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Multifunkčná tlačiareň  
Xerox® WorkCentre™ 3655
Buďte neustále o krok vpred.



Ak si chcete udržať
konkurencieschopnosť, 
potrebujete urobiť viac – za 
menej. Je nutné zjednodušiť 
procesy. Ľudia potrebujú pracovať 
efektívnejšie a riešenie musí byť 
hospodárne. To všetko vám 
pomôže splniť spoločnosť Xerox. 

Spoločnosť Xerox, váš partner 
v oblasti technológií, vie, že 
úspech sa meria podľa výsledkov. 
Xerox dokáže vytvoriť kompletné
riešenie, ktoré vám novými 
spôsobmi umožní maximalizáciu 
efektivity a minimalizáciu 
nákladov, a ktoré tak zvládne vaše 
výzvy a pomôže vám naplniť ciele. 

Budete sa môcť sústrediť na to,
čo je naozaj dôležité. To je vaša
firma. Riešenie: Technológia 
Xerox® ConnectKey® a Xerox® 
WorkCentre™ 3655. 



 Náklady neustále pod kontrolou.

Pomocou funkcie Práva užívateľov je možné 
obmedziť prístup k funkciám tlače podľa 
užívateľa, skupiny, dennej doby a aplikácie. 
Je možné napríklad nastaviť pravidlá, 
aby boli všetky e-maily v aplikácii 
Microsoft® Outlook® automaticky 
tlačené obojstranne.

 3

• Upravte si v tlačovom ovládači úsporné 
a efektívne režimy: Zvoľte napríklad tlač viac 
strán na jeden list ako úvodné nastavenie. 

• Zjednodušené účtovanie: Automatické 
odosielanie stavov počítadiel a dopĺňanie 
spotrebného materiálu. Prístroj WorkCentre 
3655 sa pripája do siete, čo zjednodušuje 
účtovanie. 

• Tlačte zodpovedne: Ovládač tlače 
využíva v úvodnom nastavení obojstrannú 
tlač.

• Ušetrite náklady a energie: Multifunkčné 
tlačiarne s podporou technológie ConnectKey 
môžu výrazne ušetriť náklady v oblasti IT 
operácií a zariadení. Naše multifunkčné stroje
sú kompatibilné s riešeniami pre riadenie 
spotreby, ako napríklad Cisco® EnergyWise, 
ktoré umožňuje meranie a optimalizáciu 
spotreby energie.

• Správa využitia zariadenia: Funkcia 
štandardného účtovania Xerox® poskytuje 
hlásenie pre lepšiu kontrolu nákladov pri 
všetkých funkciách zariadenia. Pokročilé 
riešenia obchodných partnerov spoločnosti 
Xerox vám prinesú ešte efektívnejšie nástroje 
pre správu a sledovanie využitia. 

• Žiadna zbytočná tlač: Vďaka funkcii 
„Zadržanie všetkých úloh“ možno úlohy tlačiť 
len po uvoľnení užívateľom na zariadení. 

Skutočné úspory nákladov v skutočnom svete.
Vaše podnikanie závisí od udržania nákladov pod kontrolou. Inovatívne  
nástroje zariadenia Xerox® WorkCentre™ 3655 prinášajú konkurenčnú výhodu, mini- 
malizáciu nákladov, uľahčujú správu tlače a poskytujú výraznú návratnosť investície.



Silné partnerstvá

Rada WorkCentre 3655 obsahuje 
technológiu McAfee®, a stala sa tak prvou
radou multifunkčných tlačiarní s vlastnou
ochranou pred potenciálnymi vonkajšími
hrozbami. Technológia zoznamov 
povolených položiek od spoločnosti McAfee 
zaisťuje, že sú v zariadeniach spustené 
len bezpečné a vopred schválené súbory 
či funkcie. Potreba vykonávať ručné aktualizá-
cie softvéru kvôli najnovším bezpečnostným 
hrozbám je tak znížená na minimum.
Dokonalá integrácia so sadou nástrojov
pre riadenie tlačových služieb Xerox® 
a so softvérom McAfee ePolicy (ePO) naviac 
uľahčuje monitorovanie aktivít.

