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Een waar genoegen
De Phaser 3600 laserprinter brengt de 
kwaliteit en superieure prestaties van 
Xerox naar individuele gebruikers en kleine 
werkgroepen die een hoge productiviteit 
eisen.

•  Hoge printsnelheid. De printer kan een 
snelheid van maar liefst 38 ppm behalen, 
snel genoeg om al uw printwerk bij te 
houden.

•  De eerste pagina verschijnt al binnen 
negen seconden. Dit betekent dat u 
minder tijd verdoet met het wachten 
op printopdrachten en dus meer tijd 
overhoudt om productief te zijn.

•  Complexe printopdrachten worden 
moeiteloos afgehandeld. Achter de 
schermen zorgt een krachtige processor 
van 400 MHz voor een snelle verwerking 
van al het aanbod, zelfs van opdrachten 
die uit meerdere pagina’s vol afbeeldingen 
bestaan.

•  Netwerkprinten. De mogelijkheid van 
netwerkprinten (standaard op de N- en 
EDN-confi guratie) maakt van de Phaser 
3600 laserprinter een nog krachtiger 
bondgenoot die een groter aantal 
kantoorgebruikers kan helpen een grotere 
hoeveelheid werk te klaren. 

•  Nog meer nuttige mogelijkheden. 
Met beveiligd printen blijft een 
persoonlijke printopdracht in de wachtrij 
staan totdat de eigenaar van de opdracht 
deze vrijgeeft. Met sorteren in het 
geheugen kunnen grotere opdrachten 
sneller worden geprint doordat meerdere 
sets van uit meerdere pagina’s bestaande 
documenten snel worden verwerkt. 

Onovertroffen waarde 
Met geavanceerde functies die doorgaans 
alleen op duurdere laserprinters beschikbaar 
zijn, biedt de Phaser 3600 meer prestaties 
voor minder geld.

•  Hogere snelheid, betere functies en een 
robuust, gebruiksvriendelijk ontwerp. 
Geen andere printer in deze klasse kan 
tippen aan de totale waarde van de 
Phaser 3600 laserprinter.

•  Meer printen zonder onderbreking. Er zijn 
twee standaardpapierladen die in totaal 
600 vel kunnen bevatten. Is dat 
niet genoeg? Er is een extra lade voor 
500 vel verkrijgbaar. 

•  Betaalbaarheid is inbegrepen. 
Lage kosten per pagina en nuttige 
kostenbesparende functies als een 
toner- en energiespaarstand, plus 
een effi ciënter papierverbruik dankzij 
automatisch dubbelzijdig printen* en 
meerdere pagina’s op één vel printen. 

•  De printcartridge is gemakkelijk te 
vervangen. U kunt kiezen voor de 
goedkopere standaardcapaciteit of voor 
de hoge capaciteit die geschikt is voor 
grotere printvolumes en voordeliger in 
het gebruik is. 

•  Wij staan achter onze belofte. 
Uitstekende betrouwbaarheid en 
prestaties worden ondersteund met een 
standaard onsite garantie van één jaar.

*standaard op de EDN-confi guratie

De eenvoud van Xerox 
Dankzij handige beheerstools als de 
CentreWare IS interne webserver kunt u het 
dagelijks gebruik direct en gemakkelijk 
beheren. U krijgt snel en eenvoudig toegang 
tot een overvloed aan functies, waaronder 
printer- en opdrachtstatus, tonervolume, 
mediabeschikbaarheid, uitgebreide gebruiks 
gegevens, vereenvoudigde printerinstallatie, 
vereenvoudigd netwerkbeheer en nog veel 
meer.

De beveiliging die 
uw bedrijf nodig heeft
Veilige documenten
•  Met beveiligd printen blijven opdrachten in 

de wachtrij staan totdat ze met een PIN-
code worden vrijgegeven.

•  Met een watermerk past u documenten 
aan met woorden als ‘Vertrouwelijk’.

Een goed netwerkburger
•  Het IEEE 802.1x-protocol waarborgt 

dat aangesloten printers over de juiste 
autorisatie beschikken.

•  HTTP maakt beveiligd apparaatbeheer 
mogelijk.

•  SNMP v3.0 biedt gecodeerd 
netwerkbeheer.

Phaser® 3600 laserprinter
Puur printplezier. Verrassend geavanceerde productiviteitsfuncties, constante 
betrouwbaarheid en dat alles in een compact apparaat dat speciaal is gebouwd om 
uw productiviteit hoog en uw kosten laag te houden.

Phaser® 3600 overzicht
• Printen tot 38 ppm
• 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 

verbeterde beeldkwaliteit)
• 400-MHz processor
• Duty cycle van 200.000 pagina’s/

maand
• Capaciteit van 600 vel, uitbreidbaar 

tot 1100 vel

Printen

A4

ppm38

399 x 478 x 383 mm
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Eenvoudige indeling en 
gemakkelijk af te lezen 

De tweeregelige gebruikersinterface op 
het voorpaneel toont de printerstatus, 

foutmeldingen en opdrachten die 
worden uitgevoerd.

Het vermogen om meer aan te kunnen
De Phaser 3600 laserprinter biedt meer printfuncties 
voor bedrijven die snelheid verlangen maar een beperkt 
budget hebben. Er zijn diverse confi guraties verkrijgbaar 
zodat deze printer kan worden afgestemd op de wensen 
van één drukke gebruiker of van een klein team. Daarnaast 
kunnen de mogelijkheden van de printer worden uitgebreid 
met extra opties.

1  Automatisch dubbelzijdig 
printen. Standaard op de 
Phaser 3600EDN en als optie 
verkrijgbaar op de Phaser 
3600B en 3600N.

