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Echipamentul multifuncţional
Phaser 3635MFP
Puterea echipamentelor
multifuncţionale la îndemâna
echipei dumneavoastră
®

Echipamentul multifuncţional Phaser 3635MFP
®

Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. Email. Cu o combinaţie unică de viteză şi
performanţă, imprimanta multifuncţională Xerox Phaser 3635MFP este soluţia
ideală pentru biroul dumneavoastră.
Mai multe funcţii
pentru echipe mai mari

Experienţa Xerox:
un avantaj binecunoscut

Phaser 3635MFP include o serie de funcţii
întâlnite de obicei la echipamentele
multifuncţionale departamentale avansate.

Beneficiind de simplitatea utilizării
echipamentelor avansate, Phaser 3635MFP
oferă echipei dumneavoastră o gamă
completă de funcţii pentru creşterea
semnificativă a productivităţii.

33
ppm

• Rezultate rapide. Cu o viteză
uimitoare de imprimare
şi copiere de 33 ppm şi
un timp de imprimare a
primei pagini de 9 secunde,
cerinţele de imprimare ale
echipei dumneavoastră vor
fi îndeplinite întotdeauna cu
promptitudine.

• Scanare performantă. Scanaţi şi copiaţi
fişiere către directoare de reţea private sau
publice, dispozitive de memorie USB sau
direct în echipament pentru recuperare
uşoară şi rapidă. În plus, funcţia Scan to
Email vă permite să trimiteţi documente
direct de la panoul de comandă.
• Siguranţă totală. Menţineţi comenzi
private de imprimare şi fax în aşteptare
până la deblocarea lor. Datele din
memoria echipamentului pot fi şterse
automat după fiecare comandă sau
la cerere, iar dumneavoastră aveţi
posibilitatea de a limita accesul la funcţiile
imprimantei.
• Rezultate impresionante. Rezoluţia de
imprimare de 1200 dpi permite obţinerea
unui nivel optim de calitate a imaginii, fără
ca performanţa generală să fie afectată în
vreun fel.
• Economisiţi hârtie şi bani. Funcţiile
standard de copiere şi imprimare
automată faţă-verso reduc volumul de
hârtie folosit, în timp ce alte funcţii utile,
precum N-up sau imprimarea broşurilor
permit crearea de pliante şi afişe.

Uşor de operat şi întreţinut
Special conceput pentru uşurinţa în utilizare,
integrare uşoară în reţea şi fiabilitate
inegalabilă.
• Pregătit pentru reţea. Imprimarea în
reţea este mai uşor de administrat ca
niciodată. Serverul web intern CentreWare®
IS le permite administratorilor să
monitorizeze starea imprimantei la
distanţă, să configureze setări şi să
primească mesaje de avertizare. Pentru
managementul imprimantei la nivel de
organizaţie, CentreWare® Web simplifică
instalarea, configurarea, obţinerea
de rapoarte şi depanarea tuturor
echipamentelor conectate la reţea,
indiferent de marcă.

• Funcţii performante într-un echipament
compact. Indiferent dacă este folosit ca
echipament de birou sau ca unitate de sine
stătătoare (cu stand opţional), datorită
dimensiunilor mici poate fi instalat oriunde.
Astfel, veţi renunţa la echipamentele
cu funcţie unică pentru o soluţie
multifuncţională completă.
• Cu adevărat util. Panoul color de 178 mm,
cu comandă prin atingere permite operarea
intuitivă a imprimantei. Aveţi nevoie de
asistenţă? Atunci, apăsaţi butonul Help
şi accesaţi răspunsurile online la întrebări
frecvente. În plus, mesajele, instrucţiunile şi
elementele grafice afişate reprezintă o sursă
de informaţii cuprinzătoare.

• Instalare rapidă. Procedura de instalare
este extrem de uşoară şi rapidă, astfel
încât echipamentul va fi funcţional în doar
câteva minute.
• Înlocuire uşoară a consumabilelor.
Cartuşele de imprimare compacte reduc
în mod semnificativ timpul necesar
intervenţiilor asupra echipamentului.

