
Phaser 4622
Imprimantă alb-negru
Impulsionaţi productivitatea la locul de muncă cu un singur 
dispozitiv accesibil, cu capacitate mare de lucru.

Xerox® Phaser® 4622
A4
Imprimantă  
alb-negru
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Menţineţi viteza de lucru şi 
flexibilitatea la locul de muncă.
În afaceri, nu puteţi omite nimic.  
Noua imprimantă Phaser 4622 vă oferă viteza 
şi flexibilitatea de care aveţi nevoie pentru a 
rămâne concentrat asupra activităţii şi a păstra 
controlul – fără a face rabat de la calitatea 
imprimării. 

• Ridicaţi ştacheta performanţei. Cu 
vitezele de imprimare de până la 62 ppm, 
menţinerea unui ritm productiv este mai 
uşoară ca niciodată.

• Imprimare extrem de rapidă. Prima pagină 
este imprimată în doar 7,8 secunde de la 
apăsarea butonului de pornire.

• Rezultate rapide. Posibile datorită 
procesorului dual core în virgulă mobilă al 
imprimantei Phaser 4622.

• Precizie şi claritate excepţională. Cu o 
calitate a imaginii de până la 1200 x 1200, 
diferenţa este evidentă la fiecare document. 

• Satisfaceţi cerinţele de capacitate mare 
de lucru. Cu un volum lunar de până la 
275.000 de pagini, imprimanta Phaser 4622 
este proiectată să facă faţă necesităţilor de 
producţie ale biroului dumneavoastră. 

• Păstraţi liniştea. Imprimanta Phaser 4622 
este concepută pentru funcţionare ultra-
silenţioasă care reduce la minimum impactul 
sonor asupra birourilor aglomerate.

Imprimaţi cum doriţi, când doriţi. 
Veţi fi plăcut surprins de marea diversitate de 
opţiuni de imprimare disponibile la Phaser 
4622.

• Imprimaţi din mers. Imprimanta Phaser 
4622 este dotată cu suport pentru Apple 
Airprint, permiţând accesul la instrumentul 
de imprimare mobilă cu cea mai largă 
utilizare în birourile din ziua de azi.

• Simplitate în utilizare. Puteţi imprima în 
câteva minute de la instalare mulţumită 
consolei frontale simple şi a configurării 
automate.

• Imprimare inovatoare. Imprimanta 
Phaser 4622 oferă un plus creativităţii 
dumneavoastră - acum puteţi imprima 
practic pe orice suport, de la folii 
transparente, până la carton, plicuri, 
etichete şi multe altele. 

• Opţiuni de hârtie flexibile. Tava principală 
cu capacitate de 550 de coli poate fi 
alimentată uşor cu hârtie cu dimensiuni între 
76 x 127 mm şi 216 x 356 mm. 

• Terminaţi în forţă. Modulul de finisare 
opţional cu capacitate de 500 de coli 
permite capsarea automată a 50 de coli. O 
modalitate excelentă de a creşte şi mai mult 
productivitatea biroului dumneavoastră. 

• Gestionaţi uşor documentele complexe. 
Beneficiaţi de avantajele memoriei standard 
de 256 MB cu posibilitate de extindere la 
768 MB pentru satisfacerea necesităţilor în 
creştere. 

Menţineţi un spaţiu de lucru 
ecologic.
Imprimanta Phaser 4622 este cu adevărat un 
echipament de birou accesibil, cu capacitate 
mare de lucru, dovedind în acelaşi timp grijă 
pentru mediul înconjurător. 

• Economii de hârtie. Imprimarea faţă-verso 
extrem de eficientă şi simplă poate reduce 
cu uşurinţă consumul de hârtie la jumătate 
ajutându-vă să economisiţi timp şi bani. 

• Reduceţi costurile cu hârtia. Cu funcţia 
N pe pagină, grupaţi mai multe pagini pe o 
singură coală reducând astfel consumul de 
hârtie şi costurile. 

• Folosiţi consumabilele mai eficient. 
Consumabilele instalate individual vă permit 
să înlocuiţi numai ce s-a consumat - astfel 
profitaţi la maximum de fiecare componentă 
în parte. 

• Eliminaţi deşeurile. Cilindrul cu perioadă 
îndelungată de exploatare al imprimantei 
Phaser 4622 este conceput să dureze mai 
mult, prin urmare îl veţi înlocui mult mai 
rar, reducând astfel consumul de toner şi 
costurile. 

