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Xerox® Phaser® 4600 / 4620 
Imprimantă laser
Productivitate optimizată şi cea 
mai bună viteză din această 
clasă de echipamente



Concepută pentru cerinţele 
echipei de lucru
Afacerea dumneavoastră contează pe viteză 

şi flexibilitate, iar noua imprimantă laser 

Phaser 4600 / 4620 oferă viteze de imprimare 

de top fără a face rabat la calitate. 

 Viteza mare 

de imprimare de până la 62 ppm asigură 

productivitate maximă. 

 Prima pagină este 

imprimată în doar 7,8 secunde.

 Calitatea 

îmbunătăţită a imaginii de 1200 × 1200 

conferă documentelor precizie şi claritate 

excepţională.

 Cu un volum lunar 

de până la 275.000 de pagini, imprimanta 

Phaser 4600 / 4620 este ideală pentru 

producţia de mare capacitate.

 Concepută special să 

funcţioneze ultra-silenţios pentru limitarea 

impactului fonic în birourile aglomerate. 

Cu Xerox Phaser 4600 / 4620 beneficiaţi de o 

diversitate uriaşă de opţiuni de imprimare. 

 Datorită consolei 

frontale simple şi a configurării automate, 

puteţi începe activitatea în câteva minute 

de la instalare.

 Phaser 4600 / 

4620 acceptă fără probleme o gamă extrem 

de variată de suporturi, de la folii 

transparente, până la carton, plicuri şi 

etichete.

 

Tava principală poate fi încărcată cu până 

la 550 de coli de hârtie, cu dimensiuni între 

76 × 127 mm şi 216 × 356 mm.

 

Modulul de finisare cu capacitate de 500 

de coli extinde şi mai mult productivitatea 

imprimantei Phaser 4600 / 4620.

 Beneficiaţi de avantajele 

memoriei standard de 256 MB cu 

posibilitate de extindere la 768 MB.

Ţineţi costurile sub control 

Cu Xerox Phaser 4600 / 4620, economiile 

dumneavoastră cresc neîncetat. Pe lângă 

preţul mic de achiziţie, costurile se vor reduce 

în continuare graţie soluţiilor de economisire 

gândite pentru protejarea mediului. 

 

Imprimarea faţă-verso extrem de eficientă 

şi simplă economiseşte costurile şi hârtia.

 Cu funcţia 

de imprimare N pe pagină, grupaţi mai 

multe pagini pe o singură coală de hârtie.

 Imprimanta Phaser 4600 / 4620 

îndeplineşte cele mai stricte standarde 

ENERGY STAR® pentru economisirea 

energiei.

 

Consumabilele instalate individual vă 

permit să profitaţi la maximum de fiecare 

componentă în parte.

 Cilindrul de imprimare 

cu perioadă îndelungată de exploatare 

durează mai mult şi trebuie înlocuit mai rar. 

Imprimanta laser Phaser
®

 4600 / 4620

Phaser 4600 / 4620 răspunde cererii 

de productivitate oferind la un preţ atractiv cea mai bună viteză din această clasă 

de echipamente. Echipa dumneavoastră va beneficia de performanţă fiabilă şi 

durabilă – pagină cu pagină, an după an.

Phaser® 4600 / 4620  
Pe scurt

62 ppm

7,8 secunde

hârtie, poate fi extinsă până la 

3.750 de coli

de până la 1200 × 1200 dpi
476 × 541 × 420 mm

62



Preluaţi controlul 

Extindeţi controlul asupra documentelor 

în reţea cu ajutorul funcţiilor la nivel de 

întreprindere. 

 Beneficiaţi de 

suport integrat pentru reţelele Ethernet 

10/100/1000 Base-T.

 Alegeţi conexiunea wireless internă 

opţională pentru a beneficia de flexibilitate 

în ceea ce priveşte amplasarea imprimantei.

 CentreWare® 

Internet Services şi CentreWare Web 

furnizează interfeţe utile pentru 

administrarea simplă de la distanţă a 

echipamentului.

Reduceţi potenţialele riscuri cu ajutorul 

celor mai avansate funcţii de securitate din 

domeniu.

 Suportul integrat 

pentru IPV6 şi IPSec face parte din dotarea 

standard.

 Funcţia de Suprascriere 

a datelor şterge complet din memoria 

imprimantei informaţiile care nu mai sunt 

necesare.

Criptarea hard 

disc-ului asigură protecţia documentelor 

salvate în memoria imprimantei, iar funcţia 

Imprimare securizată reţine lucrările 

personale în coada de imprimare până când 

sunt eliberate de către proprietar.

