
Xerox nya enheter utformade för snabbare och mer produktiva
utskrifter

Stockholm, Sverige, 16 september, 2013 – Xerox nya skrivare Phaser 3610 och multifunktionsskrivaren WorkCentre 3615
levererar högre hastighet och effektivitet för små- och medelstora företag vilket gör det lättare att skriva ut högkvalitativa och
professionella dokument var som helst på kontoret med tillvalet för Wi-Fi anslutning.

Skrivaren Phaser 3610 och multifunktionsskrivaren WorkCentre 3615 (MFP) levererar 45 sidor per minut och är bland de snabbaste
enheterna i respektive kategori. Båda skrivarna kan utrustas med upp till tre extra 550-arks pappersmagasin för totalt 2 350 ark för att hantera
höga arbetsbelastningar och olika sorters media. Enheterna har en upplösning på 1200x1200dpi som förbättrar kvaliteten på säljmaterial,
minnesanteckningar och fakturor.

Apple AirPrint finns som standard på båda enheterna, vilket gör att användare enkelt kan skriva ut e-post och dokument direkt från sin mobila
iOS-enhet när den är ansluten till kontorets nätverk. WorkCentre 3615 kan samtidigt programmera nästa jobb medan befintliga pågår.

Båda enheterna har extra hög kapacitet gällande tonerkassetter så att mindre tid behöver läggas på att återladda lagerdelar. Både mängden
papper och kostnaden för papper kan reduceras med automatisk dubbelsidig utskrift medan det ensidiga alternativet skriver ut flera sidor på
ett ark.

Secure Print är standard på båda enheterna som ser till att viktiga dokument landar i rätt händer. Enheterna använder även Xerox EA-toner
som ger en skarpare bildkvalitet samtidigt som det minskar CO2-utsläppen med ungefär 28 procent, jämfört med konventionell toner.

Tillgänglighet
Xerox Phaser 3610 och WorkCentre 3615 finns tillgänglig för order redan idag.
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Om Xerox Sverige
Ända sedan Xerografi uppfanns för 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. Idag är Xerox världsledande inom affärsprocesser och
dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än 140 000 Xerox
anställda och med kunder i 160 länder tillhandahåller vi affärstjänster, utrustning för utskrift och tryck samt mjukvara för kommersiella och
offentliga organisationer.

För mer information, besök www.xerox.com.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Upplands Väsby, norr om Stockholm, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och
Holland, samt ett forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.


