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Odhalte výhody 
skenování

Zjistěte, jak užitečné může být 
skenování pro zlepšení vašich 
pracovních postupů a odstranění 
skříní s kartotékami a stolů 
zasypaných papíry z vašeho 
pracoviště.

•  Skenujte a odesílejte barevné 
dokumenty a fotografie ve vysoké 
kvalitě e-mailem přímo z vašeho 
zařízení. Podpora protokolu 
LDAP automatizuje vyhledávání 
kontaktů.

•  Síťové skenování vám umožňuje 
ukládat dokumenty na síť, kde 
jsou pohodlně přístupné pro celý 
pracovní tým.

•  Software pro optické 
rozpoznávání textu kopíruje 
dokumenty do upravitelné 
elektronické podoby.

•  Připojte vaše paměťové zařízení 
s rozhraním USB do snadno 
přístupného portu pro snadné 
ukládání.

•  Standardizované formáty 
souborů s naskenovanými 
dokumenty včetně PDF, TIFF, 
vícestránkového TIFF a JPEG.

•  Správce síťového skenování 
vám umožňuje rychle měnit 
nastavení skenování a přidávat 
nebo odstraňovat cílové složky 
pro naskenované dokumenty ve 
vašem počítači.

Přejděte na vyšší výkon 
Multifunkční tiskárna WorkCentre 3550 vám 
díky ideální rovnováze produktivity a snadné 
obsluhy pomůže znovu získat čas strávený 
každý den při práci související s dokumenty.

•   Udávejte tempo. Rychlosti tisku a 
kopírování až 33 str./min.

•  Zásoba papíru. Kapacita médií 550 listů 
(rozšiřitelná na 1 050 listů).

•  Zlepšete svou image. Poutavá kvalita tisku 
v režimu kvality 1200 a skenování v zářivých 
barvách.

•  Tiskněte z libovolné aplikace. Výběr z 
ovladačů PostScript® 3™ a PCL® zaručuje, 
že výstup tisku bude vypadat tak, jak 
očekáváte. 

•  Uživatelsky přívětivý ovládací panel. 
Přehledné rozvržení nabídky vám pomůže 
rychleji provádět pravidelné činnosti.

•  Podpora zpracování více úloh současně. 
nyní můžete efektivně provádět veškeré 
činnosti, které dříve prováděla vaše 
jednoúčelová zařízení – přijímat faxy během 
kopírování nebo tisku – a ušetřit cenné 
místo v kanceláři.

Funkce s vysokým dopadem, 
které neovlivní váš rozpočet. 
Zařízení WorkCentre 3550 je vybaveno 
hodnotnými funkcemi a schopno plnit veškeré 
vaše potřeby tisku, kopírování, skenování a 
faxování. 

•  Oboustranný automatický podavač 
předloh. Poskytuje pohodlný, finančně 
úsporný oboustranný výstup při skenování a 
kopírování.

•  Snižte náklady související s dokumenty. 
Funkce pro úsporu zdrojů zahrnují režimy 
úspory toneru a energie a funkce tisku více 
stran na list a kopírování identifikačních 
průkazů, které šetří papír. navíc má zařízení 
WorkCentre 3550 certifikaci EnERgy StAR.

•  Začleňte do vašeho workflow barevné 
skenování. Můžete snadno převádět 
papírové dokumenty na digitální soubory 
PDF a odesílat je na váš server, e-mailovým 
kontaktům nebo na paměťové zařízení s 
rozhraním USB. 

•  Seznamte se s moderním faxovacím 
přístrojem. Získejte všechny skvělé funkce 
špičkového faxu – rychlovolby, zabezpečený 
fax, odesílání barevných faxů a LAn fax a 
přesměrování faxů do e-mailu – a navíc 
mnoho funkcí zlepšujících vaše workflow.

•  Praktický port USB na předním panelu. 
Ukládání skenovaných souborů na 
paměťové zařízení s rozhraním USB nebo 
přímý tisk.

Multifunkční tiskárna WorkCentre® 3550
Zvyšte laťku produktivity. Zařízení WorkCentre 3550 pomáhá vaší společnosti 
optimalizovat produktivitu díky vysokorychlostnímu kopírování, funkcím tisku a 
faxování a funkcím skenování, které zjednodušují vaše pracovní postupy.

WorkCentre® 3550
Stručná fakta
•  tisk a kopírování rychlostí až 

33 str./min
•  600 × 600 dpi (rozšířená kvalita 

až 1200 × 1200)
•  Pracovní zátěž 75 000 stran/

měsíc
•  Kapacita 550 listů, rozšiřitelná 

na 1 050 listů
Š × H × V: 
582 × 488 × 554 mm

Tisk, kopírování, 
skenování, faxování

216 × 356 mm

str./min33
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1
Oboustranný automatický podavač předloh 
umožňuje rychlé skenování, kopírování a faxování 
oboustranných vícestránkových úloh.

