
Xerox® WorkCentre™ 3655
A4
Fekete-fehér 
többfunkciós nyomtató

Xerox® WorkCentre™ 3655 
többfunkciós nyomtató
Legyen lépés előnyben.



A versenyképesség 
megőrzéséhez több mindent 
kell elvégeznie – kevesebbért. 
A folyamatok egyszerűsítése 
szükséges. Termelékenyebb 
munkavégzésre van szükség 
költséghatékony megoldásokkal. 
A Xerox segíthet ennek 
megvalósításában. 

Az Ön technológiai partnere, a 
Xerox tudatában van annak, hogy 
a sikert az eredményekben mérik. 
A Xerox egy teljes körű megoldás 
létrehozásával segít elhárítani 
az Önre váró kihívásokat és 
elérni céljait, továbbá innovatív 
módszereket kínál a legnagyobb 
hatékonyság és a legkisebb 
költségek eléréséhez. 

Így időt takaríthat meg, hogy 
arra koncentráljon, ami számít. 
Az Ön cége. A megoldás: a Xerox® 
ConnectKey® technológia és a 
Xerox® WorkCentre™ 3655. 



 Kézben tarthatja költségeit.

A felhasználói jogosultságok révén a 
nyomtatási funkciókat felhasználónként, 
csoportonként, illetve a nap adott 
időszakához vagy tetszőleges 
alkalmazáshoz kötve is korlátozhatja. Be 
lehet állítani például olyan szabályokat, 
hogy az összes Microsoft® Outlook® 
e-mail nyomtatása automatikusan 
kétoldalas módban történjen.
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• Testre szabható illesztőprogram-
beállítások, hogy gazdaságosabban és 
hatékonyabban dolgozhasson. Állítsa 
be például alapértelmezettként a sokképes 
minta beállítást, amelynek segítségével több 
oldalt nyomtathat egy lapra. 

• Egyszerűsített számlázás: A mérőórák 
állásának automatikus benyújtása, és 
automatikus kellékrendelés. A WorkCentre 
3655 a hálózathoz csatlakozik a számlázási 
folyamat karcsúsításához. 

• Környezettudatos nyomtatás. A nyomtató-
illesztőprogram alapértelmezett beállítása a 
kétoldalas nyomtatás.

• Takarítson meg költségeket és 
energiát. Az informatikai részleg és 
létesítmények a ConnectKey szolgáltatást 
használó többfunkciós nyomtatókkal 
jelentős költségcsökkenést érhetnek el. A 
többfunkciós nyomtatók kompatibilisek 
a Cisco® Energywise és más hasonló 
energiafelügyeleti megoldásokkal, lehetővé 
téve az energiafelhasználás mérését és 
finomhangolását.

• Eszközhasználat felügyelete. Jobban 
kézben tarthatja az eszköz összes 
funkciójának költségeit a Xerox® szabványos 
számlázás jelentéseivel. Nagyobb irodákhoz 
a speciális Xerox Alliance partnermegoldások 
még hasznosabb eszközöket biztosítanak 
a használat felügyeletéhez és nyomon 
követéséhez. 

• Nincs szükségtelen nyomtatás. Az Összes 
munka tartása a várakozási sorban funkció 
biztosítja, hogy a munkák nyomtatására csak 
akkor kerüljön sor, amikor azt az eszközön a 
felhasználó engedélyezi. 

Valódi költségmegtakarítás a valódi világban.
Az üzleti sikerhez fontos, hogy költségeit mindig kézben tartsa. A Xerox® 
WorkCentre™ 3655 innovatív eszközei versenyelőnyt nyújtanak, minimálisra 
csökkentik a költségeket, egyszerűsítik a nyomtatás kezelésének módját, és a 
beruházás jelentős megtérülését eredményezik.



Hatékony együttműködések

A WorkCentre 3655 készülékekbe 
integrálva van a McAfee® technológiája, 
ennek révén pedig ezek az iparág első 
olyan többfunkciós nyomtatói, amelyek 
a potenciális külső fenyegetések ellen 
képesek saját maguk védekezni. A 
McAfee engedélyezőlistás (whitelisting) 
technológiája gondoskodik arról, hogy csak 
a biztonságos, előzetesen jóváhagyott 
fájlok és funkciók legyenek végrehajthatók 
a készüléken, ezáltal ritkábban van szükség 
arra, hogy az új biztonsági kockázatok ellen 
manuálisan frissítse a szoftverszinteket. 
A Xerox® Managed Print Services 
eszközkészletének és a McAfee ePolicy 
(ePO) alkalmazásának zökkenőmentes 
integrációja lehetővé teszi az egyszerű 
nyomon követést és felügyeletet.