Imprimanta Xerox® Phaser® 4622
Imprimaţi mai mult într-un timp mai scurt. Phaser 4622 răspunde cererii de 
productivitate oferind echipei dumneavoastră, la un preţ atractiv, performanţă 
fiabilă şi durabilă – pagină cu pagină, an după an.
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Obţineţi controlul total asupra 
proceselor de imprimare din 
întreaga reţea. 
• Conectaţi-vă cu uşurinţă. Beneficiaţi de 

suport integrat pentru reţelele Ethernet 
10/100/1000 Base-T.

• Amplasare flexibilă. Conexiunea wireless 
internă opţională vă permite să aşezaţi 
dispozitivul Phaser 4622 exact la locul dorit.

• Administrarea imprimării de la desktop. 
Xerox CentreWare Internet Services şi 
CentreWare Web vă permit să administraţi 
funcţiile cheie ale imprimantei de la distanţă, 
direct de la desktop. 

• Monitorizați și administrați proactiv 
echipamentul. Cu ajutorul Xerox 
Device Manager puteţi urmări utilizarea 
imprimantei la nivel individual şi 
departamental, îmbunătăţind deciziile de 
achiziţii şi rezolvând problemele imprimantei 
înainte ca acestea să devină grave. 

Păstraţi în siguranţă informaţiile de 
importanţă majoră pentru afacerea 
dumneavoastră. 
Imprimanta Phaser 4622 oferă cele mai 
avansate funcţii de securitate din domeniu, 
care pot reduce efectiv riscurile de securitate 
legate de documente şi de alte informaţii 
privind activitatea biroului. 

• Securitate imbatabilă. Dispunând 
de suport standard integrat pentru 
IPv6 şi IP sec, imprimanta Phaser 4622 
implementează cele mai puternice opţiuni 
în materie de securitate.

• Confidenţialitate. Funcţia de Suprascriere 
a datelor şterge complet din memoria 
imprimantei datele care nu mai sunt 
necesare; astfel, accesul utilizatorilor 
neautorizaţi la informaţii confidenţiale nu 
este permis. 

• Protejaţi documentele active. Protocolul 
de criptare a hard discului imprimantei 
Phaser 4622 este de cea mai înaltă clasă şi 
asigură protejarea documentelor active pe 
care le salvaţi în memoria imprimantei. 

• Imprimaţi documentele doar atunci 
când sunteţi pregătit. Funcţia Imprimare 
securizată a dispozitivului reţine lucrările 
personale în coada de imprimare până când 
sunt eliberate de către iniţiator. 

• Securitate wireless. Utilizaţi funcţia 
opţională wi-fi WPA 2 Enterprise pentru 
mai multă securitate la locurile de muncă 
wireless. 

Valoare excepţională cu potenţial 
de extindere.
Standard:

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 faţă-verso automată

Opţional:

5   Modul de finisare pentru 500 de coli, cu capsator

6   Cutie poştală cu patru bene (nu apare în 
imagine)

7   Adaptor de reţea wireless

8   Dispozitive de alimentare pentru 550 de coli 
(tăvile 3 şi 4)

9    Dispozitiv de alimentare de mare capacitate 
pentru 2.000 de coli (cu stand)

10   Stand 

Concentraţi-vă pe ceea ce aveţi de făcut. Datorită eficienţei, productivităţii şi 
securităţii imprimantei Xerox Phaser 4622, chiar şi birourile cu ritm de lucru alert 
pot finaliza mai multe sarcini într-un timp mai scurt cu un singur dispozitiv, accesibil 
şi securizat. 
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Xerox® Phaser® 4622
Imprimantă alb-negru

Specificaţii pentru dispozitiv Phaser 4622DN

Viteză Până la 62 ppm

Volum lunar1 275.000 pagini/lună1

Unitate hard disc/Procesor/Memorie Unitate de disc opţională de 320 GB/600 MHz/256 MB (std.), 768 MB (max.)