Automatická integrácia technológie 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) poskytuje úplný prehľad o všetkých 
koncových bodoch multifunkčných tlačiarní 
s technológiou ConnectKey. Umožňuje 
tak uplatňovať bezpečnostné zásady IT 
a dodržiavať požadované predpisy.
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• Ochrana pred nežiadúcim prístupom 
k dátam: Multifunkčná tlačiareň 
WorkCentre 3655 je v súlade so štandar- 
dom 256bitového šifrovania AES FIPS 
140-2 a chráni všetky citlivé dáta multi- 
funkčnej tlačiarne za použitia šifrovaných 
súborov PDF pre skenovanie a šifrovanie 
pevného disku. Ďalej môžete spoľahlivo 
odstrániť všetky fragmenty dát pomocou 
trojnásobného prepisu dátového obrazu.

• Ochrana pred prístupom neoprávnených 
užívateľov: Vďaka funkciám správy práv 
užívateľov, overovania v sieti, filtrovania IP  
adries a podpory čipových kariet majú k za- 
riadeniu prístup len oprávnení užívatelia.

• Aktívna ochrana pred bezpečnostnými 
hrozbami: Spoločnosť Xerox proaktívne 
získava informácie o nových bezpečnost- 
ných hrozbách a v prípade potreby poskytuje 
opravy. Vďaka tomu bude zabezpečenie 
zariadenia vždy v aktuálnom stave a vaše 
dáta bezpečne chránené. Na stránkach 
www.xerox.com/security sú naviac 
dostupné pravidelne aktualizované kanály 
RSS, ktoré poskytujú najnovšie informácie.

• Zachovanie aktuálneho stavu a zhody: 
Či už pracujete v štátnej správe, v oblasti 
financií alebo zdravotníctva či inej oblasti, 
zariadenia WorkCentre 3655 sú v zhode 
s najnovšími bezpečnostnými štandardami, 
ako sú Common Criteria, HIPAA, zákon 
DPA, COBIT a ďalšie.

• Všetky informácie k dispozícii: Systém 
WorkCentre 3655 poskytuje všetky infor- 
mácie o zariadení a sieti, a tým chráni pred 
odcudzením IP adresy a neplnením záväzkov. 
Vďaka funkciám správy zásad zabezpečenia 
a sledovania všetkých činností zariadenia
s funkciou Audit Log, sú užívatelia informova- 
ní o tom, kto a kedy použil akú funkciu.

• Zabezpečená tlač: Táto funkcia vyžaduje, 
aby užívateľ zadal kód pre prístup k funkciám 
tlače. Dokumenty, ktoré sa do určitej doby 
nevytlačia, budú odstránené. 

Zabezpečte svoje dáta.
Ochráňte svoje dáta. Zabezpečte svoje zariadenia, dáta a firmu pomocou najuce- 
lenejšej rady funkcií, technológií a riešení od spoločnosti s popredným postavením 
na trhu, aby vaše dáta boli vždy len vo vašich rukách.



• Xerox® Global Print Driver®: Toto je 
naozaj univerzálny tlačový ovládač. Jediný 
tlačový ovládač umožňuje IT správcom 
inštalovať, aktualizovať a spravovať stroje 
od spoločnosti Xerox® a iných výrobcov. 
Hlavné funkcie sú pri všetkých zariadeniach 
rovnaké, čo výrazne zjednodušuje koncovým 
užívateľom použitie. Rýchlejšie zvládnutie 
obsluhy a menej chýb znamená, že na 
podporu bude smerovaných menej volaní. 
Výsledkom je tiež zjednodušenie správy 
tlačových služieb. 

• Priorita tlače: Vďaka praktickej funkcii Print 
Around sa vyhnete výraznejšiemu meškaniu
tlače. Automaticky pozdrží úlohu, ktorá 
vyžaduje prostriedky, napríklad papier iného 
formátu, a vytlačí ďalšiu úlohu vo fronte. 

• Rýchlejšia konfigurácia: Môžete klonovať 
a distribuovať konfigurácie zariadenia Xerox® 
WorkCentre™ 3655, takže nie je nutné riešiť 
každé zariadenie zvlášť. 

