
Cena od 25 800,- Kč bez dph

• A4 černobílá tiskárna a kopírka, barevný skener, volitelně fax
• velký barevný dotykový displej
• snadné kopírování dokladů
• práce v síti
• skenování do e-mailu či síťového adresáře
• zabudovaná sešívačka
• automatický oboustranný tisk a kopírování v základní výbavě
• možnost tisku nebo kopírování přímo z USB

www.xerox.cz

Phaser®

3635MFP
černobílá
multifunkční 
tiskárna

Xerox Phaser® 3635MFP 
Multifunkční tiskárna
Malé zařízení napohled, 
velký stroj uvnitř!

Práce s multifunkcí Phaser 
3635MFP formátu A4 je oprav-
du jednoduchá. Díky špičkovému 
velkému barevnému dotykové-
mu displeji snadno ovládnete 

pokročilé funkce, které bývají 
běžně dostupné až u vyšších řad 
multifunkčních zařízení. Kopíruj-
te doklady, sešívejte dokumenty, 
tiskněte přímo z USB.

tiskárna / kopírka / skener 
fax / e-mail
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Více možností pro více lidí 
Výkonné multifunkční zařízení Phaser 
3635MFP pro pracovní skupiny poskytuje 
řadu funkcí, které byste obvykle očekávali  
od velkých multifunkčních systémů.

•  Rychlé výsledky. Díky vysoké 
rychlosti tisku a kopírování  
až 33 str./min a výstupu první 
stránky za 9 sekund dokáže 
držet krok s požadavky na 
tisk vaší pracovní skupiny.

•  Výkonné skenování. Skenování souborů 
do veřejných složek, soukromých složek či 
na úložné zařízení s rozhraním USB nebo 
jejich přímé kopírování na zařízení pro 
rychlé a jednoduché opětovné vyhledání 
v případě potřeby. Funkce skenování do 
e-mailu vám navíc umožňuje odesílat 
dokumenty e-mailem přímo z ovládacího 
panelu – bez počítače.  

•  Vylepšené zabezpečení. Zadržování 
soukromých tiskových a faxových úloh ve 
frontě, dokud je vlastník úlohy neuvolní. 
Obrazová data z paměti zařízení lze po 
každé úloze nebo na žádost automaticky 
„skartovat“ a pro zvýšení zabezpečení 
můžete jednoduše omezit či zakázat 
přístup k funkcím zařízení. 

•  Působivé výsledky. Rozlišení tisku  
1200 dpi poskytuje vynikající kvalitu 
obrazu bez zpomalení výjimečně rychlého 
tisku.

•  Ušetřete papír a peníze. Standardní 
automatický oboustranný tisk a kopírování 
snižuje spotřebu papíru a užitečné funkce 
jako tisk více stran na list a tisk brožurek 
vám umožňují vytvářet dokumenty, jako 
jsou letáky a prezentační materiály.  

Zkušenosti se zařízením Xerox: 
důvěrně známé výhody
Díky stejně jednoduché obsluze, kterou jsou 
proslulá naše zařízení, nabízí tiskárna  
Phaser 3635MFP vaší pracovní skupině 
produktivitu typu „vše v jednom“, pro kterou 
jsou zařízení společnosti Xerox oblíbená. 

•  Výkonné funkce, malé rozměry. Ať 
již je zařízení instalováno jako stolní 
nebo samostatně stojící (s volitelným 
podstavcem), díky malým rozměrům se 
vejde všude tam, kam potřebujete,  
a nahradí jednoúčelová zařízení v jednom 
pohodlném, multifunkčním řešení. 

•  Skutečně užitečné. Ovládací panel  
s barevným displejem s úhlopříčkou  
178 mm umožňuje extrémně intuitivní 
obsluhu na zařízení. Potřebujete pomoc? 
Stiskněte tlačítko Nápověda pro on-line 
přístup k odpovědím na obvyklé otázky. 
Zprávy, pokyny na obrazovce a grafické 
pomůcky poskytují ještě užitečnější 
informace.    

•  Lepší kontrola. Xerox Standard Accounting 
nabízí funkce účtování, které vám umožňují 
sledovat a analyzovat využití zařízení podle 
jednotlivých funkcí pro větší kontrolu nad 
náklady.

•  Usnadnění pracovních postupů. 
Jednoduché ovládací prvky umožňují 
nastavit dotykovou obrazovku tak, 
aby upřednostňovala funkce, které váš 
personál používá nejčastěji, a volitelná 
řešení nabízená společností Xerox a jinými 
dodavateli dále zvyšují užitečnost tiskárny 
Phaser 3635MFP.  

•  Důvěryhodná značka. Vynikající kvalita, 
spolehlivost a výkonnost podpořené 
standardní dvouletou zárukou na místě 
instalace zařízení.