2   Multifunctionele lade voor 
100 vel. Deze lade is geschikt 
voor diverse papiersoorten 
van 60 – 163 g/m2, 
waaronder enveloppen, 
etiketten, visitekaartjes en 
andere speciale media.

3   Invoerlade voor 500 vel. 
Geschikt voor papier van 
60 – 105 g/m2.

4   Voeg een extra 
invoerlade voor 500 vel toe. 
Verhoogt de totale 
invoercapaciteit 
tot 1100 vel.

Phaser® 3600 printerconfi guraties

Phaser 3600B

• Twee laden, totale capaciteit 
600 vel

• Geheugen van 64 MB 
(uitbreidbaar tot 512 MB)

Phaser 3600N

• Twee laden, totale capaciteit 
600 vel 

• 10/100Base-TX Ethernet 

• Geheugen van 128 MB 
(uitbreidbaar tot 512 MB)

Phaser 3600EDN

• Twee laden, totale capaciteit 
600 vel 

• Automatisch dubbelzijdig 
printen

• 10/100Base-TX Ethernet 

• Geheugen van 128 MB 
(uitbreidbaar tot 512 MB) 

Opties

• Automatisch dubbelzijdig 
printen (standaard op de 
3600EDN) 

• Eén extra invoerlade voor 
500 vel

• Extra geheugen

• Draadloze netwerkadapter 
 

1

2

3

4
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3600B 3600N 3600EDN

Snelheid Tot 38 ppm

Duty cycle 200.000 pagina’s/maand

Mediadoorvoer 
Papierinvoer Standaard Lade 1 (multifunctioneel): 100 vel, afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Lade 2: 500 vel, selecteerbare formaten van A5 tot A4

 Optioneel Lade 3: 500 vel, selecteerbare formaten van A5 tot A4 (totale capaciteit 1100 vel)

Papieruitvoer 250 vel face-down, 100 vel face-up

Automatisch dubbelzijdig printen Optioneel Standaard

Printen 
Eerste pagina klaar binnen slechts 9 seconden

Resolutie (max.) 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)

Processor 400 MHz

Geheugen (std./max.) 64 MB / 512 MB 128 MB / 512 MB

Aansluitingen Parallel, USB 2.0 10/100Base-TX Ethernet, parallel, USB 2.0

Printertalen PostScript® 3™-compatibiliteit, PCL®6-, PCL®5e-emulatie

Printfuncties Standaard Slimme laden, boekjes printen, schalen, aanpassen aan nieuw papierformaat, watermerken, overlays, posters, afwijkende papierformaten, 
omslagen, N-op-1 (meerdere pagina’s op één vel), tonerspaarstand, beveiligd printen*, sorteren*

Garantie Eén jaar onsite garantie

*Standaard op N/EDN-confi guratie, optioneel op B-confi guratie

Machinebeheer
Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded Web Server*, 
CentreWare® Web*, hulpprogramma voor fontbeheer*
*3600N en 3600EDN

Printerdrivers 
Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 
10.2 en hoger, Novell Netware® 4.x/5.x/6, diverse Linux OS 
waaronder Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 
9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, Xerox 
Walk-Up® printerdrivers

Ondersteunde fonts 
4 MB fl ashgeheugen voor fonts en macro’s 
136 PostScript®-fonts, 68 PCL®-fonts

Mediadoorvoer
Lade 1: 60–163 g/m2

Lade 2 en lade 3 (optioneel): 60–105 g/m2

Dubbelzijdige uitvoer: 75–90 g/m2

Mediasoorten
Normaal papier, enveloppen, etiketten, transparanten, 
stevig papier

Omgevingscondities
Temperatuur: 10 tot 32 °C 
Luchtvochtigheid: 20% tot 80% 
Geluidsdruk: printen: 56,0 dB(A),
stand-by: 35,0 dB(A) 
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand):
31 seconden of minder
Eerste pagina klaar vanuit energiespaarstand: 
40 seconden

Elektrische gegevens
Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: printen: 700 W, 
stand-by: 130 W, spaarstand: 13 W 

Afmetingen (b x d x h)
399 x 478 x 383 mm 
Gewicht: 17,9 kg

Normen
Voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1e editie, FDA/
CDRH – klasse 1 laserproduct, FCC deel 15, klasse B, Canada 
ICES-003, klasse B, 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, 
EN 55022, klasse B, RoHS-richtlijn 2002/95/EC, AEEA-richtlijn 
2002/96/EC

Inhoud van de verpakking
• Phaser 3600 printer

• Printcartridge (printcapaciteit 7.000 pagina’s)

• World Kit (bevat cd met software en documentatie, 
registratiekaart en garantieboekje)

• USB-kabel

• Netsnoer

Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen voor de Phaser 3600 vallen onder het 
Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Program. 
Ga voor meer informatie naar de website van Green World 
Alliance op www.xerox.com/gwa

Verbruiksmaterialen
Printcartridge: 7.000 pagina’s1  106R01370
Printcartridge: 14.000 pagina’s1  106R01371

Opties
Duplexmodule    097S03756
Lade voor 500 vel 097N01673
64 MB geheugen 097S03759
128 MB geheugen 097S03760
256 MB geheugen 097S03761
Draadloze netwerkadapter2 097S03741
(niet beschikbaar op 3600B)

1    Gemiddelde standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in 
overeenstemming met ISO/IEC 19752.  Dit varieert op basis van beelden, 
dekkingsgraad en printmodus.

2    Niet beschikbaar in Zwitserland en Denemarken.

Phaser® 3600
Zwart-wit laserprinter
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Bel vandaag nog voor meer 
informatie of ga naar 
www.xerox.com/offi ce
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