• Skenovanie jedným dotykom: Funkciu 
skenovanie jedným dotykom možno priradiť 
vyhradenému a ľahko dostupnému tlačidlu 
priamo na farebnej dotykovej obrazovke. 
Tlačidlu Skenovanie jedným dotykom môžete 
prideliť vlastný pracovný postup skenovania, 
aby ste mohli rýchlo distribuovať a archivovať 
dokumenty.

Lepší spôsob práce.
Nestačí len držať krok s konkurenciou. Zariadenie Xerox® WorkCentre™ 3655 
ponúka technológiu pre zjednodušenie bežných úloh a automatizáciu pracovných 
postupov a súčasne zvyšuje efektivitu, a teda aj produktivitu tímu. 

Ešte viac možností

Či už skenujete, alebo spravujete dokumenty 
vo firemnej sieti alebo v cloudovom prostredí  
na Internete, riešenie správy pracovných postupov 
skenovania sú k dispozícii priamo na zariadení 
rady WorkCentre 3655, a to vďaka riešeniu Xerox® 
Workflow Solutions založenom na platforme 
Xerox Extensible Interface Platform®. 

• Technológia Xerox® ConnectKey® for 
SharePoint® alebo Xerox® ConnectKey® 
for DocuShare®: Môžete skenovať súbory 
do zložiek služieb Microsoft® SharePoint alebo 
Xerox® DocuShare® a do iných zložiek systému 
Windows®. Vďaka automatickému prevodu 
na inteligentné štruktúrované dáta, prehľadnému 
systému názvov súborov a nástrojom pre 
smerovanie, získate viac než len základné dátové 
úložisko a funkciu k vytváraniu súborov PDF.

• Riešenie Xerox® ConnectKey Share to Cloud: 
Naše cloudové riešenie umožňuje jednoduché, 
bezpečné a prispôsobiteľné skenovanie do 
obľúbených cloudových úložísk, napríklad 
Google Docs™, SalesForce.com, Office 365 
a Dropbox™. Používa k tomu vlastné pracovné 
postupy založené na technológii Xerox 
Extensible Interface Platform®. 

Ďalšie informácie o riešeniach Xerox® 
Workflow Solutions nájdete na adrese 
www.office.xerox.com/software-solutions. 
*  Voliteľne dostupné riešenia sa môžu v jednotlivých 

oblastiach líšiť.



Vzdialený ovládací panel

Užívateľské rozhranie zariadenia Xerox® 
WorkCentre™ 3655 môžete ovládať 
odkiaľkoľvek pomocou funkcie vzdialeného 
ovládacieho panela. Môžete byť priamo 
pri zariadení, ale tiež stovky kilometrov 
ďaleko. Môžete vzdialene školiť užívateľov 
a konfigurovať nastavenia zariadenia 
s vedomím, že integrované zabezpečenie 
zabráni viacnásobnému súčasnému 
použitiu zariadenia.
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• Prevádzanie papierových dokumentov: 
Skenujte dokumenty a vytvárajte súbory 
PDF s možnosťou vyhľadávania textu, 
jednostránkové a viacstránkové súbory PDF 
a súbory PDF-A podľa normy ISO, ktoré 
umožňujú jednoduchú archiváciu, usporiada- 
nie a vyhľadávanie. 

• Zjednodušenie každodenných úloh:  
WorkCentre 3655 ponúka širokú podporu 
špecializovaných tlačových aplikácií. Ide  
napríklad o aplikácie pre vytváranie anotácií, 
Batesovej pečiatky alebo na kopírovanie ID 
preukazov, pre tlač záložiek a programovanie 
komplexných úloh.

• Apple® AirPrint: E-maily, fotografie 
a dôležité pracovné dokumenty môžete 
tlačiť priamo zo zariadenia Apple iPhone® 
a iPad® bez použitia ovládačov alebo káblov. 
Vďaka funkcii AirPrint dokáže telefón iPhone 
alebo tablet iPad automaticky vyhľadať 
zariadenie WorkCentre 3655 s povolenou
funkciou AirPrint v kancelárskej sieti Wi-Fi 
a pripojiť sa k nej.

• Špičkové užívateľské rozhranie: Užívateľské 
rozhranie na farebnom dotykovom displeji je 
je rovnako prehľadné a obsahuje rovnaké 
intuitívne ikony, na ktoré ste si zvykli pri  
technológiách Xerox®. Ľahko dostupný   
displej umožňuje prístup k hlavným funkciám  
priamo z hlavnej obrazovky. 

