
Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web
Drivers da Impressora
Windows® XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)/2008Server (32/64 bit)/Vista 
(32/64bit)/Windows 7 (32/64bit)/2008 R2 (64bit); Macintosh® OS X v10.3-
10.6; Diversos Linux® incluindo RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), 
Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 
10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), 
Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 
7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), 
Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Manipulação de mídia:
Bandeja multiuso: 60 a 163 g/m²; Tipos de mídia: Papel comum, timbrado, 
de alta gramatura, de baixa gramatura, reciclado, de arquivo, etiqueta, 
perfurado, cartão, transparência, envelope; Bandeja principal e Bandeja 
adicional (opcional): 60 a 105 g/m²; Tipos de mídia: Papel comum, de alta 
gramatura, de baixa gramatura, reciclado, de arquivo; DADF: Peso: 50 a 
120 g/m²

Ambientes operacionais
Em execução: 10º a 32ºC; Umidade relativa: 20 a 80%; Níveis de pressão de 
ruído: Em impressão: 55 dB(A), em espera: 39 dB(A); Tempo de aquecimento 
(do modo de repouso): Menos de 15 segundos

Energia elétrica
110–127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Em espera: <60 W; Em 
impressão: 600 W; Em economia de energia: Qualificado em <20 W ENERGY 
STAR®

Dimensões LxPxA
582 x 488 x 553 mm; Peso: 23,4 kg sem cartucho de impressão; Dimensões 
do pacote (LxPxA): 676 x 619 x 699 mm

Certificações
Listed UL 60950, CE Mark aplicável às Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 
99/5/EC, FCC Parte 15 Classe A, FCC Parte 68

Conteúdo da caixa
•  Impressora Multifuncional WorkCentre 3550
•  Cartucho de impressão (capacidade para 5.000 impressões1)
•  Kit instalação (inclui CD de instalador da impressora e utilitários, software 

e CD de documentação)
•  Cabo de alimentação, cabo USB e cabo de fax

Suprimentos
Cartucho de impressão com capacidade padrão1:
5.000 páginas padrão 106R01529
Cartucho de impressão com alta capacidade1:
11.000 páginas padrão 106R01531
1  Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O 

rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

Opções
Bandeja para 500 folhas 098N02190 
Memória de 256 MB 098N02189 
Gabinete 097N01674 
Interface do dispositivo externo 097N01676 
Adaptador de rede sem fio 097S03740
Programa de reciclagem de suprimentos
Os Suprimentos para a WorkCentre 3550 estão inclusos no Programa de 
Reciclagem de Suprimentos do Xerox Green World Alliance. Para obter mais 
informações, visite o site do Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

www.xerox.com 

©2010 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX® e XEROX e Design®, CentreWare® e WorkCentre® são marcas registradas ou licenciadas para Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. 
Adobe® e PostScript® 3™ são marcas registradas da Adobe Systems, Incorporated PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como um parceiro ENERGY STAR®,  a Xerox Corporation determinou que este produto 
atende às orientações de eficiência de energia 7/10 da ENERGY STAR  W3BBR-01PA

Velocidade
WorkCentre 3550

Até 35 ppm (Carta) / 33 ppm (A4)

Ciclo de trabalho Até 75.000 páginas / mês1

Papel
Entrada de papel  Padrão Alimentador de Documentos Automático em Frente e Verso: 60 folhas; Tamanhos personalizados: 69,9 x 145 mm a 216 x 356 mm

Bandeja multiuso: 60 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja principal: 500 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm 

Opcional Bandeja adicional: 500 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Saída do papel 250 folhas

Impressão em dois lados automática Padrão

Impressão
Tempo de saída da primeira página 8,5 segundos

Resolução de impressão Até 1200 x 1200  dpi

Memória (padrão/máx.) 256 MB / 512 MB

Processador 360 MHz

Idiomas de descrição da página Emulações PCL® 6 / 5e,  compatibilidade com PostScript® 3™ 

Conectividade USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Recursos de impressão Em duas faces automática, tamanho de página personalizado, modo de economia de toner, prova, impressão protegida, marca d'água, N-up, ajuste à página, sobrecamadas,  
Reduzir/ampliar, pôster, escalonamento, impressão de livretos, impressão a partir de dispositivo de memória USB

Cópia
Tempo de saída da primeira página 10 segundos

Resolução da cópia Até 1200 x 1200 dpi

Recursos de cópia Em duas faces automática, reduzir/ampliar, supressão de fundo, alceamento (DADF apenas), cópia de cartão de identificação, N-up (2-up/4-up),  
Cópia de livros, criação de livreto, cópia clone (vidro apenas), cópia de pôster (vidro apenas)

Fax 33,6 Kbps com compactação de imagens em padrões de mercado MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

