Phaser® 3600
Černobílá laserová tiskárna

3600B

3600N

Rychlost tisku

Až 40 str./min

Pracovní cyklus

Až 200 000 stran/měsíčně

Manipulace s médii
Vstup médií

3600DN

Standardně

Zásobník 1 (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Volitelně

Zásobník 3: 500 listů; volitelné formáty od A6 do A4 (celková kapacita 1 100 listů)

Zásobník 2: 500 listů; volitelné formáty od A6 do A4

Výstup médií

250 listů tiskem dolů, 100 listů tiskem nahoru

Automatický oboustranný tisk

Volitelně

Tisk

Vytištění první strany

9 sekund

Rozlišení (max.)

1200 dpi (image quality)

Procesor

400 MHz

Paměť (stand./max.)
Připojení

64 MB / 512 MB

128 MB / 512 MB

Paralelní port, USB 2.0

10/100Base-TX Ethernet, paralelní port, USB 2.0
PostScript® 3™ kompatibilní, emulace PCL®6 a 5e

PDL
Funkce tisku

Standardně

Standardně

Inteligetní zásobníky, tisk brožur, změna měřítka, přizpůsobení novému formátu, vodoznaky, plakáty, uživatelské formáty, funkce Overlays,
úvodní strany, tisk více stran na jeden list, režim úspory toneru, zabezpečený tisk*, kompletování*

Záruka

2 roky
* Standardně u konfigurací N/DN, volitelně u konfigurace B

Správa zařízení
Phaser Installer, integrovaný webový server CentreWare® IS*,
CentreWare® Web*, globální ovladač tiskárny *,
nástroj pro správu písem*
* modely 3600N a 3600DN

Tiskové ovladače
Windows® 2000/XP/2003 Server, 98/me/NT4.0, Vista,
Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6,
různé distribuce systému Linux včetně distribucí Red Hat® 8–9,
Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2,
Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, tiskové ovladače Xerox Walk-Up®
Možnosti písem
136 písem PostScript®; 68 písem PCL®
Manipulace s médii
Zásobník 1: 60–163 g/m2
Zásobník 2 a 3 (volitelně): 60–105 g/m2
Oboustranný tisk: 75–90 g/m2
Druhy médií
Běžný papír, obálky, štítky, průhledné fólie, kartón
Provozní prostředí
Teplota: 10 až 32 °C
Vlhkost: 20 % až 80 %
Akustický tlak: při tisku: 56,0 dB(A),
v pohotovostním režimu: 35,0 dB(A)
Doba zahřívání (z úsporného režimu): 31 sekund
Doba výstupu první stránky z úsporného režimu: 40 sekund

Napájení
Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba: při tisku: 650 W,
v pohotovostním režimu: 130 W, v úsporném režimu: 13 W,
3600DN: plní normu ENERGY STAR®
Rozměry (š x h x v)
399 x 463 x 383 mm
Hmotnost: 17,65 kg
Osvědčení/certifikace
Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. vydání, FDA/CDRH
– laserový produkt třídy 1, FCC část 15, třída A, kanadský předpis
ICES-003, třída A, označení CE, Směrnice o nízkonapěťových
zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1 –
laserový výrobek třídy 1, Nařízení EMC 2004/108/ES, EN 55022,
třída B, EN 55022, třída A, Směrnice RoHS 2002/95/EA, Směrnice
WEEE 2002/96/ES

Spotřební materiál
Tisková kazeta: 7 000 stran1
Tisková kazeta: 14 000 stran1
Volitelné příslušenství
Duplexní jednotka
Podavač s kapacitou 500 listů
Paměť pro tiskárnu Phaser 64 MB
Paměť pro tiskárnu Phaser 128 MB
Paměť pro tiskárnu Phaser 256 MB
Adaptér pro bezdrátovou síť
(není k dispozici u modelu 3600B)
- napájecí zdroj

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

097S03741

1
Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou
ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.

Co je součástí dodávky
• Tiskárna Phaser 3600
• Tisková kazeta (kapacita 7 000 výtisků)
• Sada World Kit (obsahuje disk CD se softwarem a dokumentací,
registrační kartu, brožurku se záručními podmínkami)
• Napájecí kabel
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Laserová tiskárna Phaser 3600
®

Čisté potěšení z tisku. Kombinace překvapivě výkonných funkcí pro zvýšení
produktivity a trvalé spolehlivosti – to vše v kompaktním zařízení navrženém
pro zachování vysokého výkonu a nízkých nákladů.

Výkon, který potěší

Nepřekonatelná hodnota

Laserová tiskárna Phaser 3600 přináší kvalitu
a špičkový výkon zařízení Xerox jednotlivcům
a malým pracovním skupinám s vysokými
nároky na produktivitu.

Díky pokročilým funkcím, kterými obvykle
disponují dražší laserové tiskárny, nabízí
tiskárna Phaser 3600 více výkonu za méně
peněz.

• Rychlý tisk. Až 38 str./min, zvládne tak
snadno vaši pracovní zátěž.

•V
 yšší rychlost, lepší funkce a uživatelsky
přívětivý design. Žádná jiná tiskárna v této
třídě se nevyrovná celkové hodnotě laserové
tiskárny Phaser 3600.