• Voliteľné rozhranie Wi-Fi: Vďaka voliteľné- 
mu pripojeniu Wi-Fi sa môžu správci pripojiť 
k zariadeniu WorkCentre 3655 odkiaľkoľvek,  
bez toho, aby potrebovali sieťový kábel. 

• Certifikácia Mopria™: Certifikácia Mopria 
zjednodušuje mobilnú tlač z tabletov 
a chytrých telefónov na mnohých tlačových 
zariadeniach, vrátane multifunkčnej tlačiarne
WorkCentre 3655. 

Pracujte odkiaľkoľvek.
Vaša kancelária je tam, kde sa práve nachádzate. Môžete pracovať, kde a kedy 
chcete, takže nikdy nič nezmeškáte. Zariadenie Xerox® WorkCentre™ 3655 je ľahko 
dostupné a použiteľné, praktické a efektívne. Môžete sa bez problémov pripájať 
k nástrojom, ktoré zlepšia chod vašej firmy. Bez ohľadu na to, kde ste. 



Zariadenie Xerox® WorkCentre™ 3655 je optimalizované z hľadiska týchto vlastností:

Produktivita Skenovanie Zabezpečenie Práca v  sieti  Riešenia              Sieť Wi-Fi
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Aplikácia Xerox® ConnectKey 
otvárajú nové možnosti.
• Jednoduchá komunikácia: Môžete užívať 

funkciu pre poskytovanie informácií. 
Možno napríklad generovať správy 
o promoakciách a firmách, ktoré sa budú 
zobrazovať v užívateľskom rozhraní 
multifunkčnej tlačiarne. Je možné použiť 
text a grafiku, ale tiež logá a kódy QR.

• Maximálne zjednodušenie opakovaných 
pracovných postupov: Môžete rýchlo 
a ľahko vytvárať pracovné postupy 
alebo zástupcu a pridávať ich do najvyššej 
úrovne užívateľského rozhrania, takže 
k nim budete mať jednoduchý a rýchly 
prístup.

• Využitie investícií: Rozšírte možnosti 
zariadení Xerox® WorkCentre™ 3655 bez 
ďalších serverov, softvéru alebo školení 
pre užívateľov.

Kroky v rámci typického pracovného postupu

 

Krok 1 
Naskenujte 
dokument do 
e-mailu.

Krok 2 
Stiahnite súbor 
z e-mailového 
účtu.

Krok 3 
Dokument 
preveďte a uložte.

Krok 4 
Odošlite dáta do 
zdieľaného úložiska.

Dáta sú teraz 
k dispozícii 
ostatným 
užívateľom.

Optimalizovaný pracovný postup pri použití aplikácie Xerox® ConnectKey®

 

Hlavné výhody optimalizácie 
pracovného postupu pomocou 
aplikácií ConnectKey

• Menej krokov, ktoré musí zákazník 
spraviť v rámci rovnakého pracovného 
postupu, čo znižuje riziko vzniku chýb.

• Školenia týkajúce sa vykonávania
celopodnikových pracovných postu- 
pov môžu byť menej náročné.

• Okamžitý zabezpečený prístup 
k obrazom a dátam.

Krok 1 
Naskenujte 
dokument do 
konečného cieľa.

Dáta sú teraz 
k dispozícii 
ostatným 
užívateľom.

1   Obojstranný automatický podávač predlôh 
s kapacitou 60 listov podporuje užívateľské 
formáty médií od 139,7 x 139,7 mm do 
216 x 356 mm.

2   Veľká skenovacia plocha s rozmermi 
216 x 356 mm podporuje širokú škálu 
formátov médií.

3   Zariadenie WorkCentre 3655 má 7palcový 
dotykový displej, na ktorom sa zobrazujú 
jednoduché pokyny a obrazovky pomocníka, 
čo uľahčuje priame používanie zariadenia.

4  Vďaka ľahko prístupnému portu USB môžu 
užívatelia rýchlo tlačiť zo štandardného pamä-
ťového USB zariadenia alebo naň skenovať.

5   Výstupný zásobník na 250 listov so snímačom 
naplnenia.

6   Manuálna zošívačka umožňuje zošitie až 20 
listov s gramážou 75 g/m² (k dispozícii výhradne 
v zariadení WorkCentre 3655/X).