Ráadásul az automatikus Cisco® TrustSec 
Identity Services Engine (ISE) motorral 
való integráció teljes körű rálátást 
biztosít a ConnectKey szolgáltatást 
használó többfunkciós nyomtatók összes 
végpontjára, és ezzel gondoskodik az 
IT-központú biztonsági házirendek és 
a megfelelőség kényszerítéséről.
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• Védje adatait az illetéktelen eléréssel 
szemben. A 256 bites AES FIPS 140-2 
szabványt támogató WorkCentre 3655 
többfunkciós nyomtató minden érzékeny, 
szkennelt adatot titkosított PDF-fájlok 
formájában, illetve a merevlemez 
titkosításával véd. Az összes adatrészlet teljes 
törlését a három lépéses képfelülírás funkció 
biztosítja.

• Tartsa távol az illetéktelen 
felhasználókat. A Xerox felhasználói 
jogosultságok, hálózati hitelesítés, IP-szűrés 
és az intelligens kártyás funkciók biztosítják, 
hogy csak a felhatalmazott felhasználók 
férhessenek hozzá a készülékhez.

• Előzze meg a biztonsági fenyegetéseket. 
Az új biztonsági fenyegetések 
megjelenésével lépést tartva a Xerox proaktív 
módon figyeli a biztonsági tudásbázisokban 
az új biztonsági rések megjelenését, és 
szükség esetén javításokat biztosít. Ez 
biztosítja, hogy a készülék és adatai mindig 
biztonságban legyenek. Mindezeken 
túlmenően a www.xerox.com/security 
webhelyen elérhető RSS-csatornákon 
keresztül értesülhet a legújabb 
fejleményekről, így mindig jól informált 
maradhat.

• Tartsa a lépést, feleljen meg. Akár az 
állami szektorban dolgozik, akár pénzügyi 
téren, az egészségügyben vagy más 
iparágban, a WorkCentre 3655 készülékek 
megfelelnek a legújabb biztonsági 
szabványoknak, többek között a Common 
Criteria, a HIPPA, az adatvédelmi törvény, 
a COBIT stb. követelményeinek.

• Érje el a teljes láthatóságot. A WorkCentre 
3655 teljes láthatóságot biztosítva a készülék 
és a hálózat számára, megelőzi az IP-címek 
eltulajdonítását, és biztosítja a le nem 
tagadhatóságot. A biztonsági házirendek 
kezelésével és a készüléken végzett összes 
tevékenység auditnaplóval történő nyomon 
követésével mindig tudja, hogy ki mikor és 
melyik funkciót használta.

• Titkos nyomtatás. A funkció megköveteli 
a felhasználóktól egy jelszó megadását a 
nyomtatási folyamat engedélyezéséhez. 
A megadott időn belül ki nem nyomtatott 
dokumentumokat a rendszer törli. 

Helyezze biztonságba adatait.
Ne kockáztassa adatai titkosságát. Védje eszközeit, adatait és cégét a piacvezető 
szoftverbiztonsági vállalatok legátfogóbb szolgáltatásaival, technológiáival és 
megoldásaival, hogy az adataihoz biztosan csak Ön férhessen hozzá.



• Xerox® Global Print Driver®. Ez az 
illesztőprogram valóban egyetemes. 
Egyetlen illesztőprogram lehetővé teszi 
az IT-felügyelet számára, hogy Xerox® és 
nem Xerox-eszközöket telepítsen frissítsen 
és felügyeljen. Az alapszolgáltatások és 
-funkciók minden készüléken ugyanazok, 
így a végfelhasználók azokat könnyebben 
használhatják. A készülékek kezelésének 
gyorsabb elsajátítása és a kevesebb hiba 
csökkenti a támogatási hívások számát, 
ugyanakkor egyszerűsíti a nyomtatási 
szolgáltatások felügyeletét. 

• Nyomtatási prioritás. Kiküszöbölhetők 
a hosszadalmas nyomtatási késések a 
kényelmes nyomtatási sorrendváltás 
funkciónak köszönhetően. Ez automatikusan 
felfüggeszti a további erőforrásokat (pl. 
eltérő méretű papírt) igénylő feladatokat, 
és kinyomtatja a sorban várakozó következő 
feladatot. 