•C
 ontrol absolut. Aplicaţia Xerox Standard
Accounting include funcţii de contorizare ce
vă permit să urmăriţi şi să verificaţi modul
în care a fost utilizat echipamentul pentru
fiecare funcţie în parte, pentru un control
mai eficient al costurilor.

• Mai productivă şi mai rezistentă. Cu
volumul lunar de până la 75.000 de pagini,
Phaser 3635MFP a fost special concepută
pentru medii complexe de lucru.

•F
 luxuri de lucru simplificate. Datorită
comenzilor simple puteţi configura ecranul
cu comandă prin atingere să prioritizeze
funcţiile folosite frecvent de echipa
dumneavoastră. De asemenea, seria de
soluţii opţionale Xerox, dar şi ale unor
furnizori terţi vine în completarea utilităţii
echipamentului.

• Compatibilitate totală. Integrarea
în reţea nu a fost nicicând mai simplă.
Suportul integrat LDAP îi va permite
administratorului de sistem să încarce
agenda companiei chiar în echipament
pentru acces rapid la numerele de fax şi
adresele de email.
• Funcţia exclusivă Xerox Print Around
blochează o comandă care necesită
resurse şi imprimă următoarea comandă
din coadă.

•O
 marcă recunoscută. Performanţa,
fiabilitatea şi calitatea excepţionale sunt
susţinute de o garanţie standard de 1 an.

Phaser® 3635MFP
pe scurt
•
•
•
•

Imprimare şi copiere la 33 ppm
Rezoluţie de 1200 dpi
Procesor puternic de 360 MHz
Volum lunar maxim de 75,000
pagini/lună
• Memorie 256 MB (poate fi
mărită la 512 MB) plus hard disk
80 GB

Imprimare / Copiere / Scanare
Fax / Email
A4

33

ppm

LxAxÎ:
472 x 478 x 543 mm

1 Dispozitiv automat de

5 Scanare/imprimare pe USB.

alimentare faţă-verso.
Imprimare, copiere, scanare
şi fax faţă-verso de o calitate
impecabilă, pe diverse suporturi
de imprimare.

Vă permite să salvaţi sau să
imprimaţi de la orice dispozitiv
de memorie USB. Scanaţi
documente tipărite şi salvaţi-le
pe memoria USB, sau imprimaţi
direct fără utilizarea computerului.

1

2 Hard disk intern de 80 GB.

6 Capsator integrat.

Permite realizarea unui număr
mai mare de sarcini. Folosiţi
funcţia Save Print pentru acces
rapid la documentele utilizate
frecvent.

2

4

3

7 Tavă opţională de 500 de coli.

3 Funcţii avansate de fax ce

includ Embedded Fax şi LAN Fax
(pentru fax fără hârtie, chiar de
la computer), plus directoare
fax, primire securizată şi opţiuni
de redirecţionare a faxurilor
(disponibile la configuraţia
3635MFP/X). Opţiunea de activare
a serverului de fax în reţea şi alte
soluţii terţe contribuie la crearea
unui flux de lucru şi mai complex.

Permite capsarea rapidă a
documentelor (configuraţia
3635MFP/X).

Creşteţi capacitatea totală de
hârtie la 1.050 pagini.

6

5

4 Închidere simplă. Permite

activarea rapidă a modului
economic sau oprirea
echipamentului ori de câte ori
echipamentul nu este folosit
pentru o anumită perioadă de
timp. Echipamentul redevine
funcţional prin simpla apăsare a
unui buton.

