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Xerox® Phaser® 4600 / 4620 
Laserová tiskárna
Špičková kancelářská produktivita 
díky nejvyšší rychlosti ve své třídě



Navržena pro splnění nároků 
pracovních skupin
Vaše práce závisí na rychlosti a flexibilitě a 
nová laserová tiskárna Phaser 4600/4620 
nabízí rychlosti tisku světové třídy bez dopadu 
na kvalitu. 

•  Vyšší výkon. Vysoká rychlost tisku až  
62 str./min zaručí, že můžete nerušeně 
pracovat. 

•  Rychlý výstup. První stránku uvidíte již za 
7,8 sekundy.

•  Poznejte rozdíl. Díky kvalitě tisku až 
1200 × 1200 ve vylepšeném režimu mají 
vaše dokumenty výjimečnou ostrost a 
čitelnost.

•  Stvořena pro výdrž. Díky měsíčnímu 
zatížení až 275 000 výtisků je tiskárna 
Phaser 4600/4620 stvořena k intenzivnímu 
tisku.

•  Tichý partner. Je navržena pro velmi tichý 
provoz, aby minimálně zatěžovala rušné 
kanceláře. 

Vaše výtisky, vaše cesta 
Získejte s tiskárnou Xerox Phaser 4600/4620 
širokou škálu možností tisku. 

•   Jednoduchost sama. Snadno srozumitelný 
ovládací panel a automatické nastavení 
umožňují zahájení tisku již za pár minut.

•   Tiskněte na cokoliv. Tiskárna Phaser 
4600/4620 si snadno poradí s každým 
médiem, od průhledných fólií, přes kartón, 
po obálky a štítky.

•   Více papíru, více možností. Hlavní 
zásobník pojme až 550 listů médií 
ve formátech od 76 × 127 mm do 
216 × 356 mm.

•   Automatické sešívání až 50 listů. Volitelný 
finišer s kapacitou 500 listů dále rozšiřuje 
produktivitu tiskárny Phaser 4600/4620.

•   Bezproblémové zpracování složitých 
dokumentů. Můžete pracovat se standardní 
kapacitou paměti 256 MB nebo ji volitelně 
rozšířit na 768 MB.

Podpořte váš rozpočet a snižte 
dopad na životní prostředí
Vaše úspory s tiskárnou Xerox Phaser 
4600/4620 nikdy nekončí. Její počáteční cena 
je příznivá a nabízí nízké provozní náklady díky 
ekologické šetrnosti. 

•   Snižte spotřebu papíru na polovinu. Velmi 
efektivní, bezproblémový oboustranný tisk 
šetří peníze i papír.

•   Ještě větší úspora papíru. Tisk více stran 
na list umožňuje seskupit více stránek na 
jeden list papíru.

•   Nižší měsíční účty za elektřinu. Tiskárna 
Phaser 4600/4620 podporuje nejvyšší 
standardy programu ENERGY STAR® 
ohledně úspory energie.

•   Vyměňte jen to, co je spotřebované. Náš 
dělený spotřební materiál vám umožňuje 
maximálně využít každou uživatelem 
vyměnitelnou součást.

•   Méně odpadu. Tiskový válec s dlouhou 
životností déle vydrží a vyžaduje méně časté 
výměny. 

Laserová tiskárna Phaser® 4600/4620

Vytiskněte více za kratší dobu. Tiskárna Phaser 4600/4620 splňuje vaše 
produkční nároky díky nejvyšší rychlosti tisku ve své třídě a poskytuje vaší pracovní 
skupině bezpečný a spolehlivý výkon – vždy a na každé stránce.

Phaser® 4600/4620  
Stručná fakta
•   Tisk rychlostí až 62 str./min
•   Vytištění první stránky již za 

7,8 sekundy
•   Kapacita médií 650 listů, 

rozšiřitelná na 3 750 listů
•   700MHz procesor
•   Vylepšená kvalita tisku až 1200 

× 1200
Š × H × V (N/DN):
476 × 541 × 420 mm

Tisk

A4

str./min62



Získejte kontrolu nad 
síťovým tiskem
Rozšiřte kontrolu nad dokumenty na celou síť 
pomocí funkcí podnikové třídy. 