• Gyorsabb beállítás. Klónozhatja és 
terjesztheti a Xerox® WorkCentre™ 3655 
készülék konfigurációit, ezért nem szükséges 
az egyes készülékeket külön-külön beállítani. 

• Szkennelés egyetlen érintésre. Az 
egyérintéses szkennelés funkcióval a színes 
érintőképernyős kezelőfelületen létrehozhatja 
a szkennelés könnyen fellelhető gombját. 
Az egyérintéses szkennelési gombhoz saját 
szkennelési munkafolyamatot rendelhet, 
amely felgyorsítja a dokumentumok 
terjesztését és archiválását.

A munkavégzés jobb módja.
Nem elegendő tartani a lépést a versenytársakkal. A Xerox® WorkCentre™ 3655 
biztosítja a technológiát a rutinfeladatok egyszerűsítéséhez és a munkafolyamatok 
automatizálásához, ugyanakkor a csapatot hatékonyabbá és ezáltal 
termelékenyebbé is teszi. 

Bővítse lehetőségeit

Függetlenül attól, hogy a dokumentumokat az 
irodai hálózaton vagy az interneten található 
felhőszolgáltatásban szkenneli és kezeli-e, a 
szkennelési munkafolyamat-megoldásokat 
bármely WorkCentre 3655 készülékről elérheti 
a Xerox Extensible Interface Platform®-ra épülő 
Xerox® Workflow Solutions megoldásoknak 
köszönhetően. 

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® vagy 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Szkenneljen fájlokat közvetlenül Microsoft® 
SharePoint vagy Xerox® DocuShare® és más 
Windows® mappákba. Ráadásul az alapvető 
fájltárolási és PDF-létrehozási műveleteken 
túlmenően a dokumentumokat automatikusan 
intelligens, strukturált adatokká alakíthatja a 
könnyen kezelhető fájlelnevezési és irányítási 
eszközökkel.

• Xerox® ConnectKey Share to Cloud. A Xerox 
felhőalapú szkennelési megoldása egyszerű, 
biztonságos és jól méretezhető szkennelést 
tesz lehetővé a különböző népszerű felhőalapú 
tárhelyek, így többek között a Google Docs™, a 
SalesForce.com, az Office 365 és a Dropbox™ 
számára. A megoldás a Xerox Extensible 
Interface Platform™ technológiát hasznosító 
egyénileg megtervezett munkafolyamatokat 
használja. 

A Xerox® Workflow Solutions megoldásokról 
további információkat a www.office.xerox.com/
software-solutions webhelyen talál. 
*  Az opcionális megoldások régiónként eltérhetnek.



Távvezérlőpanel

A Xerox® WorkCentre™ 3655 felhasználói 
felületét a távvezérlőpanellel bárhonnan 
irányíthatja. Ezt megteheti közvetlenül 
a készülék előtt állva vagy több száz 
kilométer távolságból. Elvégezheti a 
felhasználók képzését és a készülék 
beállításainak megadását a távolból, 
hiszen biztos lehet benne, hogy az 
integrált biztonságnak köszönhetően 
egyszerre csak egy művelet indítható.
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• A papíralapú dokumentumok átalakítása. 
Az egyszerűbb archiválás, előkeresés 
és rendszerezés céljából a szkennelt 
dokumentumokból kereshető szöveges PDF-
eket, egy- és többoldalas PDF-eket, és az ISO 
szabványnak megfelelő PDF-A formátumú 
dokumentumokat készíthet. 

• A napi feladatok egyszerűsítése. 
A WorkCentre 3655 magas szintű 
támogatást biztosít a speciális 
nyomtatóalkalmazásokhoz. Ilyenek többek 
között az annotációk, a Bates bélyegzés, 
az igazolványmásolás, a fülnyomtatás és 
az oldalszintű programozás.

• Apple® AirPrint. Az e-maileket, 
a fényképeket és a fontos irodai 
dokumentumokat közvetlenül Apple iPhone® 
vagy iPad® készülékéről is kinyomtathatja, 
és ehhez nincs szükség illesztőprogramok 
telepítésére, illetve kábelek csatlakoztatására. 
Az AirPrint alkalmazással az iPhone és az iPad 
készülékek az irodai Wi-Fi hálózaton keresztül 
automatikusan megtalálják az AirPrintet 
támogató WorkCentre 3655 készüléket, és 
kapcsolódnak hozzá.

