
Phaser® 4510

czarno-biała drukarka laserowa

Drukarka,  
   która pracuje  
 ciężej,i nigdy

nie zawodzi



Absolutna niezawodność.
Phaser 4510 to mocna drukarka biurowa, 
stuprocentowo niezawodna i gwarantująca 
bezproblemowe drukowanie.

•  Cykl roboczy 200.000 stron zapewnia realizację 
nawet największych biurowych zadań drukowania.

•  Zaprojektowana do nieprzerwanej pracy - posiada 
mniej zużywających się części ruchomych 
i wymaga rzadszego uzupełniania materiałów.

•  Niezawodność opracowanej przez Xerox systemu 
pobierania i podawania papieru praktycznie eliminuje 
przypadki zakleszczenia papieru i zapewnia niczym 
niezakłócony przebieg zadań drukowania.

•  Dowiedziona wydajność wsparta dwuletnią 
gwarancją z serwisem na miejscu.

•  Zautomatyzowany system rozwiązywania 
problemów online PhaserSMART® oszczędza czas 
zapewniając dostęp do systemu Bazy wiedzy Xerox 
przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

Autentycznie wszechstronne urządzenie biurowe. 
Drukarka laserowa Phaser 4510 przechodzi nawet wygórowane 
oczekiwania. Dzięki niezrównanej niezawodności, zaawansowanym 
funkcjom i wyjątkowej wartości jest to nasza 
najbardziej wydajna drukarka na papier A4.

Phaser® 4510
Drukarka laserowa
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Elastyczna i niezawodna obsługa papieru 
Zasobnik 1 (standard) na 150 arkuszy 
obsługuje wybór okładek do 216 g/m2.

Zasobnik 2 (standard) na 550 arkuszy pozwala 
dodać całą ryzę papieru. Dodatkowo funkcja 
odczytu rozmiarów automatycznie określa 
rozmiary większości typowych materiałów 
przez rozpoczęciem drukowania.

Dodanie jednego lub dwóch podajników 
uzupełniających na 550 arkuszy zwiększa 
pojemność ogółem do 1.800 arkuszy.

Opcjonalny układacz na 500 arkuszy 
z sortowaniem nie tylko zwiększa wydajność, 
lecz także rozdziela zadania drukowania 
dla ich łatwiejszej dystrybucji.

 1

3

2

4

Podłączenie drukarki Phaser 4510 do biurowej 
sieci pozwala skorzystać z zalet oprogramowania 
Xerox CentreWare®. Dostęp do informacji o stanie 
drukarki i zadania drukowania oraz do pogłębionych 
informacji z zakresu rozliczania zadań, możliwość 
ustawienia powiadomień na e-mail oraz inne funkcje.

Wbudowana unikalna inteligencja
Dzięki zaawansowanym funkcjom drukarka Phaser 4510 
ciężko pracuje, by zwiększyć produktywność Twojego biura.

•  Instalacja sterownika wymaga czterech kliknięć 
myszą; modele pracujące w sieci można instalować, 
konfigurować i zarządzać przez Internet.

•  Odczyt dokładnych wskazań poziomu tonera z panelu przedniego 
drukarki, ze sterownika lub z wbudowanej strony internetowej.

•  PrintingScout™ monitoruje przebieg zadań drukowania 
oraz informuje na ekranie o problemach, natychmiast 
podając propozycje działań naprawczych.

•  Inteligentne zasobniki „rozpoznają” rozmiary i typ 
umieszczonego w drukarce papieru, dzięki czemu urządzenie 
automatycznie drukuje na planowanym rodzaju nośnika. 

•  Inteligentna funkcja drukowania dwustronnego „rozpoznaje” 
zadania mieszane wymagające druku jednostronnego 
i dwustronnego i automatycznie przepuszcza wyłącznie 
stronę zadrukowaną, skracając czas drukowania 
i eliminując zbędne zużycie urządzenia.

Drukarka, która sama 
zarabia na swe utrzymanie
Pełna wartościowych funkcji drukarka Phaser 4510 
ma wszystko: dużą szybkość drukowania, wyjątkową 
jakość druku i wystarczającą moc, by poradzić sobie ze 
wszystkimi wydrukami kluczowymi dla Twojej firmy. 

•  Dostajesz więcej za mniejszą cenę. Nawet model podstawowy 
posiada szybki procesor 533 MHz, do 512 MB pamięci oraz 
obsługę języka Adobe® PostScript® 3™. Opcjonalny dodatkowy 
dysk twardy 40 GB zapewnia rozszerzoną funkcjonalność.

•  Szybkość drukowania do 43 stron na minutę skraca czas 
realizacji długich i złożonych zadań drukowania. 

•  Dzięki czasowi drukowania pierwszej strony, 
wynoszącemu zaledwie 8 sekund, drukarka 
Phaser 4510 dobrze wie, że czas to pieniądz.

•  Rzeczywista rozdzielczość 1200 dpi uwypukla 
wszelkie drobne szczegóły nawet obrazów 
fotograficznych utrzymanych w skali szarości.