Snadná obsluha a údržba
Navrženo od počátku pro optimální 
jednoduchost obsluhy, bezproblémovou 
integraci v síti a bezkonkurenční spolehlivost.    

•  Přátelská k IT oddělení. Síťový tisk se 
ovládá snáze než kdykoli předtím. Interní 
webový server CentreWare® IS umožňuje 
správcům vzdáleně monitorovat stav 
tiskárny, konfigurovat nastavení  
a přijímat upozornění. Pro správu tiskáren 
na podnikové úrovni usnadňuje nástroj 
CentreWare® instalaci, konfiguraci, 
získávání reportů a řešení problémů všech 
síťových zařízení, bez ohledu na výrobce.

•  Připraveno k práci. Instalace je extrémně 
rychlá a jednoduchá, a proto bude vaše 
zařízení připraveno k práci v síti během 
několika minut.

•  Snadná výměna spotřebního materiálu. 
Uživatelem vyměnitelné tiskové kazety 
typu „vše v jednom“ výrazně zkracují čas 
strávený zásahy na zařízení. Stačí vyměnit 
jednu kazetu a můžete se vrátit k práci.

•  Produktivnější po delší dobu. Díky 
měsíčnímu zatížení až 75 000 stran 
je tiskárna Phaser 3635MFP schopna 
konzistentně pracovat s vysokým objemem 
tisku.

•  Snadné začlenění. Integrace do sítě 
nebyla nikdy jednodušší a díky vestavěné 
podpoře protokolu LDAP může váš správce 
sítě přímo nahrát do zařízení firemní 
adresář pro rychlý přístup k e-mailovým 
adresám a faxovým číslům příjemců.

•  Exkluzivní funkce Xerox Print Around 
pozdrží úlohu vyžadující jiné zdroje (jako 
jsou různé formáty papíru) a vytiskne další 
úlohu ve frontě.

Multifunkční zařízení Phaser® 3635MFP
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail. Multifunkční tiskárna  
Xerox Phaser 3635MFP rychle a efektivně zvládne všechny kancelářské úlohy,  
a představuje tak řešení typu „vše v jednom“ s vynikající hodnotou.

Stručná fakta o zařízení 
Phaser® 3635MFP 
•   Tisk a kopírování rychlostí  

až 33 str./min
•  Rozlišení až 1200 dpi
•  Výkonný 360MHz procesor
•  Měsíční zatížení 75 000 stran
•   256 MB paměti (rozšiřitelné  

na 512 MB) a 80GB pevný disk
Š x H x V:
472 x 478 x 543 mm

33 
str./min

Tiskárna/kopírka/skener/fax/e-mail
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Pokročilé skenování 
jednoduše
Díky výkonu vestavěného skenování 
představuje multifunkční tiskárna 
Phaser 3635MFP špičkové a snadno 
použitelné řešení bezproblémového 
vytváření, organizování a rozesílání 
důležitých obchodních dokumentů.  

• Ukládání dat do zařízení
  Kopírování na pevný disk  

Zkopíruje soubory na pevný disk  
zařízení pro snadné vyhledání přímo  
z ovládacího panelu

• Usnadnění směrování dokumentů
  Skenování po síti  

Používá šablony k odesílání naskeno-
vaných stránek do předem definovaných 
umístění

  Skenování do e-mailu  
Odesílá naskenované dokumenty 
příjemcům e-mailu přímo z ovládacího 
panelu

  Skenování na USB 
Naskenované dokumenty lze nahrát 
přímo na přenosné úložné zařízení  
s rozhraním USB

   Xerox SMARTsend™  
Skenovací software (volitelný), který 
vám umožňuje odesílat dokumenty 
do více umístění – do e-mailu, složek 
nebo na jiná zařízení – z jediného 
naskenovaného dokumentu, pomocí 
předem nastaveného pracovního 
postupu.

• Opětovné použití dokumentů

  Xerox Scan to PC Desktop® 
Poskytuje užitečné nástroje pro úpravy  
a manipulaci s dokumenty

• Rychlejší přenos dat

  Komprese 
Komprimuje velikost souboru pro rychlý 
přenos a snížení zátěže sítě

• Převod dokumentů

  Různé formáty 
Naskenované dokumenty lze uložit ve 
formátech PDF, TIFF nebo JPEG

Nabité funkcemi, a přesto jednoduché ovládání. Špičková barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou  
178 mm zcela mění jednoduchost obsluhy na zařízení. Ať již tisknete, kopírujete, skenujete, faxujete nebo odesíláte 
dokumenty e-mailem, jasný barevný displej vás povede od začátku až do konce prostřednictvím velkých, zřetelných 
a snadno rozpoznatelných ikon..

