Phaser®
3635MFP
Czarno-białe
laserowe urządzenie
wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne
®
Phaser 3635MFP
Wydajne urządzenie
dla grup roboczych

Urządzenie wielofunkcyjne Phaser® 3635MFP
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Urządzenie wielofunkcyjne
Xerox Phaser 3635MFP szybko i sprawnie wykonuje kluczowe zadania biurowe, stanowiąc
uniwersalne rozwiązanie w bezkonkurencyjnej cenie.
Większe możliwości dla większej
liczby użytkowników

Obsługa urządzeń firmy Xerox:
powszechnie znane korzyści

Wydajne urządzenie wielozadaniowe dla grup
roboczych, Phaser 3635MFP zapewnia zestaw
funkcji, które dotychczas były dostępne wyłącznie
w dużych, departamentowych urządzeniach
wielofunkcyjnych.

Zachowując niezmienną prostotę bezpośredniej
obsługi, z której znane są duże urządzenia firmy
Xerox, Phaser 3635MFP zapewnia grupom
roboczym uniwersalną wydajność, kojarzoną
z marką Xerox.

33

str/min

• Szybkie rezultaty. Szybkie
drukowanie i kopiowanie do
33 str/min z łatwością spełnia
wymagania grup roboczych, a
pierwsza strona drukowana jest
zaledwie w ciągu 9 sekund!

• Zaawansowane skanowanie. Utrwal
i udostępniaj dokumenty przy pomocy
zaawansowanych narzędzi do skanowania.
Skanuj pliki do folderów publicznej lub prywatnej
sieci lub też na napęd pamięci USB; możesz
też kopiować bezpośrednio na urządzeniu, aby
zapewnić sobie szybkie wyszukiwanie. Ponadto,
skanowanie dokumentów do wiadomości e-mail
wprost z przedniego panelu — bez potrzeby
używania komputera.
• Udoskonalone zabezpieczenia. Przechowuj
prywatne zadania druku i faksowania
w kolejce, aż do zwolnienia ich na urządzeniu
przez właściciela zadania. Obrazy zapisane
w pamięci urządzenia mogą być automatycznie
“niszczone” po wykonaniu zadania lub
na żądanie, możliwe jest również łatwe
ograniczanie dostępu do funkcji urządzenia,
w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa.
• Imponujące rezultaty. Rozdzielczość 1200 dpi
(jakość obrazu) zapewnia wyjątkową jakość
wydruku bez spowalniania pracy urządzenia.
• Oszczędzaj papier i pieniądze. Standardowe,
automatyczne drukowanie i kopiowanie
ogranicza zużycie papieru, podczas gdy
pomocne funkcje, np. dwustronne drukowanie n
stron na arkuszu i druk broszur umożliwiają łatwe
tworzenie dokumentów, np. ulotek i pakietów
prezentacyjnych.

Łatwość eksploatacji i utrzymania

• Wielość funkcji, niewielkie wymiary. Zarówno
na biurku, jak i jako urządzenie stojące na
podłodze (z opcją specjalnej podstawy) —
dzięki niewielkim rozmiarom możliwe jest
umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu
i zastąpienie jednofunkcyjnych urządzeń,
uniwersalnym — wielofunkcyjnym.
• Użyteczność. Panel sterowania z 7-calowym,
pełnokolorowym ekranem dotykowym sprawia, iż
bezpośrednia obsługa jest całkowicie intuicyjna.
Potrzebujesz pomocy? Naciśnij przycisk Pomoc
(Help), aby niezwłocznie uzyskać odpowiedzi
na najczęstsze pytania. Komunikaty i instrukcje
wyświetlane na ekranie i grafiki zapewniają
jeszcze więcej użytecznych informacji.
• Większa kontrola. Oprogramowanie
Xerox Standard Accounting udostępnia
funkcje rozliczania umożliwiające śledzenie
i analizę użytkowania urządzenia,
zapewniając lepszą kontrolę kosztów.

Produkt od początku do końca zapewnia
optymalną łatwość użytkowania, płynną integrację
w sieci i bezkonkurencyjną niezawodność.
• Integracja ze środowiskiem IT. Łatwiejsze niż
kiedykolwiek drukowanie sieciowe. Wewnętrzny
serwer sieci Web CentreWare® IS umożliwia
administratorom zdalne monitorowanie statusu
drukarki, konfigurowanie ustawień i odbieranie
alarmów. W przypadku zarządzania drukarką
na poziomie korporacyjnym, CentreWare® Web
umożliwia łatwą instalację, konfigurację,
uzyskiwanie raportów i rozwiązywanie
problemów ze wszystkimi urządzeniami
sieciowymi, bez względu na producenta.
• Gotowość do działania. Instalacja jest niezwykle
szybka i prosta, zapewniając gotowość do pracy
w sieci dosłownie w ciągu kilku minut.
• Łatwa wymiana materiałów
eksploatacyjnych. Uniwersalne, wymieniane
przez użytkownika kasety z tonerem wydatnie
oszczędzają czas tracony obsługę. Wymiana
jednej kasety umożliwia dalszą pracę.
• Większa wydajność przez dłuższy czas.
Cykl pracy na poziomie do 75 000 str/mc
urządzenia Phaser 3635MFP zapewnia stałą
jakość na wysokim poziomie.