2
Víceúčelový zásobník s kapacitou 60 listů podporuje 
řadu médií a uživatelských formátů, včetně obálek, 
štítků a pohlednic.

3
Zásobník s kapacitou 500 listů nabízí vysokou 
kapacitu médií pro tisk, kopírování a faxování v 
pracovní skupině.

4
Přídavný zásobník s kapacitou 500 listů (volitelný) 
zvyšuje celkovou kapacitu na 1 050 listů. 

5 
Port USB pro paměťová zařízení vám umožňuje 
ukládat nebo přímo tisknout z paměťového zařízení s 
rozhraním USB – bez potřeby počítače.

6
tlačítko pro přepnutí do úsporného režimu jedním 
stisknutím umožňuje rychlé a jednoduché přepnutí 
do úsporného režimu nebo vypnutí zařízení během 
delších odstávek zařízení. Dalším stisknutím napájení 
rychle obnovíte.

7
Pokročilé funkce faxování zahrnují integrovaný fax 
a LAn Fax (pro faxování bez papíru přímo z vašeho 
počítače) a navíc složky faxování, zabezpečený 
příjem faxů a přesměrování faxů. 

8
Často používaná faxová čísla a e-mailové adresy 
najdete v adresáři. Adresář můžete také vytisknout.

Jednoduchý ovládací panel umožňuje přístup k funkcím pouhým stisknutím tlačítka.

8

7

Navrženo s ohledem na vaši 
pracovní skupinu
Se zařízením WorkCentre 3550 lze činnosti, 
které dříve vyžadovaly řadu manuálních 
procesů, provádět jediným stisknutím tlačítka. 

 •  Řešení pro každého. Plná podpora pro 
platformy operačních systémů dle vaší 
potřeby, ať již jde o Windows, Linux/UnIX 
nebo Macintosh.

•  Nástroje pro vzdálenou správu. 
Internetové služby CentreWare® poskytují 
sledování v reálném čase, nastavení 
zařízení, sledování úrovní toneru a papíru 
a navíc efektivní objednávání spotřebního 
materiálu. nástroj Xerox Status Monitor 
upozorňuje uživatele, pokud nastane chyba 
během tisku.

•  Řízení přístupu k citlivým informacím. 
Zabezpečení informací je univerzální 
potřebou pro každou společnost. Funkce 
zabezpečeného tisku a zabezpečeného 
faxování chrání vaše dokumenty před 
vytištěním, dokud je nejste připraveni 
uvolnit pomocí unikátního kódu PIn.

•  Vždy nablízku. Veškeré funkce v jednom 
malém zařízení, aby vše bylo pohodlně po 
ruce. 

•  Nepřerušený provoz. Pouze jedna 
integrovaná tisková kazeta určená k výměně 
a velkokapacitní zásobník médií.
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WorkCentre 3550XD

Rychlost Až 33 str./min

Pracovní zátěž Až 75 000 stran měsíčně1

Podpora médií
Vstup médií  Standardně Duplexní automatický podavač předloh: 60 listů; uživatelské formáty: 69,9 × 145 mm až 216 × 356 mm

Víceúčelový zásobník: 60 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm

Hlavní zásobník: 500 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm 

Volitelný přídavný zásobník: 500 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm

Výstup médií 250 listů

Automatický oboustranný tisk Standardně

Tisk
Výstup první strany Již za 8,5 sekundy

Rozlišení tisku 600 × 600 dpi (rozšířená kvalita tisku až 1200 × 1200)

Paměť (stand./max.) 256 MB / 512 MB

Procesor 360 MHz

Jazyky popisu stránky Emulace PCL® 6 / 5e, kompatibilita s jazykem PostScript® 3™

Připojení USB 2.0, 10/100Base-tX Ethernet

Funkce tisku Automatický oboustranný tisk, uživatelský formát stránky, režim úspory toneru, kontrolní tisk, zabezpečený tisk, vodoznaky, tisk více stran na list, 
přizpůsobení formátu stránky, překrytí,  

zmenšení/zvětšení, plakát, změna měřítka, tisk brožur, tisk z paměťového zařízení s rozhraním USB

Kopírování
Výstup první strany Již za 10 sekund

Rozlišení kopírování 600 × 600 dpi (rozšířená kvalita až 1200 × 1200)

Funkce kopírování Automatické oboustranné kopírování, zmenšení/zvětšení, potlačení pozadí, kompletování (pouze DADF), kopírování identifikačních průkazů, kopírování 
více stran na list (2/4),  

kopírování knih, tvorba brožur, klonování (pouze ze skenovací plochy), kopírování plakátů (pouze ze skenovací plochy)

