Xerox® Phaser® 3610 en
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Zwart-wit printer
en multifunctionele printer

Phaser 3610 printer en
WorkCentre™ 3615
multifunctionele printer
Meer snelheid. Uitbreidbaar.
Professionele kwaliteitsresultaten.
®

Xerox Phaser 3610 printer en
Xerox WorkCentre™ 3615
multifunctionele printer
®

®

®

Produceer snel professioneel ogende documenten. Met de Phaser 3610 printer
en de WorkCentre 3615 multifunctionele printer krijgt u de hoogste snelheid in
hun klasse1, uitgebreide mogelijkheden en professionele afdrukkwaliteit voor uw
drukke kantoor.
Uw productieve voordeel.
Met de hoogste1 snelheid in hun klasse en de
beste printresolutie en mediacapaciteit kan
uw drukke kantoor workflows maximaliseren
en de wachttijden minimaliseren.
• Gemaakt voor snelheid. Met 45 ppm zijn
de Phaser 3610 en WorkCentre 3615 de
snelste zwart-wit printers in hun klasse1.
• Echt multifunctionele mogelijkheden.
Met het intuitieve 4,3-inch
kleurenaanraakscherm op het WorkCentre
3615 kunt u uw volgende opdracht al
inprogrammeren terwijl uw huidige opdracht
nog wordt verwerkt.
• Digitaliseer en maak alles simpeler.
Zet uw onhandige papierenformulieren en –
documenten om naar verplaatsbare, digitale
bestanden en deel ze automatisch via e-mail.
U kunt bestanden zelfs naar een bestaande
netwerkmap verzenden of naar elk USBgeheugen exporteren.
• Breid uw mogelijkheden uit. Sluitend aan
te passen aan de behoeften van uw bedrijf
met de optionele WiFi of productiviteitskit.
Met drie extra laden kunt u bovendien
uw werk uitbreiden naar verschillende
papierformaten en afdrukmaterialen, of
uw mediacapaciteit uitbreiden wanneer de
werkdruk piekt.
• Elke dag weer betrouwbaar. Ervaar het
voordeel van eenvoudig opstarten en
bedieningsgemak. Bovendien wordt het
machinebeheer op afstand eenvoudigweg
direct vanuit de browser van uw
computernetwerk geregeld met Xerox®
CentreWare® IS.

Krachtige mogelijkheden
betaalbaar gemaakt.

In het oog springende
afdrukkwaliteit.

Zelfs kleine teams kunnen profiteren van
de krachtige en betaalbare opties en
mogelijkheden die de Phaser 3610
en WorkCentre 3615 bieden.

Wat voor soort bedrijf u ook hebt, de
Phaser 3610 en WorkCentre 3615 leveren
afdrukken waarmee uw werk opvalt.

• Alles-in-één besparingen. Het
WorkCentre 3615 combineert de
functies van een kopieermachine, printer,
scanner en fax in één enkele machine
dat kosten bespaart op zowel energie als
verbruiksmaterialen.
• Verminder uw papierverbruik. Dankzij
automatisch dubbelzijdig printen zullen uw
papierverbruik en de daarmee verbonden
kosten dramatisch dalen. Met N-up kunt u
ook nog eens meerdere pagina's op één vel
als output leveren, wat vooral handig is voor
het delen van presentaties.

• Scherpe details. Voeg met een echte
printresolutie van tot 1200 x 1200 dpi
scherpte en helderheid toe aan uw
documenten. Nog nooit produceerde
u beter ogend communicatiemateriaal.
• Unieke Xerox® EA-toner. Niet alleen levert
deze toner een scherpere afdrukkwaliteit
en verbeterde fijne lijnen en tekst, hij is
ook energiezuiniger. EA-toner smelt bij een
veel lagere temperatuur en vermindert het
stroomverbruik met maximaal 20% en
de CO2-uitstoot met maximaal 35% ten
opzichte van conventionele toner.

• Vrijheid, unplugged. Met optionele
WiFi-mogelijkheden zijn de Phaser 3610
en WorkCentre 3615 overal waar ze
nodig zijn klaar voor gebruik, ongeacht de
infrastructuur van het kabelnetwerk.
• Verhoog uw efficiëntie. Met extra grote
capaciteit tonercartridges besteedt u
minder tijd aan vervangen van
verbruiksartikelen en meer tijd aan het
klaren van klussen.
• Houd uw informatie veilig. Secure
Print houdt uw gevoelige documenten
uit de verkeerde handen door
gebruikers te verplichten een persoonlijk
identificatienummer op de machine in te
voeren om documenten te kunnen printen.

Phaser 3610. Printer.

• Print waar en wanneer u maar wilt. Met
Apple® AirPrint™ kunt u e-mail en belangrijke
zakelijke documenten rechtstreeks vanaf
uw mobiele iOS-toestel printen wanneer
u verbonden bent met het WiFi-netwerk
van uw bedrijf. En waneer u onderweg aan
het werk bent, kunt u met Xerox® PrintBack
documenten op kantoor afdrukken zodat ze
voor u klaarliggen wanneer u terugkomt.
1

Vergeleken met soortgelijke producten, vanaf september 2013.