• Uproszczenie obiegu dokumentów. Łatwa
kontrola umożliwia konfigurację ekranu
dotykowego w taki sposób, aby określić priorytety
funkcji, których pracownicy używają najczęściej,
a opcjonalne rozwiązania oferowane przez
firmę Xerox i inne zapewniają jeszczewiększą
funkcjonalność urządzenia Phaser 3635MFP.

• Prostota ustawień. Integracja sieciowa
na niespotykanym dotychczas poziomie
oraz wbudowane wsparcie LDAP sprawiają,
iż administrator systemu może załadować
książkę adresową bezpośrednio do urządzenia,
zapewniając szybszy dostęp do adresów
email odbiorców i numerów faksu.

• Marka, której się ufa. Wyjątkowa jakość,
niezawodność i wydajność są wspierane
roczną gwarancją producenta.

• Opracowana przez Xerox funkcja
“oczekiwania na wydruk” zatrzymuje
wykonywanie zadań, które wymagają
określonych zasobów (takich jak inny rozmiar
papieru) i drukuje kolejne zadanie z kolejki.

Drukowanie / kopiowanie / skanowanie /
faksowanie / wysyłanie do
wiadomości e-mail.

Phaser® 3635MFP w skrócie
•D
 ruk i kopiowanie do 33 stron
na minutę
• Jakości obrazu 1200
• Wydajny procesor 360 MHz
• Cykl pracy 75 000 stron/miesiąc
• Pamięć 256 MB
(rozszerzalna do 512 MB) plus dysk
twardy 80 GB

21,59 x 27,94 cm

33

str/min

Szerokość x
Głębokość x Wysokość:
18,6 x 18,8 x 21,4 cali
472 x 478 x 543 mm

1
1 Automatyczny dupleksowy
podajnik dokumentów (DADF)
zapewnia wygodny, oszczędny,
obustronny druk w zakresie wszystkich
funkcji — drukowania, kopiowania,
skanowania i faksowania — na
różnorodnych nośnikach.

2

4

3

2 Wewnętrzny dysk twardy 80 GB
umożliwia realizowanie większej
liczby zadań przez urządzenie.
Funkcja druku z pamięci udostępnia
często wykorzystywane dokumenty
do szybkiego wydruku.

6 Wbudowany wygodny zszywacz
umożliwia szybkie zszywanie
dokumentów przez urządzenie
(konfiguracja 3635MFP/X).
6

5

3 Zaawansowane funkcje skanowania,
w tym wbudowany faks i faks w sieci LAN
(do faksowania bez pomocy papieru wprost
z pulpitu), plus foldery dedykowane funkcji
faksu, bezpieczny odbiór faksów i opcje
przesyłania faksu (dostępne z konfiguracją
3635MFP/X). Sieciowy serwer faksu i inne
rozwiązania zewnętrznych firm tworzą
jeszcze więcej opcji obiegu dokumentów.

5 Bezpośredni druk/skanowanie USB
zapisuj bezpośrednio na lub drukuj
z dowolnego napędu pamięci USB.
Skanuj szybko dokumenty drukowane
i zapisuj je na przenośnym napędzie
USB lub drukuj bezpośrednio, bez
potrzeby korzystania z komputera.

7 Opcjonalny zasobnik na
500 arkuszy papieru zwiększa całkowitą
pojemność papieru do 1050 arkuszy.

Zaawansowane,
uproszczone skanowanie

4 Wyłączanie jednym przyciskiem
zapewnia szybkie i proste włączanie
trybu oszczędzania energii lub
wyłączania urządzenia w czasie
postoju. Kolejne naciśnięcie przycisku
szybko włącza zasilanie.