1   Automatický duplexní podavač 
dokumentů. Umožňuje pohodlný 
a úsporný oboustranný výstup pro 
všechny funkce – tisk, kopírování, 
skenování a faxování – na různá 
média.

2   80GB interní pevný disk. 
Umožňuje na zařízení provádět 
více úloh. Pomocí funkce Uložit 
tisk můžete uchovávat často 
používané dokumenty, aby byly  
k dispozici pro rychlé vytištění.

3   Pokročilé možnosti faxování 
včetně integrovaného faxu  
a funkce LAN Fax (pro faxování bez 
papíru přímo z vašeho počítače)  
a navíc adresáře pro ukládání faxu, 
zabezpečený příjem faxů  
a přesměrování faxů (k dispozici  
u konfigurace 3635MFP/X). 
Volitelné příslušenství pro aktivaci 
síťového faxového serveru a další 
řešení jiných výrobců představují 
ještě více možných pracovních 
postupů s využitím faxu.  

4   Vypnutí jedním tlačítkem. 
Umožňuje rychlé a jednoduché 
přepnutí do úsporného režimu 
nebo vypnutí zařízení během 
delších odstávek. Dalším 
stisknutím tlačítka zařízení rychle 
zapnete. 

5   Přímý tisk/skenování 
prostřednictvím portu USB. 
Umožňuje ukládat na jakékoli 
úložné zařízení s rozhraním 
USB nebo z něj tisknout. Rychlé 
naskenování kopie dokumentu 
a jeho uložení na jednotku s 
rozhraním USB nebo tisk přímo 
na zařízení bez nutnosti použít 
počítač.

6   Sešívačka.  
Umožňuje sešívat dokumenty 
přímo v zařízení  (konfigurace 
3635MFP/X).

7   Možnost přidat volitelný 
zásobník médií s kapacitou  
500 listů. Zvyšuje celkovou 
kapacitu médií na 1 050 listů.

Modely zařízení Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

• 33 str./min – tisk, kopírování, skenování
• Zásobník s kapacitou 500 listů
• Manuální zásobník s kapacitou 50 listů
•  Automatický podavač dokumentů s kapacitou 

50 listů a duplexní jednotkou
• Automatický oboustranný tisk
•  Skenování do e-mailu, skenování do sítě, 

skenování na úložné zařízení s rozhraním USB

Phaser 3635MFP/X

Model 3635MFP/S a navíc:
• Sešívačka: 20 listů v jedné poloze
• Integrovaný fax a LAN Fax

Volitelné příslušenství

• Rozšíření paměti o 256 MB • SMARTsend
• Zásobník s kapacitou 500 listů • Podstavec
• Rozhraní pro zařízení jiných výrobců
• Faxový server
• Síťové účtování

2
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Phaser 3635MFP/S Phaser 3635MFP/X

Rychlost Až 33 str./min A4

Měsíční zatížení Až 75 000 stran/měsíc. Doporučený měsíční objem tisku: až 10 000 stran/měsíc

Manipulace s médii  
Vstup médií                   Standardně

Automatický duplexní dokumentový podavač: 50 listů formátu 210 x 297 mm až 216 x 356 mm, gramáž 50 až 120 g/m2  
Manuální podavač: 50 listů formátu 98 x 148 mm až 216 x 356 mm, pohlednice 76 x 127 mm, gramáž 60 až 163 g/m2 
Zásobník 1: 500 listů formátu 98 x 148 mm až 216 x 356 mm, gramáž 60 až 105 g/m2, standardně volitelné formáty až do formátu A4

Volitelně Zásobník 2: 500 listů

Výstup médií 250 listů, automaticky oboustranně

Dokončující zpracování Neuvádí se Sešívačka: 20 listů, sešívání v jednom místě

Tisk  
Vytištění první strany 9 sekund

Rozlišení tisku 1200 dpi

Paměť (standardně/max.) 256 MB / 512 MB plus 80 GB pevný disk

Procesor 360 MHz

PDL PostScript® 3™ kompatibilní,  emulace PCL® 6 a 5e

Připojení 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0  

Funkce tisku Uživatelské formáty médií, automatický oboustranný tisk, vodoznaky, zabezpečený tisk, vzorová sada, odložený tisk, volba úvodních stran, volba médií podle 
atributu, režim úspory toneru, zesvětlení/ztmavení, tisk více stran na jeden list, zrcadlově otočený obraz, negativní obraz, otočení obrazu, uložení nastavení,  

tvorba brožur, přizpůsobení na nový formát, kompletování, tisk na pevný disk, tisk z pevného disku, tisk z USB paměťového zařízení