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless opţional 802.11n cu WPA 2 Enterprise

Imprimare
Rezoluţie (max.) 600 x 600 dpi, până la 1200 x 1200 cu calitate îmbunătăţită a imaginii

Imprimarea primei pagini (viteză) 7,8 secunde

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

Funcţii de imprimare 256 niveluri de semitonuri (nuanţe de gri), filigrane, N pe pagină, dimensionare la formatul paginii, scalare, micşorare/mărire, economizor toner, 
imprimare de pe dispozitive USB, Print Around, colaţionare, imprimare securizată, imprimare personală, Smart duplex

Alimentarea cu hârtie 
Standard

 
Tava 1 (multifuncţională): 100 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 98,6 x 148,5 mm - 216 x 356 mm

 Opţional Tava 3: 550 coli; dimensiuni personalizate: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm

Tava 4: 550 coli; dimensiuni personalizate: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm

Tava 5: 550 coli; dimensiuni personalizate: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm

Tava 6: 550 coli; dimensiuni personalizate: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (adăugat la tăvile 1-4): 2.000 coli; dimensiuni standard: A4

Ieşire hârtie/ 
Finisare Standard 500 coli

 Opţional 
 (alegeţi o variantă)

Modul de finisare: tavă cu capacitate de 500 de coli; capsare 50 de coli

Cutie poştală: Patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli

Imprimare faţă-verso automată Standard

Garanţie Garanţie un an
1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.

Managementul dispozitivelor
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
Xerox® Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, 
Bonjour, alertă e-mail pentru nivel scăzut de toner
Drivere de imprimare 
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 
2008/Server 2012; Mac® OS 10,5 şi versiuni ulterioare; 
diverse sisteme Linux, inclusiv 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®

Securitate
HTTPS securizat (SSL), IPsec, 802.1x, compatibilitate IPv6, 
autentificare în reţea, SNMPv3, suprascriere date, jurnal de 
audit, Xerox Secure Access Unified ID System® (opţional), 
filtrare adrese IP, WPA 2 Enterprise
Fonturi 
136 fonturi PostScript®; 93 fonturi PCL®

Hârtie
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 de imprimare: hârtie 
obişnuită, hârtie preperforată, folii transparente, hârtie 
preimprimată, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie 
standard, etichete, hârtie pentru arhivare, carton
Mediu de operare
Funcţionare: 10º până la 32ºC; depozitare: 20º până la 
40ºC; umiditate relativă: 20 până la 80%; niveluri de 
presiune sonoră: imprimare: 58 dB(A), pregătit: 30 dB(A); 

durată încălzire (din modul economic): prima imprimare: 
45 de secunde (max.); interfaţă cu utilizatorul pregătită 
şi programabilă: 2 secunde; durată încălzire (din modul 
pornire): prima imprimare: 73 de secunde (max.); interfaţă cu 
utilizatorul pregătită şi programabilă: 54 de secunde (max.)
Alimentare cu electricitate
110-127 V c.a., 50/60 Hz sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz; 
consum de putere: imprimare: 900 W; în aşteptare: 120 W; 
mod economic: 2,8 W
Dimensiuni (LxAxÎ)
4622DN: 476 x 541 x 420 mm; greutate: 34,6 kg;  
4622DT: 476 x 541 x 566 mm; greutate: 46 kg
Certificări
Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, a doua 
ediţie, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 
15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa A, marcat CE, în 
conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 73/23/
CEE, EN 60950-1, a doua ediţie, EN 60825-1 – produs 
laser clasa 1, Directiva EMC 89/336/CEE, EN 55022, Clasa 
A, EN 55024, Directiva RoHS 2002/95/CE, Directiva DEEE 
2002/96/CE, calificat ENERGY STAR (4622), în conformitate 
cu Secţiunea 508 a Rehabilitation Act, certificat Blue Angel*, 
în conformitate cu TAA, certificat Apple® Airprint™
Ce conţine pachetul livrat
•  Imprimanta Phaser 4622
•  Cartuş cu toner (capacitate de imprimare 10.000 de pagini)
•  Cartuş cilindru (capacitate de imprimare 80.000 de pagini)
•  CD cu software şi documentaţie
•  Cablu de alimentare

Consumabile
Cartuş cu toner, capacitate standard:  
13.000 de pagini** 106R01534
Cartuş cu toner, capacitate extinsă: 
30.000 de pagini** 106R01536
Cartuş cu capse:  
3 cartuşe cu câte 15.000 de capse 008R12941
Mentenanţă
Kit de întreţinere, 220 V: 150.000 pagini***  115R00070 
Cartuş cilindru Xerox® Smart Kit®:  
80.000 pagini*** 113R00762
Opţiuni
Kit unitate de disc: 320 GB  097N02157 
Tavă 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 patru bene 097N01877
Stand 097N01916
Memorie de 512 MB 097N01878
Adaptor de reţea wireless intern 097N01880

* Phaser 4622A este configuraţia conformă cu Blue Angel la 55 ppm.
**  Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat în 

conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcţie 
de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.

***  Număr aprox. 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.