7   Ručný podávač na 150 listov podporuje 
užívateľské formáty médií od 76,2 x 127 mm 
po 216 x 356 mm.

8  Štandardný zásobník papiera na 550 listov 
podporuje formáty médií od 139,7 x 210 mm 
po 216 x 356 mm.

9   Vyberte si 3 prídavné zásobníky papiera na 550
listov podporujúce formáty médií od 
139,7 x 210 mm po 216 x 356 mm (voliteľné), 
čím môžete zvýšiť celkovú kapacitu zásobníkov 
až na 2 350 listov.

10   Do voliteľného podstavca je možné uložiť 
tonerové kazety, papier a ďalší spotrebný materiál.

1
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ConnectKey®

Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3655 je založená na technológii Xerox® ConnectKey®. 
Viac informácií nájdete na stránkach www.xerox.com/connectkey.
Technické údaje 
zariadenia WorkCentre 3655/S WorkCentre 3655/X

Rýchlosť  Až 45 str. A4/min.

Pracovná záťaž         Až 150 000 str./mesiac1

Pevný disk / procesor / pamäť Minimálne 250 GB / 1GHz dvojjadrový / 2 GB

Možnosti pripojenia Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorýchlostný port USB  2.0, voliteľné pripojenie k sieti Wi-Fi (s  adaptérom bezdrôtovej siete spoločnosti Xerox®)

Funkcie radiča Jednotný adresár, vzdialený ovládací panel, online podpora (prístup z užívateľského rozhrania a ovládača tlače), klonovanie konfigurácie

Kopírovanie a tlač
Rozlíšenie kopírovania a tlače          Kopírovanie: až 600 x 600 dpi; tlač: až 1 200 x 1 200 dpi

Rýchlosť výtlačenia prvej strany      Kopírovanie: už za 12 sekúnd; tlač: už za 8 sekúnd

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

Tlačové funkcie                                     Tlač z jednotky USB, nastavenie ovládača Earth Smart, uloženie a načítanie nastavení ovládača, stav obojsmernej komunikácie, inteligentná obojstranná tlač, auto- 
matická obojstranná tlač, tlač brožúr, skúšobná tlač, tlač viac strán na list, funkcie tlače ďalšej úlohy vo fronte (Print Around)

Mobilná tlač      Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (voliteľne), Xerox® Mobile Print Cloud (voliteľne), Xerox® PrintBack, certifikácia Mopria™

Skenovanie    Štandardne       Cieľové umiestnenia: skenovanie do poštovej schránky, sken na jednotku USB, skenovanie do e-mailu, skenovanie do siete; formáty súborov: PDF, PDF/A, XPS, 
JPEG, TIFF; praktické funkcie: skenovanie do domovskej zložky, skenovanie jedným dotykom, súbory PDF s možnosťou vyhľadávania, jedno-/viacstránkové súbory 
PDF / XPS / TIFF, šifrované / heslom chránené súbory PDF, linearizované súbory PDF / PDF/A

 Voliteľne Balíčky softvéru: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional; ďalšie riešenia 
sú dostupné prostredníctvom rôznych obchodných partnerov spoločnosti Xerox

Fax Internetový fax, faxový server Vstavaný fax2, fax v sieti LAN, internetový fax, fax na serveri

Zabezpečenie Štandardne      McAfee® Embedded, kompatibilita so softvérom McAfee ePolicy (ePO), prepísanie obrazu na pevnom disku, 256bitové šifrovanie (spľňa normu FIPS 140-2), certifikácia 
Common Criteria (ISO 15408), zabezpečená tlač, zabezpečený fax, zabezpečené skenovanie, zabezpečený e-mail, technológia Cisco® TrustSec, overovanie v sieti, 
šifrovanie SSL, protokol SNMPv3, funkcia Audit Log, riadenie prístupu, práva užívateľov

 Voliteľne McAfee Integrity Control, technológia Xerox Secure Access Unified ID System®, sada čipových kariet (CAC/PIV, .NET)

Účtovanie         Štandardne        
Štandardné účtovanie Xerox® (kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie, e-mail), sada pre účtovanie v sieti