Kopírování 
Vytištění první strany 9 sekund

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

Funkce kopírování Automaticky oboustranně, kompletování, zmenšení/zvětšení - 25 až 400% z dokumentového skla a ADF, kopírování knih, různé formáty originálů, vymazání okrajů,  
posunutí obrazu, tvorba brožur, přední stránky, automatická volba média, zesvětlení/ztmavení, průhledné oddělovací stránky, tisk více stran na jeden list,  

funkce kopírování ID dokladů, kopírování na pevný disk, potlačení pozadí

Fax Neuvádí se Integrovaný Fax (33,6 Kb/s s kompresí MH, MR, MMR, JPEG a JBIG), LAN Fax

Funkce faxu

Neuvádí se

Rozlišení až 600 x 600 dpi (superfine), odesílání barevných faxů, adresář, 
prioritní odesílání, reporty, seznam spamových faxů, zabránění nevyžádaným 
faxům, potlačení pozadí, mailboxy, vyvolání faxů, přesměrování faxu na fax/

email, zabezpečené faxování

Scanování 
Cíle skenování Skenování do emailu, síťové skenování, skenování do USB paměťového zařízení

Funkce skenování Až 4800 dpi (enhanced). Formáty souborů: PDF, JPEG, TIFF, vícestránkový TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (obsahuje 1 licenci OmniPage®, 
PaperPort®,  a Image Retriever pro použití při síťovém skenování), barevné skenování, FTP, HTTP, HTTPS, SMB

Účtování Xerox Standard Accounting (kopírování, tisk, skenování, faxování), síťové účtování podporuje řešení partnerských společností (Xerox Alliance Partner Solutions)

Zabezpečení Přepsání obrazu na disku, SSL, identifikace v síti, 802.1x, SNMPv3, filtrování IP adres, Audit Log, HTTPS, zabezpečený tisk, zabezpečené faxování

Volitelné příslušenství Rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce, rozšíření o 256 MB paměti, podstavec, síťové účtování, síťový faxový server

Záruka 2 roky se servisem v místě instalace zařízení

Phaser® 3635MFP
Černobílé multifunkční zařízení

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

Tiskové ovladače 
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 

Manipulace s médii 
Druhy médií: kancelářský papír, recyklovaný papír, běžný papír, 
papír s nízkou gramáží, papír s vysokou gramáží, obálky, štítky, 
průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír, předtištěný 
papír, papír pro archivaci

Provozní prostředí 
Teplota: maximální rozmezí: 10 – 32 °C,  
doporučené rozmezí: 16 – 30 °C 
Vlhkost: maximální rozmezí: 20 – 80 %, 
doporučené rozmezí: 30 – 70 % 
Napájení: napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

Spotřeba: průměrná: 600 W, pohotovostní režim: 55 W,  
tisk: 750 W, úsporný režim: 15 W,  
splňuje normu ENERGY STAR®

Rozměry (ŠxHxV) 
472 x 478 x 543 mm 
Hmotnost: 22,1 kg

Schválení regulačními orgány
Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 22.2 č. 60950-1-03, jako laserový 
produkt třídy 1, FCC část 15, třída A, označení CE v souladu se 
směrnicí o nízkonapěťových zařízeních, 2006/95/ES a směrnicí 
EMC 2004/108/ES, certifikace CB dle IEC 60950, část 508 ADA

Obsah dodávky
• Multifunkční zařízení Phaser 3635MFP 
• Tisková kazeta (kapacita 5 000 stran) 
•  World Kit (obsahuje disk CD s instalačním programem tiskárny 

a nástroji, disk CD se softwarem a dokumentací, registrační 
kartu, brožurku se záručními podmínkami)

• Napájecí kabel

Spotřební materiál a volitelné příslušenství
Velkokapacitní tisková kazeta – cca. 10 000 stran** 108R00795 
Standardní tisková kazeta – cca. 5 000 stran** 108R00793 
Síťové účtování 098S04928 
Síťový faxový server 098S04931 
Rozšíření paměti o 256 MB 098N02189 
Zásobník papíru  098N02190 
Podstavec  097N01674 
Sada rozhraní pro zařízení jiných výrobců 097S03772 
Náhradní sponky do sešívačky  108R00823 
Bezdrátový síťový adaptér   097S03741 

* * Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti 
na obrazu, pokrytí plochy a použitém médiu.

** Výtěžnost se liší dle délky úlohy, formátu média a orientace.
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registrované v USA a/nebo jiných zemích. ENERGY STAR® je obchodní známka  registrovaná v USA. Jako partner programu ENERGY STAR® stanovila společnost Xerox Corporation, že tyto výrobky splňují pokyny programu 
ENERGY STAR® ohledně energetické účinnosti. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace o produktu a/nebo jeho specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění..  
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Více informací najdete  
na internetových stránkách 
www.xerox.cz