7

Dzięki wbudowanym, zaawansowanym
funkcjom skanowania, Phaser 3635MFP
dostarcza nowatorskie, choć jednocześnie
proste w obsłudze rozwiązania,
umożliwiające płynne tworzenie,
organizowanie i rozprowadzanie
kluczowych dla biznesu plików cyfrowych.
• Zapisywanie na urządzeniu
Kopiowanie na dysk twardy
Kopiowanie plików na twardy dysk
urządzenia, umożliwiające łatwy
odbiór na pulpicie komputera
• Uproszczone rozsyłanie dokumentów
Skanowanie sieciowe
Korzystanie z szablonów przy
wysyłaniu zeskanowanych obrazów do
zdefiniowanych lokalizacji
Skanowanie do wiadomości e-mail
Wysyłanie skanów do odbiorców
wiadomości e-mail bezpośrednio
z przedniego panelu urządzenia

Zaawansowana i jednocześnie prosta technologia, nowatorstwo, 7-calowy, pełnokolorowy ekran dotykowy odmienia
prostotę bezpośredniej obsługi. Zarówno w przypadku druku, jak i kopiowania, skanowania, faksowania czy wysyłania za
pośrednictwem poczt elektronicznej, jasny, kolorowy wyświetlacz prowadzi użytkownika poprzez poszczególne funkcje,
wykorzystując duże, wyraźne, łatwo rozpoznawalne ikony.

Phaser 3635MFP/X

• 33 str/min — drukowanie,
kopiowanie, skanowanie

3635MFP/S plus:

• Podajnik na 500 arkuszy

• Faks wbudowany i faks w sieci LAN

Xerox Scan to PC Desktop®
Pomocne narzędzia do edytowania
dokumentów i manipulowania nimi
• Szybsze dostarczanie plików

• Wygodny zszywacz: 20 arkuszy , jednopozycyjny

• Zasobnik obejścia na 50 arkuszy
• Automatyczny dupleksowy podajnik papieru
na 50 arkuszy

Opcje

• Automatyczne drukowanie dwustronne

• 256 MB upgrade

• Serwer faksów

• Zasobnik na 500 arkuszy

• Specjalna podstawa

• Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie
do sieci, skanowanie do napędu pamięci USB

• możliwość rozliczania sieciowego

Xerox SMARTsend™
Oprogramowanie do skanowania
(opcjonalne), które pozwala wysyłać
dokumenty do wielu lokalizacji – na
adresy e-mail, do folderów lub innych
urządzeń – w jednym kroku, używając
wstępnie zdefiniowanego obiegu
dokumentów.
• Zmiana przeznaczenia dokumentów

Konfiguracje Phaser® 3635MFP
Phaser 3635MFP/S

Skanowanie do urządzenia USB
Zeskanowane dane mogą być ładowane
bezpośrednio na przenośne urządzenie
magazynujące USB użytkownika

Теchnologia kompresji
Kompresowanie plików w celu szybkiego
przesłania i zmniejszenia obciążenia sieci
• Konwersja dokumentów
Różnorodne formaty
Skany mogą być zapisane w formatach
PDF, TIFF lub JPEG

Phaser® 3635MFP
Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Phaser 3635MFP/S

Szybkość

Phaser 3635MFP/X
33 strony na minutę (A4)

Cykl roboczy

Do 75 000 stron / miesiąc; zalecany wolumen druku: do 10 000 stron/miesiąc

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa W standardzie
Opcjonalnie

Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów (DADF): 50 arkuszy; rozmiar: 210 x 297 mm to 216 x 356 mm; Waga: 50 do 120 g/m2
Podajnik boczny: 50 arkuszy; rozmiar: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm, Karta: 76 x 127 mm; Waga: od 60 do 163 g/m2
Zasobnik 1: 500 arkuszy; rozmiar: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; Waga: 60 do 105 g/m2; Do wyboru rozmiary standardowe aż do 8,5 x 14 / A4
Zasobnik 2: 500 arkuszy

Wyjście

250 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne

Wykańczanie

Wygodny: 20 arkuszy, jednopozycyjny

nie dot.

Drukowanie

Czas drukowania pierwszej strony

Do 9 sekund

Rozdzielczość wydruku

jakość do 1200

Pamięć
(standardowa/maksymalna)

256 MB / 512 MB plus dysk twardy 80 GB

Procesor

360 MHz
Zgodność z PostScript® 3™, PCL® emulacja 6 i 5e

Obsługiwane języki:
Możliwość podłączenia
Funkcje drukowania

10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0
Niestandardowy format papieru, automatyczne drukowanie dwustronne, znak wodny, druk poufny, druk próbny, druk opóźniony, wybór okładki, wybór papieru
według cech, oszczędność tonera, rozjaśnianie/przyciemnianie, drukowanie n stron na arkuszu, lustrzane odbicie, negatywy, rotacja obrazu, ustawienia zapamiętane,
tworzenie broszur, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, układanie, druk na dysk twardy, druk z dysku twardego, druk z napędu pamięci USB

Kopiowanie

Czas drukowania pierwszej strony

Do 9 sekund

Rozdzielczość kopiowania

600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

Automatyczne kopiowanie dwustronne, układanie, zmniejszanie/powiększanie 25 do 400% z płyty skanera i ADF, kopiowanie książek, oryginały
o różnych rozmiarach, wycieranie krawędzi, przesuwanie obrazu, tworzenie broszur, okładki, automatyczny wybór papieru, rozjaśnianie/przyciemnianie,
separatory z folii, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie na dysk twardy, eliminacja tła

Faksowanie

nie dot.

Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją MH, MR, MMR, JPEG i JBIG); faks w sieci LAN

nie dot.

Rozdzielczość (najwyższa) 600 x 600 dpi, wysyłanie kolorowych faksów, książka adresowa, wysyłanie
priorytetowe, raporty faksu, lista faksów, zabezpieczenie przed niechcianymi faksami, eliminacja tła, skrzynki
pocztowe, zapytywanie, przesyłanie do faksu / na e-mail, zabezpieczenia faksu, wysyłanie faksu

Funkcje faksowania

Skanowanie

Miejsca docelowe skanowania
Funkcje skanowania

Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie sieciowe, skanowanie do napędu pamięci USB
Do 4800 dpi (interpolowany); Formaty plików: PDF, JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF; oprogramowanie Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (zawiera
jednostanowiskową licencję OmniPage®, PaperPort® oraz Image Retriever do użytku ze skanowaniem sieciowym), skanowanie kolorowe, FTP, HTTP, HTTPS, SMB

Rozliczanie
Bezpieczeństwo
Opcje
Gwarancja
Zarządzanie urządzeniem
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare
for HP OpenView, CentreWare for IBM Tivoli NetView,
CentreWare for Unicenter, CentreWare® Management Pack
for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM),
Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)
Sterowniki druku
Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista,
Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux,
Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i
Obsługa nośników
Typy materiałów: Papier zwykły, z recyclingu, bond,
papier o małej gramaturze, papier o dużej gramaturze,
koperty, etykiety, folie, materiały dziurkowane, papier
firmowy, wcześniej wydrukowany, archiwalny
Środowisko pracy
Temperatura: maksymalny zakres: 50°–90°F / 10°–32°C,
Zalecany zakres: 61°–86°F / 16°–30°C
Wilgotność: maksymalny zakres: 20–80%

Xerox Standard Accounting (śledzi funkcję kopiowania, druku, skanowania. faksu), funkcja rozliczania sieciowego
(Network Accounting) wspiera opcjonalne oprogramowanie Xerox Alliance Partner Solutions
SSL, uwierzytelnianie, 802.1x, SNMPv3, filtrowanie IP, audytu inspekcji, HTTPS, zabezpieczenia drukowania, zabezpieczenia faksu
Interfejs urządzenia zewnętrznego, pamięć 256 MB Upgrade, specjalna podstawa, funkcja rozliczania sieciowego, sieciowy serwer faksu
Dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji

Zalecany zakres: 30–70%
Zasilanie: Zasilanie: 110–127 VAC i 220–240 VAC, 50/60 Hz,
Zużycie energii: Średnio: 600 Wat, Stan oczekiwania: 55 W,
Drukowanie: 750 W,Tryb oszczędzania energii: 15 W,
zgodność z ENERGY STAR®
Gabaryty (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
18,6 x 18,8 x 21,4 cala / 472 x 478 x 543 cm
Waga: 48,6 lb / 22,1 kg
Certyfikat Agencji
Zarejestrowany w UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03,
Klasa 1 Produkt laserowy, FCC Część, Klasa A, 15 znak CE zgodny
z Dyrektywą niskonapięciową, 2006/95/EC oraz Dyrektywą EMC
2004/108/EC, Certyfikat CB na podstawie IEC 60950, Rozdział 508 ADA
Pudełko zawiera
• Urządzenie wielofunkcyjne Phaser 3635MFP
• Kaseta z tonerem (wydajność 5000 stron)
• Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD
zawierający instalator drukarki i oprogramowanie
usługowe, CD z oprogramowaniem i dokumentacją,
kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną)
• Przewód zasilający
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Materiały eksploatacyjne i opcje
Kaseta z tonerem o dużej pojemności – około.10 000*
Standardowa kaseta z tonerem – wydajność
około 5000 stron**
Możliwość rozliczania sieciowego
Sieciowy serwer faksu
Pamięć 256 MB Upgrade
Zasobniki papieru
Podstawa
Zestaw interfejsu urządzeń zewnętrznych
Kaseta zszywek

108R00795
108R00793
098S04928
098S04931
098N02189
098N02190
097N01674
097S03772
108R00823

*Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu,
powierzchni i użytego nośnika.
**Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji
materiału.

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę
internetową www.xerox.com