• A legmodernebb felhasználói felület. 
A színes érintőképernyős felhasználói 
felület a Xerox® technológiánál megszokott 
megjelenést, felhasználói élményt és fényes, 
intuitív ikonokat alkalmaz. A könnyen 
hozzáférhető képernyő lehetővé teszi, 
hogy minden fő funkciót közvetlenül 
a kezdőképernyőről érjen el.

• Opcionális vezeték nélküli kapcsolat. 
Az opcionális vezeték nélküli kapcsolatnak 
köszönhetően az adminisztrátorok hálózati 
kábelek használata nélkül bárhonnan 
tudnak csatlakozni a WorkCentre 3655 
készülékekhez. 

• Mopria™ tanúsítás. A Mopria tanúsítás 
lehetővé teszi, hogy a táblagépekről és az 
okostelefonokról kezdeményezett nyomtatás 
egyszerűbbé váljon sok nyomtató esetében, 
ideértve a WorkCentre 3655 többfunkciós 
nyomtatót is. 

Bárhonnan dolgozhat.
Az irodája ott van, ahol épp tartózkodik. Dolgozzon ahol szeretne és amikor 
szeretné, anélkül, hogy bármiről lemaradna. A Xerox® WorkCentre™ 3655 
hozzáférhető, könnyen használható, kényelmes és gyorsabb munkavégzést tesz 
lehetővé. Zökkenőmentesen kapcsolatban maradhat az üzleti tevékenységet 
segítő eszközökkel. Függetlenül attól, hol tartózkodik. 



A Xerox® WorkCentre™ 3655 a következőkhöz optimális:

Termelékenység
javítás

Szkennelés Biztonság Hálózati 
csatlakoztathatóság

Megoldás WiFi
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A Xerox® ConnectKey-
alkalmazások új lehetőségeket 
tesznek elérhetővé.
• Egyszerű kommunikáció. Információs 

alkalmazások, például a többfunkciós 
nyomtató felhasználói felületén 
megjelenő promóciók és vállalati üzenetek 
telepítése.  Szöveg és rajzok, valamint 
emblémák és vonalkódok belefoglalása.

• Az ismétlődő munkafolyamatok 
egyszerűsítése. Gyorsan és egyszerűen 
használható munkafolyamatok vagy 
parancsikonok létrehozása a felhasználói 
felület legfelső szintjén a kényelmesebb 
használat és gyorsabb hozzáférés 
érdekében.

• Hozza ki a legtöbbet befektetéséből. 
Növelje a Xerox® WorkCentre™ 3655 
képességeit anélkül, hogy kiszolgálókra, 
szoftverre vagy felhasználók képzésére 
lenne szükség.

Az ügyfelek szokásos munkafolyamatainak lépései

 

1. lépés 
Papír szkennelése 
e-mailbe.

2. lépés 
Letöltés e-mail 
fiókból.

3. lépés 
Konvertálás és 
a dokumentum 
mentése.

4. lépés 
Feltöltés a 
megosztott 
tárolóba.

Más felhasználók 
számára is 
hozzáférhető.

Karcsúsított munkafolyamat a Xerox® ConnectKey®-alkalmazásokkal

 

A munkafolyamat ConnectKey-
alkalmazásokkal történő 
karcsúsításának legfontosabb előnyei

• Az ügyfélnek ugyanabban a 
munkafolyamatban kevesebb lépést 
kell megtennie, így elkerülheti a 
lehetséges hibákat.

• Kevesebb képzés szükséges a 
vállalati szintű munkafolyamatok 
elvégzéséhez.

• Közvetlen, biztonságos hozzáférés 
a képekhez és az adatokhoz.

1. lépés 
Papír szkennelése 
a végső célra.

 
Más felhasználók 
számára is 
hozzáférhető.

1   Az 60 lapos kétoldalas automatikus dokuadagoló 
148 × 210 mm és 216 × 356 mm közötti egyedi 
másolóanyagokat képes kezelni.

2   A nagyméretű, 216 × 356 mm-es dokuüvegen 
sokféle másolóanyag-méret használható.

3   A WorkCentre 3655 7 hüvelykes 
érintőképernyőjén megjelenő könnyen érthető 
utasítások és súgóképernyők gyors és optimális 
használatot tesznek lehetővé.

