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Xerox® Phaser® 4600 / 4620 
Drukarka laserowa
Znakomita wydajność biurowa 
dzięki najwyższej w tej klasie 
prędkości druku



Stworzona dla potrzeb 
zespołów pracowniczych
Specjalnie dla firm, których działalność 
zależy od szybkości i elastyczności, nowa 
drukarka laserowa Phaser 4600/4620 oferuje 
światowej klasy prędkości druku, bez strat na 
jakości. 

•  Większa wydajność. Szybkość drukowania 
do 62 str./min utrzymuje wysokie tempo 
pracy. 

•  Szybki wydruk. Pierwsza strona jest gotowa 
już po 7,8 sekundy.

•  Widoczna różnica. Dzięki ulepszonej 
jakości obrazu 1200 × 1200 dpi dokumenty 
charakteryzują się wyjątkową ostrością i 
wyrazistością.

•  Długotrwała niezawodność. Drukarka 
Phaser 4600/4620, o miesięcznym cyklu 
roboczym do 275 000 wydruków, została 
stworzona do intensywnej produkcji.

•  Cichy współpracownik. Technologia 
zapewniająca cichszą pracę minimalizuje 
uciążliwość w intensywnie działających 
biurach. 

Dostosuj wydruki do 
własnych potrzeb 
Dla modeli Xerox Phaser 4600/4620 
dostępnych jest wiele rozmaitych opcji. 

•   Prostota. Dzięki intuicyjnemu panelowi 
przedniemu i zautomatyzowanej instalacji 
rozpoczęcie drukowania jest kwestią minut.

•   Druk na dowolnym nośniku. Drukarka 
Phaser 4600/4620 z łatwością obsługuje 
wszystkie typy nośników, od folii po karty, 
od kopert po etykiety.

•   Więcej papieru, więcej opcji. Główna taca 
mieści do 550 arkuszy papieru w rozmiarze 
od 76 x 127 mm do 216 × 356 mm.

•   Automatyczne zszywanie do 50 arkuszy. 
Opcjonalny finisher obsługujący 500 arkuszy 
pozwala rozszerzyć wydajność drukarki 
Phaser 4600/4620.

•   Łatwe zarządzanie złożonymi 
dokumentami. Dostępna jest standardowa 
pamięć 256 MB lub opcjonalne rozszerzenie 
do 768 MB.

Technologia łaskawa dla 
portfela i środowiska
Oszczędności nie kończą się na samym 
zakupie drukarki Xerox Phaser 4600/4620. 
Opłacalna od samego początku, utrzymuje 
koszty na niskim poziomie również podczas 
użytkowania dzięki mądrym, ekologicznym 
opcjom oszczędnościowym. 

•   O połowę mniejsze zużycie papieru. 
Wysokowydajne, bezproblemowe 
drukowanie dwustronne pozwala 
oszczędzać pieniądze i papier.

•   Jeszcze większa oszczędność papieru. 
Funkcja drukowania N stron na arkusz 
umożliwia grupowanie kilku stron na 
jednym arkuszu.

•   Niższe miesięczne rachunki za prąd. 
Drukarka Phaser 4600/4620 spełnia 
najwyższe standardy energooszczędności 
programu ENERGY STAR®.

•   Wymiany według rzeczywistego zużycia. 
Rozdzielone materiały eksploatacyjne 
pozwalają maksymalnie wykorzystać każdy 
element przeznaczony do samodzielnej 
wymiany.

•   Mniej odpadów. Trwały bęben wytrzymuje 
dłużej i wymaga rzadszych wymian. 

Drukarka laserowa  
Phaser® 4600 / 4620
Więcej wydruków w krótszym czasie. Drukarka Phaser 4600/4620 spełnia 
potrzeby związane z produktywnością dzięki najlepszej w tej klasie prędkości 
druku przy zachowaniu przystępnej ceny, zapewniając zespołowi pracowników 
niezawodną wydajność w intensywnych warunkach pracy – strona po stronie, rok 
po roku.

Phaser® 4600 / 4620  
Najważniejsze fakty
•   Drukowanie do 62 str./min
•   Pierwsza strona gotowa w 

zaledwie 7,8 sekundy
•   Pojemność na 650 arkuszy, 

z możliwością rozszerzenia do 
3750

•   Procesor 700 MHz
•   Ulepszona jakość obrazu do 

1200 x 1200 dpi

Szer. x gł. x wys.  
(N/DN):
476 x 541 x 420 mm

Druk

A4

str./min62



Kontrola nad drukiem sieciowym
Funkcje stworzone dla przedsiębiorstw 
umożliwiają skuteczniejszą kontrolę nad 
dokumentami w całej sieci. 

