
WorkCentre® 3550 
Echipament multifuncţional 
alb-negru format A4 

Echipamentul multifuncţional 
Xerox® WorkCentre® 3550
Performanţă de excepţie pentru 
biroul dumneavoastră



Descoperiţi avantajele 
scanării

Iată cât de utilă poate fi scanarea 
pentru îmbunătăţirea proceselor 
de lucru interne şi eliberarea 
spaţiului de lucru de dulapuri 
ticsite şi a birourilor de teancuri de 
documente.

•  Scanaţi şi trimiteţi prin email 
documente color şi fotografii 
direct de la echipament. Suportul 
LDAP automatizează găsirea 
destinatarilor.

•  Scanarea în reţea vă permite 
să salvaţi documentele în reţea 
pentru a putea fi accesate 
oricând de echipă.

•  Aplicaţiile software OCR 
transformă documentele tipărite 
în documente electronice 
editabile.

•  Conectaţi dispozitivul de 
memorie USB în portul 
disponibile pentru stocare 
simplă.

•  Scanare în formate de fişier 
standard, precum PDF, TIFF, 
Multi Page TIFF şi JPEG.

•  Network Scan Manager vă 
permite să schimbaţi rapid 
setările de scanare şi să adăugaţi 
sau să ştergeţi directoare din 
computer.

Performanţă sporită
Combinaţia perfectă de productivitate şi 
utilizare facilă, echipamentul multifuncţional 
WorkCentre 3550 vă va ajuta să recuperaţi 
timpul petrecut în fiecare zi cu activităţi legate 
de documente.

•   Viteze uimitoare de copiere şi imprimare 
de până la 33 ppm.

•  Hârtie din belşug. Capacitate de 
alimentare de 550 coli (ce poate fi mărită la 
1.050 coli).

•  Imagine mai bună. Scanare color şi 
imprimare de o calitate remarcabilă datorită 
rezoluţie de 1200. 

•  Imprimare din orice aplicaţie. Cu driverele 
de imprimare PostScript® 3™ şi PCL® 
disponibile rezultatele vor fi întotdeauna pe 
măsura aşteptărilor. 

•  Panou de comandă intuitiv. Structura 
eficientă a meniurilor vă permite să realizaţi 
mult mai repede sarcinile obişnuite.

•  Eficienţă sporită. Acum, cu un singur 
echipament, puteţi efectua toate sarcinile 
pe care obişnuiaţi să le realizaţi cu 
echipamente individuale – primirea faxurilor 
în timpul copierii şi imprimării documentelor 
– şi crea spaţiu valoros în birou.

Funcţii performante  
pe măsura bugetului 
WorkCentre 3550 este suficient de performant 
pentru a face faţă tuturor cerinţelor de 
imprimare, copiere, scanare şi fax. 

•  Dispozitiv automat de alimentare 
faţă-verso. Vă oferă funcţie de alimentare 
automată faţă-verso pentru toate funcţiile.

•  Reduceţi costurile cu documentele. 
Funcţiile concepute pentru economisirea 
resurselor includ modurile economice pentru 
toner şi electricitate, imprimarea N-up 
pentru reducerea consumului de hârtie şi ID 
Card Copy. De asemenea, WorkCentre 3550 
a fost certificat ENERGY STAR..

•  Integraţi scanarea color în fluxul de 
lucru. Transformaţi rapid documente tipărite 
în fişiere digitale şi trimiteţi-le la server, 
adrese email sau dispozitive de memorie 
USB. 

•  Alegeţi un fax modern. Profitaţi de toate 
funcţiile incluse într-un fax performant – 
apelări rapide, Secure Fax, transmiterea 
faxurilor color, fax LAN şi direcţionarea 
faxurilor către email – plus o mulţime de 
funcţii desinate fluxurilor de lucru.

•  Port USB la îndemână. Imprimaţi 
şi scanaţi fişierele direct de la sau la 
dispozitivul de memorie USB.

Echipamentul multifuncţional WorkCentre® 3550
Ridicaţi ştacheta productivităţii. WorkCentre 3550 vă ajută să optimizaţi 
productivitatea cu funcţii ultra rapide de copiere, imprimare şi fax, plus funcţii de 
scanare destinate să accelereze procesele de lucru interne. 