Scanarea avansată,
acum la îndemâna oricui
7

Echipamentul multifuncţional Phaser
3635MFP vă pune la dispoziţie,
alături de scanarea avansată, soluţii
de ultimă generaţie pentru crearea,
organizarea şi distribuirea fişierelor
digitale importante pentru afacerea
dumneavoastră.
• Stocarea fişierelor
	Copiere pe hard disk
Copiaţi fişiere pe hard diskul
echipamentului pentru recuperare facilă
• Distribuire mai uşoară
	Scanare în reţea
Transmiteţi imagini scanate către
locaţii predefinite prin intermediul unor
şabloane

Atât de avansat şi totuşi atât de simplu, ecranul color cu comandă prin atingere de 178 mm redefineşte
uşurinţa în utilizare. Indiferent dacă imprimaţi, copiaţi, scanaţi, trimiteţi faxuri sau emailuri, ecranul vă va ghida în
permanenţă prin intermediul unor elemente grafice uşor de înţeles şi recunoscut.

	Scanare către email
Transmiteţi documente scanate către
adrese email, direct de la panoul de
frontal
	Scanare către dispozitiv USB
Documentele scanate pot fi salvate
direct pe un dispozitiv de memorie USB
	Xerox SMARTsend™
Programul software de scanare
(opţional) ce vă permite să trimiteţi
documente către destinaţii multiple email, directoare sau alte echipamente
- folosind un flux de lucru predefinit.

Configuraţii Phaser® 3635MFP

• Modificare facilă a documentelor

Phaser 3635MFP/S

Phaser 3635MFP/X

• 33 ppm — imprimare, copiere, scanare

3635MFP/S plus:

• tavă de 500 coli

• capsator integrat: 20 coli într-o singură poziţie

• tavă manuală de 50 coli

• Fax şi LAN Fax

• dispozitiv automat de alimentare faţă verso
de 50 coli

Opţiuni

• imprimare automată faţă-verso

• memorie adiţională 256 MB

• SMARTsend

• scanare către email, scanare în reţea,
scanare către memorie USB

• tavă de alimentare de 500 coli

• stand

 erox Scan to PC Desktop®
X
O soluţie avansată pentru editarea
documentelor
• Transmitere rapidă a fişierelor
	Tehnologii de compresie
Reduce dimensiunea fişierelor pentru
o transmitere mai rapidă şi pentru
evitarea încărcării reţelei

• dispozitiv interfaţă externă

• Transformarea documentelor

• activare server fax

	Formate multiple
Documentele scanate pot fi salvate în
format PDF, TIFF sau JPEG

• activare contorizare în reţea

Phaser® 3635MFP
Echipament multifuncţional alb-negru

Phaser 3635MFP/S

Viteză

până la 33 ppm A4

Volum lunar maxim
Hârtie

Alimentare

Phaser 3635MFP/X

Standard
Opţional

până la 75,000 pagini/lună; Volum lunar recomandat: până la 10,000 pagini/lună
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso 50 coli; Dimensiuni: 210 x 297 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 50 - 120 gsm
Tava manuală: 50 coli; Dimensiuni: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm, Carduri 76 x 127 mm; Grosime: 60 - 163 gsm
Tava 1: 500 coli; Dimensiuni: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 60 - 105 gsm; Dimensiuni standard până la A4
Tava 2: 500 coli

Ieşire hârtie

250 coli, faţă-verso automat

Finisare

Capsator integrat: 20 coli, o singură poziţie

-

Imprimare

Imprimarea primei pagini

9 secunde

Rezoluţie de imprimare

1200 dpi image quality

Memorie (standard / max)

256 MB / 512 MB plus hard disk80 GB

Procesor

360 MHz

Limbaje de imprimare

Compatibil PostScript® 3™, emulări PCL® 6 şi 5e

Conectivitate

10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0

Funcţii

Dimensiuni variabile, imprimare automată faţă-verso, filigran, imprimare securizată, set de probă, imprimare întârziată, selectare coperţi,
selectare hârtie în funcţie de atribute, mod economic pentru toner, N-Up, imagine în oglindă , imagine negativă, imagine rotită, setări salvate,
creare broşuri, colaţionare, salvare lucrare pe hard disk, imprimare lucrare de pe hard disk, imprimare de pe memorie USB