•   Snadné připojení. Získáváte integrovanou 
podporu ethernetových sítí 10/100/1000 
Base-T.

•   Tiskárnu umístěte přesně tam, kam 
chcete. Vyberte si volitelnou interní 
podporu bezdrátového připojení a získáte 
tak flexibilnější možnosti umístění tiskárny.

•   Spravujte hlavní funkce tiskárny od 
vašeho stolu. Služby CentreWare® Internet 
Services a web CentreWare poskytují 
užitečná uživatelská rozhraní pro snadnou 
vzdálenou správu.

Chraňte obchodně kritické 
informace
Snižte potenciální rizika zabezpečení díky 
nejlepším funkcím zabezpečení v oboru.

•   Implementujte nejsilnější dostupné 
možnosti zabezpečení. Integrovaná 
podpora protokolů IPV6 a IPSec je 
standardní součástí.

•   Uchovejte citlivé dokumenty z dosahu 
cizích očí. Funkce přepisování obrazu zcela 
odstraní nepotřebná data z úložiště tiskárny.

•   Chraňte své dokumenty. Šifrování 
pevného disku chrání uložené dokumenty 
v paměti tiskárny a funkce zabezpečeného 
tisku uchovává soukromé úlohy ve frontě, 
dokud nejsou uvolněny vlastníkem úlohy.

Výjimečná hodnota s prostorem 
pro další růst
Standardně:

1
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 
(zásobník 1)

2
Podavač s kapacitou 550 listů (zásobník 2)

3
Port pro paměťová zařízení s rozhraním USB

 

Volitelně:

4
Automatický oboustranný tisk

5
Finišer s kapacitou 500 listů se sešívačkou

6
Adaptér bezdrátové sítě

7
Podavače s kapacitou 550 listů (zásobníky 3 a 4

8
Podavač s kapacitou 2000 listů (včetně podstavce)

9
Podstavec 

Špička v inovacích. Potřebujete řešení tisku, které doplňuje způsob, jakým se 
pracuje v dnešních uspěchaných kancelářských prostředích. Tiskárna Xerox Phaser 
4600/4620 razí cestu v této oblasti díky inovativním funkcím, které zjednodušují 
kancelářskou práci a zaručují bezpečí citlivých dokumentů.
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Rychlost

Phaser 4600N Phaser 4620DN
Phaser 4600: Až 52 str./min; Phaser 4620: Až 62 str./min

Pracovní zátěž 275 000 stran měsíčně1

Podpora médií  
Vstup médií Standardně Zásobník 1 (víceúčelový): 100 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm

Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 98 × 210 mm až 216 × 356 mm

Volitelně Zásobník 3, 4, 5, 6: 550 listů; uživatelské formáty: 98 × 210 mm až 216 × 356 mm

Velkokapacitní podavač (přidejte k zásobníkům 1–4): 2 000 listů; standardní formáty: A4 až 216 × 356 mm

Výstup médií Standardně

Volitelně (vyberte jednu možnost)

500 listů

Finišer: Zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání 50 listů nebo Schránka: Čtyři přihrádky s kapacitou 100 listů

Automatický oboustranný tisk Volitelně Standardně

Tisk  
Výstup první strany Již za 7,8 sekundy

Rozlišení (max.) 600 × 600 dpi, rozšířená kvalita až 1200 × 1200

Procesor 700 MHz

Paměť (stand./max.) 256 MB / 768 MB

Připojení 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně bezdrátové připojení 802.11n

Jazyky popisu stránky PCL® 6, PCL 5e, emulace jazyka PostScript 3, PDF, Epson

Funkce tisku 256 úrovní polotónů (odstínů šedi), vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na list, přizpůsobení formátu stránky, změna měřítka, překrývání, zvětšení/zmenšení, 
úspora toneru, tisk ze zařízení s rozhraním USB, Print Around, kompletování, zabezpečený tisk, osobní tisk, oboustranný tisk SMart

Záruka Dvouletá záruka v místě instalace
1 Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.