•   Łatwe nawiązywanie połączeń. 
Wbudowana obsługa sieci Ethernet 
10/100/1000 Base-T.

•   Możliwość umieszczenia drukarki tam, 
gdzie jest potrzebna. Dla zwiększenia 
elastyczności lokalizacji dostępna jest 
opcjonalna wewnętrzna obsługa sieci 
bezprzewodowej.

•   Zarządzanie najważniejszymi funkcjami 
drukarki zza biurka. Usługi internetowe 
CentreWare® i CentreWare Web stanowią 
użyteczne interfejsy użytkownika do 
łatwego, zdalnego zarządzania.

Ochrona ważnych informacji 
biznesowych
Wiodące w branży funkcje zabezpieczeń 
zmniejszają potencjalne zagrożenia.

•   Najmocniejsze dostępne opcje 
zabezpieczeń. Wbudowana obsługa IPV6 
i IPSec w standardzie.

•   Ochrona dokumentów przed 
nieupoważnionym dostępem. Funkcja 
nadpisywania obrazów pozwala na 
całkowite usuwanie niepotrzebnych danych 
z pamięci drukarki.

•   Zabezpieczanie dokumentów. Szyfrowanie 
twardego dysku pozwala zabezpieczyć 
dokumenty zapisane w pamięci drukarki, 
a funkcja Secure Print utrzymuje prywatne 
zadania w kolejce do momentu ich 
zwolnienia przez właściciela.

Wyjątkowa wartość z 
potencjałem wzrostu
Standard:

1
Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (taca 1)

2
Podajnik na 550 arkuszy (taca 2)

3
Port urządzeń pamięci USB

 

Opcjonalnie:

4
Automatyczny druk dwustronny*

5
Finisher na 500 arkuszy ze zszywaczem

6
Karta sieci bezprzewodowej

7
Podajniki na 550 arkuszy (tace 3 i 4)**

8
Podajnik na 2000 arkuszy (zawiera podstawę)

9
Stojak 
* Standard w konfiguracjach DN i DT 
** Taca 3 w standardzie w konfiguracji DT

Wyznaczamy drogę innowacji. Twoja firma potrzebuje urządzenia drukującego, 
dopasowującego się do sposobu pracy w nowoczesnym, intensywnym środowisku 
biurowym. Drukarka Xerox Phaser 4600 / 4620 wiedzie prym w tej dziedzinie 
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom upraszczającym funkcjonowanie biura i 
zapewniającym bezpieczeństwo ważnych dokumentów.
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Prędkość

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

Wydajność w cyklu 
roboczym 275 000 str./miesiąc1

Obsługa papieru  
Wejście papieru Standardowo Taca 1 (wielofunkcyjna): 100 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm

Taca 2: 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 98 × 210 mm do 216 × 356 mm

Opcjonalnie Taca 3: 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 
98 × 210 mm do 216 × 356 mm

Opcjonalnie Taca 4, 5, 6: 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 98 × 210 mm do 216 × 356 mm

Podajnik o dużej pojemności (dodatkowo do tac 1–4): 2000 arkuszy; standardowe rozmiary: od A4 do 216 × 356 mm

Wyjście papieru Standardowo
Opcjonalnie (do wyboru jedna opcja)

500 arkuszy

Finisher: taca na 500 arkuszy, 50-arkuszowe zszywanie lub Skrzynka pocztowa: cztery pojemniki na 100 arkuszy

Automatyczne drukowanie 
dwustronne

Opcja Standard

Druk  
Czas wydruku pierwszej strony Tylko 7,8 sekundy

Rozdzielczość (maks.) 600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 dpi – ulepszona jakość obrazu

Procesor 700 MHz

Dysk twardy Opcjonalny dysk twardy 160 GB

Pamięć (standard / maks.) 256 MB / 768 MB

Łączność 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opcja karty bezprzewodowej 802.11n

Języki opisu strony PCL® 6, PCL 5e, emulacja PostScript 3, PDF, Epson

Funkcje druku 256 poziomów półtonów (skala szarości), znaki wodne, drukowanie plakatów, N stron na arkusz, dopasowanie do strony, skalowanie, nakładki, zmniejszanie/
powiększanie, tryb oszczędzania toneru, druk z USB, technologia Print Around, układanie, Secure Print, druk prywatny, SMart Duplex

Gwarancja Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta.
1 Spodziewana miesięczna wydajność w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie oczekuje się stałego osiągania takiego wyniku.