Copiere

Copierea primei pagini

9 secunde

Rezoluţie
Funcţii

600 x 600 dpi
copiere automată faţă-verso, colaţionare, micşorare/mărire 25 - 400% de pe platan şi ADF, copiere cărţi, originale de dimensiuni diferite, ştergere margini, creare broşuri,
coperţi, selectare automată a hârtiei, separatoare transparente, Multi-Up, copiere cărţi de identitate, salvare pe hard disk, ştergere fundal

Fax

-

Fax (33.6 Kbps compresie MH, MR, MMR, JPEG şi JBIG), LAN Fax

-

până la 600 x 600 dpi (superfine), transmisie fax color, agendă adrese,
prioritizare transmisie, rapoarte, listă numere indezirabile, prevenire faxuri indezirabile,
ştergere fundal, căsuţep poştale, transmisie cătr fax/Email, fax securizat

Funcţii

Scanare

Destinaţii scanare
Funcţii

Scanare către Email, Scanare în reţea, Scanare către memorie USB
până la 4,800 dpi (interpolat); Formate de fişiere: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (Include 1 licenţă OmniPage®,
PaperPort® şi Image Retriever pentru scanare în reţea), scanare color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB

Contorizare

Xerox Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax), activare contorizare în reţea ce suportă soluţii opţionale Xerox Alliance Partner

Siguranţă

suprascriere date, SSL, autentificare, 802.1x, SNMPv3, filtrare adrese IP, log audit, HTTPS, imprimare securizată, fax securizat

Opţiuni

dispozitiv interfaţă externă, memorie adiţională 256 MB, stand, contorizare în reţea, activare server fax în reţea

Garanţie

1 an

Managementul echipamentului
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare
pentru HP OpenView, CentreWare pentru IBM Tivoli NetView,
CentreWare pentru Unicenter, CentreWare® Management Pack
pentru Microsoft System Center Operations Manager (SCOM),
Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Consum: Mediu: 600 W, În aşteptare: 55 W,
Imprimare: 750 W, Mod economic: 15 W,
compatibil ENERGY STAR®

Drivere de imprimare
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

Certificări
Listat UL 60950-1/CSA 22.2 Nr. 60950-1-03, Produs laser clasa
1, FCC Part 15, Clasa A, însemnul CE în concordanţă cu Directiva
Voltajului Scăzut, Directivele 2006/95/EC şi EMC 2004/108/EC,
CB Certificat împotriva IEC 60950, Secţiunea 508 ADA

Hârtie
Tipuri de media: hârtie, hârtie reciclată, plicuri, etichete,
transparente, hârtie perforată, hârtie preimprimată
Mediu de operare
Temperatură: Interval maxim: 10°–32°C,
Interval recomandat: 16°–30°C
Umiditate: Interval maxim: 20–80%,
Interval recomandat: 30–70%
Electricitate: Putere: 220–240 V CA, 50/60 Hz,

Dimensiuni (LxAxÎ)
472 x 478 x 543 mm
Greutate: 22.1 kg

Conţinutul cutiei
• Echipamentul multifuncţional Phaser 3635MFP
• Cartuş de imprimare (5,000 pagini)
• Kit global (include CD-ul cu driverul de imprimare şi utilitare,
CD-ul cu software şi documentaţie, cardul de înregistrare a
echipamentului, garanţie)
• Cablu de alimentare

Consumabile şi opţiuni
Cartuş de imprimare – aprox. 10,000 pagini*
Cartuş de imprimare – approx. 5,000 pagini**
Activare contorizare în reţea
Activare server fax în reţea
Memorie adiţională 256 MB
Tavă de hârtie	
Stand	
Dispozitiv interfaţă externă	
Cartuş capse	
Dispozitiv conectare reţea wireless	
- alimentare Europa
- alimentare Marea Britanie

108R00795
108R00793
098S04928
098S04931
098N02189
098N02190
097N01674
097S03772
108R00823
097S03741
097S03742

*Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viaţă
poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare
**Durata de viaţă poate varia în funcţie de durata lucrării, dimensiunea şi orientarea
colilor de hârtie
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm
să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500
sau sa vizitaţi www.xerox.ro