Een complete productiviteitsbox in één krachtige machine. Kies uw taak.
De Xerox® WorkCentre™ 3615 multifunctionele printer heeft de juiste tools om
uitstekende prestaties te leveren, zodat u elke dag productiever en efficiënter wordt.
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De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
voor 60 vel scant dubbelzijdige originelen voor
kopieer-, scan- en faxopdrachten.
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Het WorkCentre 3615 is voorzien van een 4,3
inch aanraakscherm met duidelijke instructies en
helpschermen die de bediening op de machine zelf
vereenvoudigen.
3

Via een eenvoudig toegankelijke USB-poort kunnen
gebruikers snel printen vanaf of scannen naar
standaard USB-geheugen.
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Met de papierlade voor 550 vel komt de
standaardcapaciteit voor het WorkCentre 3615 op
700 vel in totaal.

4

Tot drie optionele papierlades voor 550 vel verhoogt
de totale papiercapaciteit tot 2.350 vel.
8

Een optionele console biedt opslagruimte voor
printcartridges, papier en andere voorraden.
9

Plaats de Phaser 3610 of WorkCentre 3615
waar u maar wilt met de optionele wireless
connectivity kit.

Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.
5

De multifunctionele lade voor 150 vel verwerkt
mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

WorkCentre 3615. Print. Kopieer. Scan. Fax.
E-mail.

Phaser® 3610 Feiten op een rij

WorkCentre™ 3615 Feiten op een rij

• Printen tot 45 ppm zwart-wit
• De eerste pagina verschijnt al binnen 6,5
seconden
• Optionele WiFi-aansluiting
• Standaard automatisch dubbelzijdig printen
• Standaardpapiercapaciteit 700 vel (uit te
breiden tot 2.350 vel)

Alle functies van de Phaser 3610 plus:
• Gebruikersinterface met 4,3
inch-kleurenaanraakscherm
• Workflowverbeterende scanmogelijkheden
• Complete serie kopieer- en faxfuncties
• Dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer voor 60 vel

Phaser 3610.
BxDxH:
393 x 426 x 315 mm
Gewicht:
13 kg

Printen
A4

45

ppm

Kopiëren / printen / scannen /
faxen / e-mailen

WorkCentre 3615
BxDxH:
495 x 492 x 549 mm
Gewicht:
21,5 kg

A4

45

ppm

Machinespecificaties

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre™ 3615DN

Snelheid

Tot 45 ppm A4

Duty cycle

Maximaal 110.000 pagina's / maand1

Processor/Geheugen

400 MHz / 512 MB (maximaal 1 GB met optioneel geheugen)

Aansluitingen

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, direct print2, optionele WiFi (met de Xerox® kit voor draadloze verbindingen)

Print- en kopieer

525 MHz / 1 GB

Tot 1200 x 1200 dpi

Printen: tot 1200 x 1200 dpi; kopiëren: 600 x 600 dpi

Eerste pagina verschijnt
(binnen)

6,5 seconden

Printen: slechts 6,5 seconden; kopiëren: slechts 8,5 seconden

Kopieersnelheid

N.v.t.

Copy snelheid per minuut: 13,3

Printertalen

PCL® 5e- en 6-emulatie, PostScript® 3™-emulatie, PDF-emulatie

Printfuncties

Boekjes printen, schalen, aanpassen aan papierformaat, watermerken, afwijkende papierformaten, N-op-1 (meerdere pagina’s op één vel), tonerspaarstand,
beveiligd printen, sorteren, printen vanaf USB-geheugen 2

Mobiel printen

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready

Scan

Resolutie

Snelheid

Bestemmingen

N.v.t.

Tot 40 afbeeldingen per minuut (apm)

N.v.t.

TWAIN/WIA scannen via USB of netwerk, scannen naar computer via
SMB, scannen naar server via FTP, scannen naar e-mail met LDAPondersteuning, scannen naar USB-geheugen, WSD scannen

Voorzieningen

Fax

Bestandsindelingen JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, tot 1200 x 1200 dpi,
24-bit scannen in 4 kleuren, e-mailadresboek (tot 100 e-mailadressen,
tot 10 e-mailgroepadressen), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC
Desktop® SE Small Business Edition (1 licentie), Scan to Network Address
Book (tot 32 bestemmingen)
Faxfuncties3

N.v.t.

MH/MR/MMR/JBIG-compressie, junkfaxen weigeren, herkenning
onderscheidend belpatroon, fax doorsturen naar fax, e-mail en server
met/zonder lokaal printen, ontvangstpolling, uitgestelde start (tot 24 uur),
broadcastverzending (tot 200 bestemmingen), faxadresboek (tot 200
snelkiesnummers), beveiligd faxen ontvangen

LAN-faxfuncties

Uitgestelde start (tot 24 uur), broadcastverzending (tot 30
bestemmingen), zoomen, automatisch passend maken, rotatie,
N-up, watermerk, telefoonboek (tot 500 snelkiesnummers, tot 500
groepskiesnummers, telefoonboek opgeslagen op PC)

Beveiliging

Standaard

Beveiligd HTTPS (SSL, beveiligd LDAP), IPsec, 802.1X-verificatie, Netwerkverificatie, IPv6, SNMPv3, IP-filtering, beveiligd printen, beveiligd faxen ontvangen

Papiercapaciteit

Standaard

N.v.t.