WorkCentre® 3550
pe scurt
•  Imprimare şi copiere cu viteză de 

până la 33 ppm
•  600 x 600 dpi (până la  

1200 x 1200 enhanced  
image quality)

•  75.000 pagini/volum lunar 
maxim

•  Capacitate de alimentare de 550 
coli, putând fi mărită la 1.050 coli

LxAxÎ: 
582 x 488 x 554 mm

Imprimare, copiere, scanare, fax

216 x 356 mm

ppm33
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1
Dispozitivul automat de alimentare faţă-verso asigură 
scanarea, copierea şi transmiterea prin fax rapide a 
lucrărilor faţă-verso complexe.

2
Tava multifuncţională cu capacitate de 50 de coli 
suportă o gamă variată de tipuri şi dimensiuni 
personalizate de hârtie, precum plicurile, etichetele şi 
cărţile poştale.

3
Tava de 500 de coli măreşte capacitate de 
alimentare pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor 
de imprimare, copiere şi fax ale unei echipe.

4
Tava adiţională de 500 de coli (opţională) măreşte 
capacitatea totală de alimentare la 1.050 coli. 

5 
Portul memoriei USB vă permite să salvaţi sau să 
imprimaţi direct de la un dispozitiv de memorie USB 
– fără a avea nevoie de un computer.

6
Butonul One Touch permite activarea rapidă şi simplă 
a modului economic sau oprirea echipamentului 
în perioade prelungite de nefuncţionare. Apăsând 
acelaşi buton din nou, echipamentul devine 
funcţional.

7
Funcţiile avansate de fax includ Fax integrat şi 
Fax LAN (pentru transmiterea faxurilor în format 
electronic), plus directoare fax, primirea securizată a 
faxurilor şi opţiuni de redirecţionare a faxurilor. 

8
Agenda de adrese conţine adresele email şi numerele 
de fax folosite frecvent. Puteţi, de asemenea, imprima 
lista adreselor.

Funcţiile echipamentului pot fi accesate de la panoul frontal intuitiv prin simpla apăsare a unui buton.

8

7

Special conceput pentru echipa 
dumneavoastră
Cu WorkCentre 3550, sarcinile de birou ce 
necesitau procese manuale multiple pot fi 
realizate acum prin simpla apăsare a unui 
buton. 

 •  Compatibil cu toate sistemele de 
operare. Suport complet pentru platformele 
sistemelor de operare, indiferent dacă 
este vorba de Windows, Linux/UNIX sau 
Macintosh.

•  Instrumente de management la distanţă. 
CentreWare® Internet Services asigură 
monitorizare în timp real, configurarea 
echipamentului, vizualizarea nivelului 
de toner şi hârtie, plus comandarea 
consumabilelor. Xerox Status Monitor 
alertează utilizatorii atunci când se produc 
erori în timpul imprimării.

•  Controlul accesului la informaţii 
confidenţiale. Siguranţa informaţiei este o 
cerinţă obligatorie pentru orice companie. 
Funcţiile Secure Print şi Secure Fax 
blochează documentele imprimate până la 
introducerea unui cod PIN unic.

•  Soluţia ideală pentru echipa 
dumneavoastră. Toate funcţiile sunt 
integrate într-un echipament compact, astfel 
încât utilizatorii să aibă toate instrumentele 
necesare la îndemână. 

•  Timp de producţie maxim. Un singur 
cartuş de imprimare de înlocuit şi o tavă de 
alimentare de mare capacitate.



Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500 sau să vizitaţi www.xerox.ro 
© 2010 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® and 
WorkCentre® are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for 
energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to 
change without notice. 7/10 W3BBR-011A

WorkCentre 3550X WorkCentre 3550XT WorkCentre 3550XTS

Viteză până la 33 ppm

Volum lunar maxim până la 75,000 pagini / lună1

Hârtie
Alimentare  Standard Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso: 50 coli; Dimensiuni: 69.9 x 145 mm - 216 x 356 mm

Tava multifuncţională: 50 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Tava principală: 500 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm 

Tavă adiţională (opţional): 500 coli; 
Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 
216 x 356 mm

Tava 2 şi stand: 500 coli; Dimensiuni: 148 x 210 
mm - 216 x 356 mm

Ieşire 250 coli

Imprimare automată faţă-verso Standard

Imprimare
Imprimarea primei pagini 8.5 secunde

Rezoluţie 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 enhanced image quality)