Recursos de fax Envio de fax colorido, em duas faces, encaminhamento de fax para fax/e-mail e servidor (FTP, SMB), PC Fax (envio apenas), recebimento de fax protegido, caderno de endereço 
pesquisável, rediscagem automática, rediscagem do último número, pausa, toques distintos, interface para telefone externo, jornal, relatórios de confirmação, lista de 

discagem automática, proteção contra fax de lixo, memória Flash não-volátil, até 209 locais de discagem em grupo, fax de difusão, fax programado, recebimento de memória, 
redução automática de tamanho de arquivo, memória de fax de 7 MB

Digitalização
Destinos de digitalização 

Digitalização para e-mail (inclui catálogo de endereços com até 200 entradas, tamanho máximo de mensagem até 10 MB), digitalização em rede para PC, digitalização para 
FTP e SMB, digitalização direta para aplicativos, incluindo OCR (software incluído), digitalização para dispositivo de memória USB

Recursos de digitalização Digitalização colorida; até 4800 x 4800 dpi; Formatos de arquivo: JPG, PDF, TIFF, Multipage TIFF;  
Digitalização para PC Desktop® Personal Edition (inclui 1 licença de Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever) 

Segurança 802.1x, SNMPv3, HTTPS, Fax protegido, SSL, IPv6, Filtro de IP, Digitalização para e-mail com autenticação, Impressão protegida
1 Volume de impressão uniformemente distribuído em 30 dias

WorkCentre® 3550
Impressora multifuncional em preto e branco



Xerox® WorkCentre® 3550 
Impressora multifuncional
Desempenho e Economia 
para seu escritório 

WorkCentre®

3550 
Impressora multifuncional A4 
em preto e branco



Descubra os benefícios da 
digitalização

Perceba o quanto a digitalização pode ser 
útil no aprimoramento de seus processos de 
trabalho e livrando seu local de trabalho 
de volumosos gabinetes de arquivos e 
escrivaninhas lotadas de documentos e 
papéis.

•  Digitalize e envie por e-mail documentos 
coloridos e fotos com alta qualidade 
diretamente do dispositivo. A busca de 
endereços de email é automatizada e 
bastante rápida.

•  A digitalização em rede permite que 
você armazene documentos na rede 
para facilitar o acesso de sua equipe de 
trabalho.

•  O software de reconhecimento óptico de 
caracteres transforma cópias impressas 
em documentos eletrônicos editáveis.

•  Conecte seu dispositivo de memória 
USB na conexão frontal para armazenar 
facilmente imagens ou documentos, ou 
ainda imprimir a partir deste.

•  Arquivos digitalizados podem ser salvos 
em formatos padrões de mercado, como  
PDF, TIFF, TIFF de várias páginas e JPEG.

•  O Gerenciador de digitalização em rede 
permite alterar rapidamente as definições 
e incluir ou excluir pastas de destino de 
digitalização em seu computador.

Configuração para melhor desempenho 
Com perfeito equilíbrio de produtividade e fácil 
utilização, a impressora multifuncional WorkCentre 
3550 ajudará a recuperar o tempo gasto diariamente 
em tarefas relacionadas a documentos.

•   Velocidade. A velocidade de impressão e cópia de até 
35 ppm ajuda a eliminar os gargalos de impressão, 
permitindo aos usuários dedicarem-se às suas próprias 
atividades e assuntos mais importantes.

•  Papel. Bandejas para alimentação de papel com 
capacidade de 550 folhas (expansível a 1.050 folhas).

•  Impressão e Digitalização. Excelente qualidade de 
impressão de até 1200 x 1200 dpi e digitalização em 
cores nítidas.

•  Imprime a partir de qualquer aplicativo. Opções 
de drivers de impressão PostScript® 3™ e PCL® para 
impressões com excelentes resultados. 

•  Painel de controle de fácil utilização. Um visor 
de 4 linhas permite melhor visualização, enquanto 
um menu amigável facilita a execução das tarefas 
rotineiras com maior rapidez. 

•  Verdadeiramente Multitarefa. Você pode executar 
todas as tarefas de seu dia-a-dia em um único 
equipamento. Você pode receber faxes enquanto tira 
cópias ou imprime economizando tempo e evitando 
ocupar espaço demasiado em seu escritório.

Recursos excelentes que não afetarão 
seu orçamento 
Oferecendo robustez e economia, a WorkCentre 
3550 traz valor e é capaz de lidar com todas as suas 
necessidades em impressão, cópia, digitalização e fax. 

•  O Alimentador de documento automático em 
frente e verso proporciona conveniência e economia 
com a saída em frente e verso para todos os recursos.

•  Vidro de Originais tamanho ofício. Com tamanho 
de suporta 216 x 356 mm uma maior variedade de 
tamanhos de documentos quando comparado aos de 
dispositivos concorrentes.

•  Reduza os custos relacionados a documentos. Os 
recursos de economia incluem os modos de economia 
de toner e energia, a impressão N-up que economiza 
papel e a Cópia de carteira de Identidade. E mais, a 
WorkCentre 3550 está qualificada em ENERGY STAR.