Zarządzanie urządzeniami
Usługi internetowe Xerox CentreWare®, CentreWare Web, 
Menedżer urządzeń Xerox, interfejs administratora WebJet, 
Tivoli, Bonjour, powiadomienia e-mail o niskim poziomie toneru

Sterowniki druku 
Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® 
OS 10.3 i wyższe wersje; różne sterowniki Linux, w tym 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, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile 
Express Driver™

Bezpieczeństwo
Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, zgodność 
z IPv6, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, nadpisywanie 
obrazów, dziennik audytowy, Xerox Secure Access (opcjonalnie), 
filtrowanie adresów IP

Obsługa czcionek 
Czcionki 136 PostScript®; czcionki 93 PCL®

Obsługa nośników
Taca 1 (wielofunkcyjna): 60–220 g/m2; tace 2–6: 60–163 g/m2; 
podajnik o dużej pojemności: 60–90 g/m2; typy nośników: papier 
zwykły, dziurkowany, folie, zadrukowany, ciężki, makulaturowy, 
kserograficzny, etykiety, archiwalny, karty

Warunki pracy

Praca: od 10º do 32º C; składowanie: od 20º do 40º C; wilgotność 
względna: od 20 do 80%; poziomy ciśnienia akustycznego: 
drukowanie: Phaser 4600: 56 dB(A), Phaser 4620: 58 dB(A), 
stan gotowości: 30 dB(A); rozgrzewanie (z trybu oszczędzania 
energii): pierwszy wydruk: tylko 32 sekundy; gotowość interfejsu 
użytkownika: 2 sekundy; rozgrzewanie (od włączenia zasilania): 
pierwszy wydruk: 73 sekundy (maks.); gotowość interfejsu 
użytkownika: 54 sekundy (maks.)

Parametry elektryczne
220–240 VAC, 50/60 Hz; pobór mocy: drukowanie 900 W, stan 
gotowości: 93 W, tryb oszczędzania energii: 10 W, zgodność z 
programem ENERGY STAR®

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm; Waga: 34.6 kg; 
4600DT/4620DT: 476 x 541 x 566 mm; Waga: 46 kg

Atesty
Zarejestrowany na liście UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 
1., FDA/CDRH – produkt laserowy klasy 1, część 15 przepisów 
FCC, klasa B, Canada ICES-003, klasa B, oznaczenie CE, 
dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG, EN 60950-1, wydanie 
1., EN 60825-1 – produkt laserowy klasy 1, dyrektywa w sprawie 
zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EWG, EN 55022, 
klasa B, EN 55024, dyrektywa RoHS 2002/95/WE, dyrektywa 
WEEE 2002/96/WE, zgodny z programem ENERGY STAR, 
zgodny z Section 508, certyfikat Blue Angel, zgodny z TAA

Zawartość opakowania
•  Drukarka Phaser 4600 / 4620
•  Wkład toneru (wydajność druku: 13 000)*
•  Wkład bębna (wydajność druku: 80 000)
•  Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
•  Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne
Wkład toneru o standardowej wydajności:  
20 000 stron* 106R01534
Wysokowydajny wkład toneru: 
30 000 stron* 106R01536
Wkład zszywek: 
3 wkłady po 15 000 zszywek 008R12941

Wyposażenie do rutynowej konserwacji
Zestaw konserwacyjny , 220V:  150 000 stron**  115R00070
Wkład bębna SMart Kit: 80 000 stron ** 113R00762

Wyposażenie opcjonalne
Zestaw twardego dysku: 160 GB  097N01879
Taca na 550 arkuszy papieru 097N01874
Podajnik o dużej pojemności (zawiera podstawę) 097N01875
Finisher / zszywacz 097N01876
Skrzynka pocztowa z 4 pojemnikami 097N01877
Stojak 097N01916
Pamięć 512 MB 097N01878
Wewnętrzna karta sieci bezprzewodowej 097N01880
Moduł dupleksu 097N01923
*   Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą 

ISO/IEC 19752. Rezultaty będą różne w zależności od obrazu, trybu i obszaru 
drukowania.

**  Przybliżona liczba stron. Zadeklarowana wydajność dotyczy stron A4 o gramaturze 
75 g/m2. Rezultaty będą różne w zależności od typu, rozmiaru, gramatury i orientacji 
nośnika oraz sposobu użytkowania.

Phaser® 4600 / 4620
Czarno-biała drukarka laserowa
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