Správa zařízení
Internetové služby Xerox CentreWare®, web CentreWare, 
správce zařízení Xerox, rozhraní WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, 
upozorňování na docházející toner e-mailem

Tiskové ovladače 
Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® 
OS 10.3 a vyšší; různé distribuce systému Linux včetně Red Hat® 
Enterprise 4,5; Sun MicroSystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 
1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x 
Open Enterprise Server, ovladač Xerox Global Print Driver®, 
ovladač Xerox Mobile Express Driver™

Zabezpečení
Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, kompatibilita s protokolem 
IPv6, identifikace v síti, SNMPv3, přepisování obrazu , Audit Log, 
zabezpečený přístup Xerox (volitelně), filtrování IP adres

Možnosti písem 
136 písem jazyka PostScript®; 93 písem jazyka PCL®

Podpora médií
Zásobník 1 (víceúčelový): 60 – 220 g/m2; zásobníky 2 – 6: 60 
– 163 g/m2; velkokapacitní podavač: 60 – 90 g/m2; typy médií: 
běžný papír, předem děrovaný papír, průhledné fólie, předtištěný 
papír, papír s vysokou gramáží, recyklovaný papír, kancelářský 
papír, štítky, archivační papír, kartón

Provozní prostředí

V provozu: 10 º až 32 ºC; Při uskladnění: 20 º až 40 ºC; relativní 
vlhkost: 20 až 80 %; hladiny akustického tlaku: při tisku: 4600: 
56 dB(A), 4620: 58 dB(A), v režimu připravenosti: 30 dB(A);  v 
pohotovostním režimu: 39 dB(A); Doba zahřívání (z úsporného 
režimu): první výtisk: již za 32 sekund; připravenost ovládacího 
panelu: 2 sekundy; doba zahřívání (z vypnutého stavu): první 
výtisk: 73 sekund (max.); připravenost ovládacího panelu: 54 
sekund (max.)

Požadavky na napájení
220 – 240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba: Při tisku 900 W, v 
pohotovostním režimu: 93 W, v úsporném režimu: 10 W 
certifikace ENERGY STAR®

Rozměry (š × h × v)
4600N/4600DN/4620DN:  476  × 541  × 420 mm; hmotnost: 
34,6 kg; 4600DT/4620DT:  476  × 541  × 566 mm; hmotnost: 
46 kg

Certifikace
Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. vydání, FDA/
CDRH – laserový výrobek třídy 1, FCC část 15, třída B, Kanada 
ICES-003, třída B, označení CE, směrnice o nízkonapěťových 
zařízeních 73/23/EES, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1 
– laserový výrobek třídy 1, směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě 89/336/EES, EN 55022, třída B, EN 55024, 
směrnice RoHS 2002/95/ES, směrnice WEEE 2002/96/ES, 
certifikace ENERGY STAR, shoda s částí 508, certifikace Blue 
Angel, shoda s TAA

Co je součástí dodávky
•  Tiskárna Phaser 4600/4620
•  Tonerová kazeta (kapacita 10 000 výtisků)*
•  Tiskový válec (kapacita 80 000 výtisků)
•  Disk CD se softwarem a dokumentací
•  Napájecí kabel

Spotřební materiál
Tonerová kazeta se standardní kapacitou:  
13 000 stran* 106R01534
Velkokapacitní tonerová kazeta: 
30 000 stran* 106R01536
Kazeta se svorkami: 
3 kazety po 15 000 svorkách 008R12941

Položky pravidelné údržby
Sada pro údržbu, 220V: 150 000 stran** 115R00070 
Tiskový válec Smart Kit: 80 000 stran** 113R00762

Volitelné příslušenství
HD: 160 GB  097N01879
Zásobník s kapacitou 550 listů 097N01874
Velkokapacitní zásobník na 2000 listů (včetně podstavce)
 097N01875
Finišer / sešívačka 097N01876
Schránka se 4 přihrádkami 097N01877
Podstavec 097N01916
512 MB paměti 097N01878
Interní adaptér bezdrátové sítě 097N01880
Jednotka pro oboustranný tisk 097N01923
*   Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 

19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.
**  Přibližný počet stran. Uváděná výtěžnost při použití médií formátu A4 s gramáží 

75 g/m2. Výtěžnost se liší dle typu média, formátu, gramáže, orientace a vzorců 
používání.

Phaser® 4600 / 4620
Černobílá laserová tiskárna

www.xerox.cz