 Voliteľne Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®; k dispozícii sú i ďalšie riešenia pre účtovanie v sieti

Vstup papiera

Štandardne      

 Duplexný automatický podávač predlôh: 60 listov; užívateľské formáty: 139,7 x 139,7 mm až 216 x 356 mm
Ručný podávač: 150 listov; užívateľské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 1: 550 listov; užívateľské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm

 Voliteľne Až 3 prídavné zásobníky: 550 listov každý; užívateľské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm

Celková kapacita  
(štand. / max.) 700 / 2 350 listov

Výstup papiera 
                        Štandardne      250 listov, automatické obojstranné spracovanie

Funkcie – Zabudovaná manuálna zošívačka: 20 listov, v jednom mieste

Záruka Dva roky s opravou v mieste inštalácie
1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné využitie na maximum. 2 Vyžaduje analógovú telefónnu linku.

Xerox® WorkCentre™ 3655

Podrobnejšie technické údaje nájdete na stránkach www.xerox.sk.  
Viac informácií nájdete na webe www.xerox.com/office. 
© 2014 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print 
Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Secure Access Unified ID 
System® sú ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v USA a ďalších krajinách. Mopria je ochranná známka organizácie Mopria Alliance. 
Spoločnosť Xerox Corporation ako partner projektu ENERGY STAR® potvrdzuje, že tento produkt spĺňa normy energetickej hospodárnosti 
ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú ochranné známky registrované v USA. Informácie o produkte alebo technické údaje 
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 6/14 BR9621  W36BR-02MA

Správa zariadenia
Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® 
CentreWare®, Apple® Bonjour®, e-mailové upozornenia
na dochádzajúci spotrebný materiál 
Tlačové ovládače
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 a vyššie, 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®

Spracovanie médií
Duplexný automatický podávač predlôh: simplexný režim: 
50-125 g/m²; duplexný režim: 60-125 g/m²; ručný podávač, 
zásobník 1 a 3 prídavné zásobníky (voliteľne): 60-216 g/m²
Typy médií
Bežné, dierované a hlavičkové médiá, ľahké kartóny, kartóny, 
recyklované médiá, kancelárske médiá, štítky, predtlačené 
médiá, obálky, užívateľské médiá. Úplný zoznam nájdete 
na adrese www.xerox.com.

Rozmery (Š x H x V)
560 x 541 x 577 mm  
Hmotnosť: WorkCentre 3655/S: 25,4 kg;  
WorkCentre 3655/X: 26,3 kg
Certifikácia
FCC časť 15, trieda A, FCC časť 68, označenie CE platné podľa 
smernice 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2. vydanie, EAC, smernica RoHS 2011/65/EU, 
smernica WEEE 2012/19/EU, v súlade s programom ENERGY 
STAR®

Obsah balenia
• Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3655
• Tonerová kazeta (kapacita 6 100 strán*)
• Zobrazovací valec (85 000 strán**)
•  Stručná inštalačná príručka, príručka s informáciami o produkte, 

disk CD s ovládačmi, disk CD s dokumentáciou (užívateľský  
manuál, manuál pre správcu systému)

• Napájací kábel
• Telefónny kábel pre fax

Spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo
Štandardná tlačová kazeta: 6 100 strán*  106R02737           
Vysokokapacitná tlačová kazeta: 14 400 strán* 106R02739           
Tlačová kazeta s extra veľkou  
kapacitou: 25 900 strán*  106R02741           
Zobrazovací valec: 85 000 strán** 113R00773        
Kazeta svoriek (3 000 svoriek) 108R00823           
Podávač na 550 listov 097S04625
Podstavec 497K14670          
Adaptér bezdrôtovej siete 497K11500           
Sada McAfee Integrity 320S00665
Sada pre podporu spoločných prístupových kariet 498K17546           

*  Priemerný počet štandardných strán. Deklarovaná vyťaženosť podľa  
normy ISO/IEC19752. Celková vyťaženosť sa bude líšiť v závislosti od 
obrazu, plochy pokrytia a režimu tlače.

**  Priemerný počet strán. Deklarovaná vyťaženosť pri tlači na médiá 
formátu A4 gramáže 75 g/m². Vyťaženosť sa bude líšiť v závislosti od
použitého typu média, formátu, gramáže, orientácie a režimu tlače.