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 60 vel;
Afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm

Handmatige invoer: tot 150 vel; afwijkende formaten van: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Lade 1: tot 550 vel; afwijkende formaten van: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
Optioneel

1

Tot 3 extra laden: tot 550 vel elk; afwijkende formaten van: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Totale capaciteit (std./max.)

700 vel / 2.350 vel

Papieruitvoer

250 vel

Automatisch dubbelzijdig printen

Standaard

Garantie

Eén jaar onsite garantie

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 Alleen beschikbaar op WorkCentre 3615. 3 Analoge telefoonlijn vereist.

Machinebeheer
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web,
waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour
Printerdrivers
Microsoft® Windows® XP en hoger, 2003 Server en hoger;
Mac OS® 10.5 en hoger; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora®
Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i;
Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Ondersteunde lettertypen
136 PostScript-fonts; 93 PCL-fonts
Mediadoorvoer
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: Enkelzijdig:
50 tot 125 g/m²; Dubbelzijdig: 50 tot 125 g/m²; Multifunctionele
lade: 60 tot 216 g/m²; lade 1: 60 tot 216 g/m²; Extra 3 laden
(optioneel): 60 tot 216 g/m²
Media
Gewoon papier, Karton, Licht / Zwaar, Papier met ruw oppervlak,
Etiketten, Enveloppen, Papier met briefhoofd, Geperforeerd
Omgevingscondities
Temperatuur: 15° tot 28° C; Luchtvochtigheid: 20% tot 70%;
Geluidsterkte: printen: 7.48 B(A); standby: 5,3 B(A); Geluids
druk: printing: 56,0 dB(A), standby: 30 dB(A); Opwarmtijd (vanuit
energiespaarstand – UI Ready): <20 seconden, Opwarmtijd
vanuit energiespaarstand (eerste pagina klaar ):<20 seconden

Elektrische vereisten
Spanning: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610:
Doorlopend printen: 686 watt; Ready (standby): 52 watt;
Energiespaarstand (sluimerstand): 2 watt; WorkCentre 3615:
Doorlopend printen: 698 watt; Ready (standby): 59 watt;
Energiespaarstand (sluimerstand): 4 watt
Afmetingen (B x D x H)
3610: 393 x 426 x 315 mm, gewicht: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, gewicht: 21,5 kg
Normen
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH –
klasse 1 laserproduct, FCC deel 15, klasse A, Canada ICES-003,
klasse A, CE-keurmerk, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC,
EN 60950-1, 1e editie, EN 60825-1 – klasse 1 laserproduct,
EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 55022, klasse B, RoHS-richtlijn
2011/65/EU, WEEE-richtlijn 2002/96/EC, Voldoet aan ENERGY
STAR®, Citrix Ready, Blue Angel
Inhoud van de doos
• Phaser 3610 printer of WorkCentre 3615 multifunctionele
printer
• Tonercartridge (capaciteit 5.900 pagina's*)
• Drumcartridge (capaciteit 68.000 pagina's**)
• Korte installatie instructie, korte gebruiks instructie,
Driver CD, Documentatie CD (gebruikershandleiding,
systeembeheer handleiding)
• Netsnoer
• Faxkabel (WorkCentre 3615)

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre en Xerox eConcierge® zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STARrichtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/16 BR6697
36CBR-02DB

Recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen voor de Phaser 3610 en de
WorkCentre 3615 vallen onder het Xerox Green World Alliance
Supplies Recycling Program. Bezoek voor meer informatie de
website van Green World Alliance op www.xerox.com/gwa.
Verbruiksmaterialen
Standaard tonercartridge: capaciteit 5.900 pagina's*
Grote capaciteit tonercartridge: 14.100 pagina's* 
Extra-grote capaciteit tonercartridge:
25.300 pagina's*
Drumcartridge: 68.000 pagina's

106R02720
106R02722
106R02731
113R00773

Opties
Papierlade voor 550 vel (3610)
497K13620
Papierlade voor 550 vel (3615)
497K13630
Productiviteitskit (4 GB geheugen)
497K13650
512 MB geheugen (Phaser 3610)
497K13640
Console497K13660
Wireless Connectivity kit
097S04409
* Gemiddelde standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in
overeenstemming met ISO/IEC 19752. Rendement varieert op basis
van afbeeldingen, dekkingsgraad en printmodus.
** Aantal pagina’s bij benadering. Het afgegeven rendement voor drums
is gebaseerd op een gemiddelde opdrachtgrootte van 3 pagina’s A4.
Het drumrendement varieert afhankelijk van opdrachtlengte, type
papier, formaat, gewicht, oriëntatie en mate van gebruik.

