(rozszerzalna do 512 MB)

• Automatyczne
drukowanie dwustronne
• 10/100Base-TX Ethernet
• pamięć 128 MB
(rozszerzalna do 512 MB)

• Jeden dodatkowy zasobnik
wejściowy na 500 arkuszy
• Dodatkowy zasobnik
• Bezprzewodowy adapter sieciowy

Phaser® 3600
Czarno-biała drukarka laserowa

3600B

3600N

Szybkość

3600DN

Do 38 stron na minutę (A4)

Cykl roboczy
Obsługa papieru

200 000 stron/miesiąc

Pojemność wejściowa W standardzie

Podajnik 1 (MPT): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Zasobnik 2: 500 arkuszy; rozmiary do wyboru od letter do legal / A6 do A4

Opcjonalnie

Zasobnik 3: 500 arkuszy; rozmiary do wyboru od letter do legal / A6 do A4 (całkowita pojemność do 1100 arkuszy)

Wyjście papieru

250 arkuszy (zadrukowaną stroną do dołu), 100 arkusz (zadrukowaną stroną do góry)

Automatyczne
drukowanie dwustronne

Opcjonalnie

W standardzie

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony

Do 9 sekund

Rozdzielczość (maksymalna)

600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200

Procesor

400 MHz

Pamięć (standardowa/maksymalna)

64 MB / 512 MB

Możliwość podłączenia

Port równoległy, USB 2.0

10/100Base-TX Ethernet, równoległy, USB 2.0,
Zgodność z PostScript® 3™, PCL® emulacja 6 i 5e

Języki opisu strony
Funkcje drukowania

128 MB / 512 MB

W standardzie

Zasobniki inteligentne, druk broszur, skalowanie, dopasowywanie do strony, znaki wodne, nakładanie, drukowanie plakatów,
niestandardowy rozmiar papieru, okładki, n stron na arkuszu, tryb oszczędzający toner, zabezpieczenia drukowania*, sortowanie*

Gwarancja

Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta
*Standard w konfiguracji N/DN, Opcja w konfiguracji B

Zarządzanie urządzeniem
Instalator Phaser, wbudowany serwer internetowy
CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, Global Print Driver*,
narzędzie Font Management Utility*
*3600N i 3600DN

Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 8.6–9.2,
10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, różnorodne dystrybucje
SO Linux w tym Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake
9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO,
sterownik drukarki Xerox Walk-Up®
Możliwości czcionek
czcionki 136 PostScript®; czcionki 68 PCL®
Obsługa nośników
Zasobnik 1: gramatura papieru od 60 do 163 g/m2
Zasobniki 2 i zasobnik 3 (opcja): 60–105 g/m2
Drukowanie obustronne: Papier 75 – 90 g/m2
Rodzaje nośników
Papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wizytówki
Środowisko pracy
Temperatura: 10° do 32°C
Wilgotność: 20% do 80%
Ciśnienie akustyczne: Podczas drukowania: 56,0 dB(A),
Stan gotowości: 35,0 dB(A)
Czas nagrzewania (z trybu oszczędzania energii):
31 sekund lub mniej,

Dane elektryczne
Zasilanie: 110–127 VAC, 50/60 Hz lub 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Podczas drukowania: 650 W,
Stan gotowości: 130 W, Tryb oszczędzania energii: 13 W,
3600DN: Zgodna z ENERGY STAR®
Gabaryty (SzerokośćxGłębokośćxWysokość)
399 x 463 x 383 mm
Waga: 17,65 kg
Certyfikaty
Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1,
FDA/CDRH – Wyrób laserowy klasy 1, FCC Część 15,
Klasa A, Kanada ICES-003, Klasa A, znak CE, Dyrektywa
niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 60950-1, wydanie 1,
EN 60825-1 – wyrób laserowy klasy 1, Dyrektywa
EMC 2004/108/EC, EN 55022, Klasa B, EN 55022, Klasa A,
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC, Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem: 7 000 stron1
Kaseta z tonerem: 14 000 stron1
Opcje
Moduł dupleksowy
Podajnik na 500 arkuszy
Pamięć 64 MB Phaser
Pamięć 128 MB Phaser
Pamięć 256 MB Phaser
Bezprzewodowy adapter sieciowy
(niedostępny dla 3600B)
1

106R01370
106R01371
097S03756
097N01673
097S03759
097S03760
097S03761
097S03740

Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752.
Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

Pudełko zawiera
• Drukarka Phaser 3600
• Kaseta z tonerem (wydajność 7000 stron)
• Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD
z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną,
książeczkę gwarancyjną)
• Przewód zasilający
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Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę
internetową www.xerox.com