4   A könnyen elérhető USB-port használatával 
a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy 
szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-
eszközről, illetve eszközre.

5   250 lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, 
ha a tálca megtelt.

6   A kézi tűzőgéppel a 75 g/m2 tömegű 
másolóanyagból akár 20 lap is összetűzhető 
(kizárólag a WorkCentre 3655/X készülékeken 
érhető el).

7   A 150 lapos kézitálca 76,2 × 127 mm és 
216 × 356 mm méret között bármilyen egyéni 
méretű másolóanyagot kezelni tud.

8   Az alapkiszereléshez tartozó 550 lapos papírtálca 
139,7 x 210 mm és 216 x 356 mm közötti 
másolóanyagok befogadására alkalmas.

9   Akár három további 550 lapos papírtálcát 
is választhat, amelyek 139,7 x 210 mm 
és 216 x 356 mm közötti másolóanyagok 
kezelésére képesek (opcionális), ezáltal a teljes 
papírkapacitást 2350 lapra emelheti.

10   Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít 
a festékkazetták, a papír és az egyéb kellékek 
számára.
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ConnectKey®

A WorkCentre 3655 sokfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épült. 
További információkért látogasson el a következő címre: www.xerox.com/connectkey.
A készülék műszaki 
jellemzői WorkCentre 3655/S WorkCentre 3655/X

Sebesség Max. 45 oldal/perc (A4)

Terhelhetőség Akár havi 150 000 oldal1

Merevlemez/processzor/memória Legalább 250 GB/1 GHz-es dupla magos/2 GB

Csatlakoztathatóság 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, opcionális vezeték nélküli funkció (Xerox® vezeték nélküli hálózati adapterrel)

Vezérlőfunkciók Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, online támogatás (a felhasználói felületről és az illesztőprogramból elérhető), konfigurációklónozás

Másolás és nyomtatás
Másolási és nyomtatási felbontás Másolás: Max. 600 × 600 dpi, Nyomtatás: 1200 × 1200 dpi-ig

Első nyomat elkészítésének ideje 
(legrövidebb idő) Másolás: Mindössze 12 másodperc; Nyomtatás: Mindössze 8 másodperc

Oldalleíró nyelvek Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Nyomtatási funkciók Nyomtatás USB-portról, környezetbarát (Earth Smart) beállítások, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú állapot, intelligens duplex, 
automatikus kétoldalas nyomtatás, füzetnyomtatás, mintanyomtatás, sokképes minta, nyomtatási sorrendváltás

Mobil nyomtatás Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (opcionális), Xerox® Mobile Print Cloud (opcionális), Xerox® PrintBack, Mopria™ tanúsítás

Szkennelés Alapkiszerelés Célhelyek: Szkennelés postafiókba; szkennelés USB-re; szkennelés e-mailbe; szkennelés hálózatra; Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmes 
használatot elősegítő funkciók: Hazaszkennelés, egyérintéses szkennelés, kereshető PDF, egy-/többoldalas PDF/XPS/TIFF, titkosított/jelszóvédett PDF, 
linearizált PDF/PDF/A, sebesség: 51 lap/perc

Külön beszerezhető Szoftvercsomagok: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, a 
különböző Xerox Alliance partnermegoldások részeként számos elérhető lehetőség

Fax  internetes fax, kiszolgáló fax Beágyazott fax2, LAN-fax, internetes fax, kiszolgálófax

Biztonság  Alapkiszerelés Beágyazott McAfee®-, McAfee ePolicy- (ePO) kompatibilitás, merevlemezkép-felülírás, 256 bites titkosítás (FIPS 140-2 szerinti megfelelőség), Common Criteria 
szerinti tanúsítvány (ISO 15408), titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés, titkos e-mail, Cisco® TrustSec-integráció, hálózati hitelesítés, SSL, SNMPv3, 
auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói jogosultságok

Külön beszerezhető McAfee integritásvezérlés, Xerox Secure Access Unified ID System®, intelligenskártya-készlet (CAC/PIV, .NET)

Számlázás  Alapkiszerelés Xerox® Standard Accounting (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mail), hálózati számlázás engedélyezése

Külön beszerezhető Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, egyéb hálózati számlázási lehetőségek is elérhetők

Papírbemenet Alapkiszerelés Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 60 lap; egyedi méretek: 139,7 × 139,7 mm – 216 × 356 mm
Kézitálca: 150 lap; egyedi méretek: 76,2 × 127 mm – 216 × 356 mm
1. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 139,7 × 210 mm – 216 × 356 mm