1
Tavă multifuncţională cu capacitate de 100 de coli 

(tava 1)

2
Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli (tava 2)

3
Port pentru dispozitive de memorie USB

 

4
Imprimare duplex automată*

Modul de finisare pentru 500 de coli, cu capsator

6
Adaptor de reţea wireless

7
Dispozitive de alimentare pentru 550 de coli (tăvile 

3 şi 4)**

8
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 

2.000 de coli (cu stand)

9
Stand 

* Standard la configuraţiile DN şi DT 

** Tava 3 face parte din dotarea standard la configuraţia DT

Aveţi nevoie de o soluţie de imprimare care să 

acompanieze stilul de lucru din mediul de afaceri alert al zilelor noastre. Xerox 

Phaser 4600 / 4620 este alegerea ideală, funcţiile sale inovatoare simplificând 

viaţa la birou şi protejând siguranţa documentelor confidenţiale.
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Viteză Phaser 4600: până la 52 ppm; Phaser 4620: până la 62 ppm

Volum lunar 275.000 pagini/lună1

Hârtie  
Alimentare cu hârtie Standard  100 coli; dimensiuni personalizate: 76 × 127 mm până la 216 × 356 mm

 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm

Opţional  550 coli; dimensiuni personalizate: 

98 × 210 mm până la 216 × 356 mm

Opţional  550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm

 (adăugat la tăvile 1-4): 2.000 coli; dimensiuni standard: A4 până la 216 × 356 mm

Ieşire hârtie Standard

Opţional (una dintre cele două 

opţiuni)

500 coli

 tavă pentru 500 de coli, capsare pentru 50 de coli sau  patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli

Imprimare faţă-verso automată Opţional Standard

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 7,8 secunde

Rezoluţie (maximă) 600 × 600 dpi, până la 1200 × 1200 dpi cu calitate îmbunătăţită a imaginii

Procesor

Memorie (std./max.) 256 MB / 768 MB

Conectivitate 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opțional wireless 802.11n

Limbaje de imprimare PCL® 6, PCL 5e, emulare PostScript 3, PDF, Epson

Funcţii de imprimare 256 niveluri de semitonuri (nuanţe de gri), filigrane, imprimare postere, N pe pagină, dimensionare la formatul paginii, scalare, suprapuneri, micşorare/mărire, 

economizor toner, imprimare de pe USB, Print Around, colaţionare, imprimare securizată, imprimare personală, SMart Duplex

Garanţie Garanţie un an la sediul clientului

1 Volumul lunar prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează să fie realizat în mod curent.

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox 

Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, alertă 

e-mail pentru nivel scăzut de toner

Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; 

Mac® OS 10.3 şi versiuni ulterioare; diverse sisteme Linux, 
® Enterprise 4,5; Sun MicroSystems Solaris™ 9,10; 

Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®

NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print 

Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

autentificare în reţea, SNMPv3, suprascriere date, jurnal de audit, 

Xerox Secure Access (opţional), filtrare adrese IP

136 fonturi PostScript®; 93 fonturi PCL®

Tava 1 (multifuncţională): 60-220 g/m²;  

tăvile 2-6: 60-163 g/m²; dispozitiv de alimentare de mare 

capacitate: 60-90 g/m². Tipuri de suporturi: hârtie obişnuită, 

hârtie preperforată, transparente, hârtie preimprimată, hârtie 

groasă, hârtie reciclată, hârtie standard, etichete, hârtie pentru 

arhivare, carton

Temperatură: funcţionare: 10º până la 32ºC; depozitare: 

20º până la 40ºC. Umiditate relativă: 20 până la 80%. Niveluri 

de presiune sonoră: imprimare: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), 

pregătit: 30 dB(A), în aşteptare: 39 dB(A). Durată încălzire (din 

modul economic): prima imprimare: 32 de secunde; interfaţă 

pregătită: 2 secunde; durată încălzire (din modul pornire): prima 

imprimare: 73 de secunde (max.); interfaţă pregătită: 54 de 

secunde (max.)

imprimării 900 W, în aşteptare: 93 W, mod economic: 10 W, 

calificat ENERGY STAR®

4600N/4600DN/4620DN: 476  × 541  × 420 mm.  

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-03, prima ediţie, FDA/

ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva 

privind tensiunea joasă 73/23/CEE, EN 60950-1, prima ediţie, 

EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 89/336/

CE, Directiva DEEE 2002/96/CE, calificat ENERGY STAR, în 

conformitate cu Secţiunea 508 a Rehabilitation Act, certificat 

Blue Angel, în conformitate cu TAA
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Cartuş cu toner cu capacitate standard:  

13.000 de pagini* 106R01534

Cartuş cu toner cu capacitate extinsă: 

30.000 de pagini* 106R01536

Cartuş cu capse: 

3 cartuşe cu câte 15.000 de capse 008R12941

Kit de întreţinere, 110 V: 150.000 pagini** 115R00069 

Kit de întreţinere, 220 V: 150.000 pagini** 115R00070 

Cartuş cilindru SMart Kit: 80.000 pagini** 113R00762

Opţiuni
Kit unitate hard disc: 160 GB  097N01879

Tavă de hârtie cu capacitate de 550 de coli 097N01874

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de 

coli (cu stand) 097N01875

Modul de finisare/capsator 097N01876

Cutie poştală cu 4 bene 097N01877

Stand 097N01916

Memorie de 512 MB 097N01878

Adaptor de reţea wireless internă 097N01880

Modul de imprimare duplex 097N01923

*   Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu ISO/

IEC 19752. Randamentul poate varia în funcţie de imagine, acoperirea cu cerneală şi 

modul de imprimare.

**  Număr aproximativ de pagini. Randament declarat bazat pe pagini cu format A4 şi 

greutate de 75 g/m2. Randamentul poate varia în funcţie de tipul, formatul, greutatea 

şi orientarea suportului, precum şi de tiparele de utilizare.

Phaser® 4600 / 4620
Imprimantă laser alb-negru