•  Wysokowydajne kasety z tonerem zapewniają 
niższy koszt drukowania strony i mniejszą 
częstotliwość koniecznych interwencji.
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Zarządzanie urządzeniem
CentreWare® IS wbudowany serwer 
sieciowy, CentreWare® Web, Xerox NDPS 
Gateway, Narzędzie do analizy użytkowania 
firmy Xerox, powiadomienia alarmowe 
PrintingScout™ (niedostępne w modelach 
niepodłączonych do sieci)
Sterowniki druku
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, 
Mac OS® X wersja 10.2 lub wyższa, Novell 
Netware® 5.x/6.5 (tylko NDPS), Linux Red 
Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: 
Microsystems Sun Solaris™ 9/10, IBM 
AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® 
sterowniki drukarki z Windows 2000 lub 
wersją wyższą
Możliwości czcionek
czcionki PostScript®: 139; czcionki PCL®: 81

Obsługa nośników
Zasobniki 1-4: 64 – 216 g/m2 
Drukowanie obustronne: 64-216 g/m2 
Typy materiałów: Papier zwykły, koperty, 
etykiety, folie, wybór kart
Środowisko pracy
Temperatura: 5° do 35°C
Wilgotność: 15% do 85% 
Ciśnienie akustyczne: Drukowanie: 56,1 dB(A),
Stan gotowości: 28,0 dB(A) Moc akustyczna: 
Drukowanie: 7,19 B, Stan gotowości: 5,0 B 
Czas nagrzewania (z trybu oszczędzania 
energii): 8 sekund lub krócej, 
FPOT z trybu oszczędzania energii: 25 sekund
Dane elektryczne 
Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Drukowanie: 675 W, 
Stan gotowości: 80 W, 
Tryb oszczędzania energii: 18 W,
4510DT/DX: Zgodna z ENERGY STAR®

Gabaryty (Szerokość 
x Głębokość x Wysokość)
422 x 465 x 404 mm
Masa: 20,5 kg
Certyfi katy
Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
wydanie 1, FDA/CDRH – Wyrób laserowy 
klasy 1, FCC Część 15, Klasa B, Kanada 
ICES-003, Klasa B, znak CE, Dyrektywa 
niskonapięciowa 73/23/EWG, EN 60950-1, 
wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób laserowy 
klasy 1, Dyrektywa EMC 89/336/EWG, 
EN 55022, Klasa B, EN 55024, 
Dyrektywa RoHS 2002/95/WE, 
Dyrektywa WEEE 2002/96/WE

1   Średnie strony typowe. Wydajność deklarowana zgodna 
z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od 
obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

2   Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu 
o arkusze formatu A4 o gramaturze 75 g/m2. Wydajność 
różna zależnie od typu, wymiarów, gramatury i orientacji 
nośnika oraz od wzorców użycia.
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Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
firmy Xerox, llub odwiedzić naszą witrynę 
internetową www.xerox.pl

4510B 4510N 4510DT 4510DX
Szybkość Do 43 stron na minutę

Cykl roboczy 200.000 stron/miesiąc

Obsługa papieru
Podawanie papieru W standardzie Zasobnik 1 (MPT): 150 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Zasobnik 2: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm
Zasobnik 3: 550 arkuszy Opcjonalnie W standardzie

Zasobnik 4: 550 arkuszy Opcjonalnie
Wyjście papieru 500 arkuszy

Zasobnik odbiorczy: 500 arkuszy Opcjonalnie W standardzie
Drukowanie obustronne Opcjonalnie W standardzie
Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony

Tylko 8 sekund

Rozdzielczość (maksymalna) 1200 x 1200 dpi
Procesor 533 MHz 
Pamięć (standardowa/maksymalna) 128 MB/512 MB
Możliwość podłączenia Port równoległy, USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet, równoległy, USB 2.0
Języki opisu strony Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL® 5e, emulacja PCL 6
Funkcje drukowania Zasobniki inteligentne, drukowanie broszur, drukowanie plakatów, drukowanie od krawędzi do krawędzi, 

negatywy, odbicia lustrzane, skalowanie, znaki wodne, autodopasowanie, strony niestandardowe, okładki, 
strony rozdzielające, sortowanie RAM, drukowanie n stron na arkuszu, ładowanie podczas pracy

Druk zdalny, rozliczanie zadań
Zestaw dysku twardego
(minimum 40 GB)

Opcjonalnie Druk bezpieczny, próbny, osobisty 
i opóźniony, Sortowanie twardego 

dysku, druk z, bezpośrednie 
drukowanie do formatu PDF, 

Rozszerzone przechowywanie 
czcionek/formularzy

Gwarancja 24 miesiące gwarancji w miejscu instalacji.
* Wyroby zakupione na podstawie umowy „PagePack” nie są objęte gwarancją. Wszystkie szczegóły rozszerzonego pakietu serwisowego znaleźć można w umowie serwisowej.

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem 
o standardowej pojemności: 
10.000 stron1 113R00711
Kaseta ztonerem o dużej 
wydajności: 19.000 stron1 113R00712

Rutynowa konserwacja
Zestaw do konserwacji, 
110V: 200.000 stron2 108R00717
Zestaw do konserwacji, 220V: 
200.000 stron2 108R00718

Opcje
Zestaw dysku twardego 097S03779
Zestaw uaktualnień 4510B do N 097S03623
Moduł dupleksowy 097S03625
Podajnik na 550 arkuszy 097S03624
Układacz na 500 arkuszy 
z sortowaniem zadań 097S03764
Pamięć 128 MB Phaser 097S03776
Pamięć 256 MB Phaser 097S03777
20 MB pamięci Flash 097S03778