Külön beszerezhető Akár három további tálca: Egyenként 550 lap; egyedi méretek: 139,7 × 210 mm – 216 × 356 mm

Teljes kapacitás (alap/ max.) 700/2350 lap

Papírkimenet Alapkiszerelés 250 lap, automatikusan kétoldalas

Utómunkálatok – Offline kézi tűzőgép: 20 lapos, egypozíciós

Garancia Egyéves helyszíni garancia
1 Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn. 2 Analóg telefonvonal szükséges

Xerox® WorkCentre™ 3655

A részletesebb specifikációkat a www.xerox.com/office/WC3655Specs címen találja. 
További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/office. 
©2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global 
Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a Scan to PC Desktop®, a WorkCentre, a Xerox Extensible Interface Platform® és a Xerox Secure Access 
Unified ID System® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mopria a Mopria Alliance 
védjegye. Az Energy Star® partnereként a Xerox Corporation megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR gazdaságos 
energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR embléma az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett 
védjegyek. A termékadatok és jellemzők értesítés nélkül módosulhatnak. 6/14 BR9621  W3ZBR02KA

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, alacsony kellékanyagszintre 
figyelmeztető e-mailek 
Nyomtató-illesztőprogramok
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 és újabb, 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®

Nyomathordozó-kezelés
Kétoldalas automatikus dokuadagoló: Egyoldalas:  
50–125 g/m2; Kétoldalas: 60–125 g/m2; kézitálca,  
1. tálca és három további tálca (opcionális): 60–216 g/m2

Nyomathordozó-típusok
Normál papír, lyukasztott, fejléces, vékony kartonkészlet, 
kartonkészlet, újrafeldolgozott, bankpostapapír, címkék, 
előnyomtatott, boríték, egyedi. A teljes listát megtalálja a 
következő webhelyen: www.xerox.com.
Méretek (sz. × mé. × ma.)
560 × 541 × 577 mm, 
Tömeg: WorkCentre 3655/S: 25,4 kg; 
WorkCentre 3655/X: 26,3 kg

Tanúsítványok
Az FCC 15. fejezete szerinti „A” osztályú termék, az FCC 68. 
fejezetének megfelelő eszköz, a 2006/95/EK, a 2004/108/
EK, és az 1999/5/EK irányelveknek megfelelően CE jelöléssel, 
rendelkezik az UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadásának 
megfelelő, az EAC, az RoHS 2011/65/EU irányelv szerinti, a 
2012/19/EU WEEE irányelvnek megfelelő és ENERGY STAR® 
minősítéssel.
Kellékanyag-újrahasznosítási program
A WorkCentre 3655 fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance 
(Xerox zöld világ szövetség) kellékanyag-újrahasznosítási 
programjának szellemében készültek. További információkat a 
Green World Alliance weboldalán talál (www.xerox.com/gwa).
A csomag tartalma
• WorkCentre 3655 többfunkciós nyomtató
• Festékkazetta (6100 oldal kapacitás*)
• Dobkazetta (85 000 oldal**)
•  Gyorstelepítési kártya, termékismertető kézikönyv, 

illesztőprogramokat tartalmazó CD, dokumentációt tartalmazó 
CD (Felhasználói útmutató, Rendszer-adminisztrátori útmutató)

• Tápkábel
• Faxkábel
Kellékanyagok és opciók
Normál kapacitású nyomtatókazetta: 6100 oldal* 106R02737
Nagy kapacitású nyomtatókazetta: 14 400 oldal* 106R02739
Extra nagy kapacitású nyomtatókazetta: 
25 900 oldal* 106R02741          
Dobkazetta: 85 000 oldal** 113R00773       
Tűzőkazetta (3000 tűzőkapocs) 108R00823          
550 lapos adagoló 097S04625
Állvány 497K14670          
Vezeték nélküli hálózati adapter 497K11500          
McAfee integritástámogató készlet 320S00665
Common Access Card engedélyezési készlet 498K17546          

*  Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/
IEC19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és
a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

**  Körülbelüli oldalszám. A4 méretű és 75 g/m2 tömegű lapok alapján 
számított névleges kihozatal. A kihozatal a másolóanyag típusától, 
méretétől, tömegétől, tájolásától, valamint a használati szokásoktól 
függően változik.