Memorie (std / max) 256 MB / 512 MB

Procesor 360 MHz

Limbaje de imprimare Emulare PCL® 6 / 5e, compatibil PostScript® 3™

Conectivitate USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Funcţii imprimare automată faţă-verso, mod economic pentru toner, imprimare de probă, imprimare securizată, filigrane, N-up, redimensionare la formatul 
paginii, micşorare/mărire, imprimare tip poster, imprimare broşuri, imprimare de la dispozitiv de memorie USB

Copiere
Copierea primei pagini 10 secunde

Rezoluţie 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 enhanced image quality)

Funcţii copiere automată faţă-verso, micşorare/mărire, ştergere fundal, colaţionare (doar de la DADF), copiere carduri de identitate, N-up (2-up/4-up),  
copiere cărţi, creare broşuri, copiere tip poster (doar de la platan)

Fax 33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

Funcţii transmitere fax color, fax faţă-verso, transmitere către fax/email şi server (FTP, SMB), PC şi LAN Fax (doar transmitere), primire securizată, agendă de 
adrese, re-apelare automată, re-apelarea ultimului număr, ton de apel distinctiv, interfaţă telefon extern, jurnal, rapoarte de confirmare, listă de apelare 

automată, blocarea faxurilor nedorite, baterie backup, până la 209 grupuri de destinatari, transmitere întârziată a faxurilor, stocare faxuri primite în 
memorie, micşorarea automată a fişierelor, memorie fax 7 MB

Scanare
Destinaţii de scanare

scanare către email (include până la 200 adrese, dimensiune maximă mesaj 10 MB), scanare în reţea către PC, scanare către FTP şi SMB,  
scanare către aplicaţii inclusiv OCR (aplicaţie OCR inclusă), scanare către dispozitiv de memorie USB

Funcţii scanare color; rezoluţie de până la 4800 x 4800 dpi (interpolat); formate de fişiere: JPG, PDF, Multipage PDF, TIFF, Multipage TIFF;  
Scan to PC Desktop® Personal Edition (include 1 licenţă Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever) 

Securizare 802.1x, SNMPv3, HTTPS, fax securizat, SSL, IPv6, filtrare adrese IP, scanare către email cu autentificare

Garanţie 1 an
1 Volum lunar maxim. Nu este recomandată atingerea acestei limite în mod regulat.

Managementul echipamentului
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Drivere de imprimare
Windows® XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/2008Server(32/6
4bit)/Vista(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/2008 R2(64bit); 
Macintosh® OS X v10.3-10.6; Diverse versiuni Linux® inclusiv 
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)

Hârtie
Tava multifuncţională: 60 – 163 g/m²; Tipuri de media: 
hârtie, coli cu antet, hârtie groasă, hârtie subţire, hârtie 
reciclată, etichete, hârtie pre-tipărită, hârtie perforată, 
carduri, transparente, plicuri; Tava principală şi cea adiţională 
(opţional): 60 – 105 g/m²; Tipuri de media: hârtie, hârtie 
groasă, hârtie subţire, hârtie reciclată; DADF: Grosime: 50 - 
120 g/m²

Mediu de funcţionare
Temperatură: 10º  -  32º C; Umiditate relativă: 20  -  80%; 
Nivel zgomot: Imprimare: 55 dB(A), În aşteptare: 39 dB(A); 
Timp de încălzire (din modul economic): mai puţin de 15 sec.

Electricitate
Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum: În aşteptare: 
<60 W; Imprimare: 600 W; Mod economic: <20 W  
Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
582 x 488 x 553 mm; Greutate: 23.4 kg fără cartuşe;  
Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 676 x 619 x 699 mm

Certificări
Listat UL 60950, Însemnul CE aplicabil directivelor 2006/95/
EC, 2004/108/EC şi 99/5/EC, FCC Part 15 Class A, FCC Part 
68

Conţinutul ambalajului
•  Echipamentul multifuncţional WorkCentre 3550
•  Cartuş de imprimare (5,000 pagini1)
•  Kit de instalare (Discul de instalare, discul cu aplicaţii 

software şi documentaţie)
•  Cablu de alimentare, cablu USB

Consumabile
Cartuş de toner capacitate standard*:
5,000 pagini 106R01529
Cartuş de toner capacitate extinsă1:
11,000 pagini 106R01531
*  Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19752. 

Durata de viaţă poate varia în funcţie de imaginea imprimată, 
acoperire şi modul de imprimare.

Opţiuni
Tavă 500 coli 098N02190
Memorie 256 MB 098N02189 
Stand 097N01674 
Interfaţă dispozitive externe 097N01676 
Adaptor reţea wireless  
– Transformator european 097S03741