• Vytištění první stránky za devět sekund.
To znamená, že strávíte méně času
čekáním na tiskové úlohy a můžete se
věnovat práci.
• Snadné zpracování složitých tiskových
úloh. Výkonný 400MHz procesor se rychle
postará o vše, co do tiskárny odešlete,
včetně vícestránkových úloh plných
obrázků.
• Síťový tisk. Síťový tisk (standardně
u konfigurací N a DN) činí z laserové
tiskárny Phaser 3600 ještě výkonnějšího
kancelářského spojence a pomáhá s prací
více uživatelům.
• Získejte ještě užitečnější možnosti.
Využívejte funkce jako zabezpečený tisk,
který uchovává soukromou tiskovou úlohu
ve frontě, dokud ji její vlastník neuvolní,
nebo kompletování v paměti, které
urychluje tisk více sad rozsáhlé tiskové
úlohy.

Jednoduchost se značkou Xerox
Užitečné funkce pro správu jako integrovaný
webový server CentreWare IS urychlují
a usnadňují každodenní použití. Získáte rychlý
a pohodlný přístup k široké škále funkcí, jako
je stav tiskárny a úlohy, aktualizace objemu
toneru, dostupnost médií, podrobné informace
k fakturaci, zjednodušená instalace tiskárny,
správa po síti a další.

•V
 íce tisku bez přerušování. K dispozici jsou
dva standardní zásobníky médií s celkovou
kapacitou 600 listů. Potřebujete ještě větší
kapacitu? Můžete přidat zásobník na dalších
500 listů.
•D
 ostupnost jako standardní vlastnost.
Nízké náklady na stránku a užitečné
funkce jako režim úspory toneru a úsporné
energetické režimy, spolu s automatickým
oboustranným tiskem* a funkcí tisku více
stran na list, znamenají efektivnější využití
papíru.

Zabezpečení, které potřebujete
Bezpečné dokumenty
• Zabezpečený tisk uchovává úlohy ve
frontě, dokud nejsou uvolněny zadáním
kódu PIN.
• Vodoznaky umožňují přidávat do
dokumentů slova jako „Důvěrné“.

•S
 nadná výměna tiskových kazet. Můžete
zvolit kazetu se standardní kapacitou za nižší
cenu nebo velkokapacitní kazetu pro větší
objemy tisku a nižší celkové náklady.

Dobré chování v síti
• Protokol IEEE 802.1x zajistí, že připojené
tiskárny mají řádnou autorizaci.

•S
 tojíme si za svým slibem. Vynikající
spolehlivost a výkon jsou podpořeny
standardní dvouletou zárukou se servisem
v místě instalace.

• Protokol HTTP umožňuje zabezpečenou
správu zařízení.
• Protokol SNMP v3.0 umožňuje šifrovanou
správu sítě.

* k dispozici u konfigurace DN

Tisk

Stručná fakta
o zařízení Phaser® 3600
• Rychlost tisku až 38 str./min
• Rozlišení 1200 dpi
• 400MHz processor
• Měsíční zatížení 200 000 str./měsíčně
• Kapacita zásobníků 600 listů,
rozšířitelné až na 1100 listů

A4

40

str./min

Š x H x V:
399 x 463 x 383 mm

Kapacita pro zvládnutí většího pracovního
objemu
Laserová tiskárna Phaser 3600 nabízí více tiskových funkcí
pro firmy s nízkým rozpočtem. K dispozici je několik
konfigurací, které splní potřeby jednotlivců i malých
pracovních týmů, a možnosti tiskárny dále rozšiřují další
funkce.

Jednoduché rozvržení a dobře
čitelný dvouřádkový displej na
předním panelu zobrazuje stav
tiskárny, chybové zprávy
a probíhající úlohy

1

1 Automatický
oboustranný


tisk. Standardní funkce
tiskárny Phaser 3600DN
a volitelné příslušenství
pro modely Phaser 3600B
a 3600N.

2

2 Víceúčelový
zásobník


s kapacitou 100 listů.
Zvládne různá média gramáže
od 60 do 163 g/m2, včetně
obálek, štítků, vizitek a dalších
speciálních médií.

3

3 Vstupní zásobník

s kapacitou 500 listů.
Umožňuje potisk médií
gramáže 60 až 105 g/m2.

4 Možnost přidat vstupní

4

zásobník s kapacitou
500 listů. Zvyšuje celkovou
kapacitu médií na 1 100 listů.

Konfigurace tiskárny Phaser® 3600
Phaser 3600B

Phaser 3600N

Phaser 3600DN

Volitelné příslušenství

• 2 zásobníky, kapacita 600 listů

• 2 zásobníky, kapacita 600 listů

• 2 zásobníky, kapacita 600 listů

• 64 MB paměti
(rozšiřitelné na 512 MB)

• 10/100Base-TX Ethernet

• Automatický oboustranný tisk

• Automatický oboustranný tisk
(standardně u 3600DN)

• 128 MB paměti
(rozšiřitelné na 512 MB)

• 10/100Base-TX Ethernet
• 128 MB paměti
(rozšiřitelné na 512 MB)

• Další jeden vstupní zásobník
s kapacitou 500 listů
• Další paměť
• Adaptér pro bezdrátovou síť