•  Incorpore a digitalização colorida em seu fluxo 
de trabalho. Converta facilmente os documentos 
impressos em arquivos PDF digitais e envie-os para seu 
servidor, contatos de e-mail ou dispositivo de memória 
USB. 

•  Conheça sua mais moderna máquina de fax. 
Obtenha os melhores recursos de uma máquina de 
fax — discagens rápidas, Fax protegido, envio colorido, 
fax em LAN e encaminhamento para e-mail — e muito 
mais recursos avançados de fluxo de trabalho.

•  Porta USB de fácil acesso no painel frontal. O 
compartilhamento de arquivos entre computadores 
com um dispositivo de memória USB é uma prática 
comum em muitos escritórios. Agora você pode imprimir 
e digitalizar arquivos a partir de seu dispositivo de 
memória USB.

Impressora multifuncional WorkCentre® 3550
Aumente o nível de produtividade. A WorkCentre 3550 auxilia seus negócios de forma a 
otimizar a produtividade com cópias em alta velocidade, recursos de impressão e fax, mais 
recursos de digitalização que simplificam seus processos de trabalho.

WorkCentre® 3550
Detalhes
•  Impressão e cópia em até 35 ppm
•  600 x 600 dpi (até 1200 x 1200 com 

qualidade de imagem avançada)
•  Ciclo de trabalho de 75.000 páginas 

/ mês
•  Capacidade de papel para 550 folhas, 

expansível até 1.050 folhas LxPxA: 
582 x 488 x 554 mm

Imprime, Copia, 
Digitaliza, Envia fax 

216 x 356 mm.

ppm35
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1
O Alimentador de documento automático em frente e verso 
permite rapidamente digitalizar, copiar ou enviar fax de 
trabalhos de páginas múltiplas em frente e verso.

2
Uma bandeja multiuso para até 60 folhas aceita papéis em uma 
variedade de tamanhos e personalização, incluindo envelopes, 
etiquetas e cartões postais.

3
A bandeja de 500 folhas de papel permite imprimir vários 
trabalhos de impressão, cópia e fax do grupo de trabalho.

4
Uma bandeja adicional de 500 folhas (opcional) eleva a 
capacidade total de papel para até 1.050 folhas. 

5 
A porta da memória USB permite que você armazene ou imprima 
a partir de um dispositivo de memória USB - sem a necessidade 
de um computador. 

6
O botão de economia de energia com um só toque permite a 
mudança rápida e simples dos modos de economia de energia 
ou desligamento do dispositivo durante períodos prolongados 
de ociosidade. Outro toque no botão restaura rapidamente a 
energia.

7
Os recursos de fax avançados incluem Fax Integrado e Fax 
de LAN (para fax sem uso de papel, diretamente de seu 
computador), mais as Pastas de Fax, Recebimento de Fax 
Protegido e as opções de encaminhamento de fax. 

8
Localize os números de fax e endereços de e-mail usados 
frequentemente em seu caderno de endereços. Também é 
possível imprimir uma lista de endereços.

O painel frontal simplifica tarefas mais complexas e os recursos são acessíveis com o simples toque de um botão.

8

7

Projetada para sua equipe de trabalho.
Com a WorkCentre 3550, as tarefas de escritório que 
exigiam diversos processos manuais agora podem ser 
acompanhados com apenas um toque de botão. 

 •  Criado para atender ao mercado em geral. Suporte 
integral às plataformas com sistema operacional de sua 
escolha, seja Windows, Linux/UNIX ou Macintosh.

•  Ferramentas de gerenciamento remoto. 
CentreWare® Internet Services fornece monitoramento 
em tempo real, configuração de dispositivo, 
visualização dos níveis de toner e papel e ainda um 
eficiente sistema para solicitação de suprimentos.  
O Monitor de Status Xerox alerta os usuários quando 
ocorre um erro durante a impressão.

•  Controle o acesso às informações confidenciais. 
A segurança de informações é uma necessidade 
universal em todos os negócios. Os recursos de 
impressão e fax protegidos mantêm seus documentos 
a espera de impressão até que você esteja pronto para 
liberá-los através de uma identificação pessoal.

•  Tudo muito próximo de sua equipe de trabalho. 
Um equipamento robusto, compacto que traz 
mais recursos aos usuários e, portanto, elimina a 
necessidade de buscar recursos em outros locais para 
atender às tarefas rotineiras. 

•  Elimine a desorganização e melhore a 
produtividade. Transforme sua saída de fax e 
cópias impressas em arquivos digitais que podem 
ser encaminhados automaticamente a um servidor 
protegido para fácil armazenamento e recuperação. 

•  Produtividade máxima com apenas um cartucho de 
impressão integrado para substituição e uma bandeja 
de papel de alta capacidade.