Fax 33,6 kbit/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIg/JPEg

Funkce faxu Odesílání barevných faxů, oboustranné faxování, přesměrování faxu na fax/e-mail a server (FtP, SMB), PC Fax (pouze odesílání), zabezpečený příjem 
faxů, prohledávatelný adresář, automatické opakované vytáčení, vytáčení posledního čísla, pozastavení, rozlišovací vyzvánění, externí telefonní rozhraní, 
deník, potvrzení o doručení, seznam automatického vytáčení, ochrana před nevyžádanými faxy, trvalá paměť flash, až 209 skupin vytáčení, všesměrové 

vysílání faxů, odložený fax, příjem do paměti, automatické zmenšení velikosti souboru, paměť faxů 7 MB

Skenování
Cílová umístění naskenovaných 
dokumentů

Skenování do e-mailu (zahrnuje adresář s až 200 položkami), skenování po síti do počítače, skenování na FtP nebo SMB server, přímé skenování do 
aplikací včetně OCR (software je součástí dodávky), skenování na paměťové zařízení s rozhraním USB

Funkce skenování Barevné skenování, až 4800 × 4800 dpi (rozšířené), formáty souborů: JPg, PDF, tIFF, vícestránkový tIFF;  
Scan to PC Desktop® Personal Edition (zahrnuje jednu licenci nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever) 

Zabezpečení 802.1x, SnMPv3, HttPS, zabezpečený fax, SSL, IPv6, filtrování IP adres, skenování do e-mailu s ověřováním, zabezpečený tisk

Záruka 2 roky v místě instalace
1 Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. nepředpokládá se její pravidelné dosahování.
2 na produkty zakoupené v rámci smlouvy PagePack se nevztahuje záruka. Podrobnosti o našem rozšířeném balíčku služeb naleznete ve své servisní smlouvě. 

Správa zařízení
Internetové služby CentreWare®, web CentreWare

Tiskové ovladače
Windows® XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)/2008 Server 
(32/64bit)/Vista (32/64bit)/Windows 7 (32/64bit)/2008 R2 
(64bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; různé distribuce 
systému Linux® včetně distribucí RedHat Enterprise Linux 
WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 
9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 
11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 
2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 
7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 
10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Podpora médií
Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²; typy médií: běžný 
papír, hlavičkový papír, kancelářský papír, média s vysokou 
a nízkou gramáží, recyklovaný papír, archivační papír, štítky, 
děrovaný papír, pohlednice, průhledné fólie, obálky; hlavní 
zásobník a přídavný zásobník (volitelný): 60 až 105 g/m²; 
typy médií: běžný papír, papír s vysokou a nízkou gramáží, 
recyklovaný papír, archivační papír; DADF: gramáž: 50 až 
120 g/m²

Provozní prostředí
V provozu: 10 až 32 ºC; relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladiny 
akustického tlaku: při tisku: 55 dB(A), v pohotovostním 
režimu: 39 dB(A); doba zahřívání (z režimu spánku): méně 
než 15 sekund

Požadavky na napájení
napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba: V 
pohotovostním režimu: <60 W; při tisku: 600 W; v úsporném 
režimu: <20 W certifikace EnERgy StAR®

Rozměry (š × h × v)
582 × 488 × 553 mm; hmotnost: 23,4 kg bez tiskové kazety; 
rozměry obalu (š × h × v): 676 × 619 × 699 mm

Certifikace
Uvedeno dle UL 60950, označení CE platné dle směrnic 
2006/95/ES, 2004/108/ES a 99/5/ES, FCC část 15 třída A, 
FCC část 68

Co je součástí balení
•  multifunkční tiskárna WorkCentre 3550
•  tisková kazeta (kapacita 5 000 stran1)
•  sada World Kit (zahrnuje CD s instalačním programem 

tiskárny a nástroji, CD se softwarem a dokumentací)
•  napájecí kabel, kabel USB

Spotřební materiál
Standardní tisková kazeta*:
5 000 standardních stran 106R01529
Velkokapacitní tisková kazeta1:
11 000 standardních stran 106R01531

*  Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy 
ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, 
pokrytí a režimu tisku.

Volitelné příslušenství
Zásobník s kapacitou 500 listů 098n02190
256 MB paměti 098n02189 
Podstavec 097n01674 
Rozhraní pro připojení cizích zařízení 097n01676 
Adaptér bezdrátové sítě  
– evropská redukce napájení** 097S03741 
– britská redukce napájení** 097S03742

**  není k dispozici v Dánsku a Švýcarsku

Program recyklace spotřebního materiálu
Spotřební materiál je součástí programu Xerox green World 
Alliance.  www.xerox.com/gwa

www.xerox.cz

WorkCentre® 3550


