
Impressora em Cores Xerox® Phaser® 
6510 e Multifuncional em Cores Xerox® 
WorkCentre® 6515 
Indo muito além pelos negócios



Cores impressionantes. Detalhes agradáveis.  
A receita perfeita para o sucesso dos negócios.

Conectividade máxima 
Nossos dispositivos estão prontos para o modo como 
você trabalha, para uso imediato, e as configurações 
DNI vêm de fábrica com conectividade Wi-Fi para 
mobilidade sem restrições e a liberdade de colocar 
o seu dispositivo exatamente onde você precisa 
dele. O nosso novo assistente de instalação Wi-Fi® 
e Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) tornam a conexão 
segura e muito simples. E, com o Wi-Fi Direct®, os 
dispositivos móveis podem se conectar diretamente 
(e de modo seguro). 

• Pronta para emparelhar. Agora, você pode 
conectar-se facilmente a celulares, tablets e 
outros dispositivos habilitados com o Near Field 
Communication (NFC) para emparelhamento 
com apenas um toque1 – a mesma tecnologia 
por trás do Apple Pay® e de outros aplicativos 
móveis de conveniência.

• O avanço da mobilidade. Imprima e-mails, 
fotos e documentos importantes de diferentes 
dispositivos móveis, instantaneamente e sem 
configurações complicadas, com Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service 
para Android™ e Mopria®. 

Qualidade de imagem sensacional
Seja qual for o seu negócio, você irá diferenciar-se 
com a nossa mais recente inovação em qualidade 
de imagem colorida.

• Toner aprimorado. Tanto a Phaser 6510 quanto 
a WorkCentre 6515 usam a nossa nova fórmula 
de Toner EA Xerox®, que foi reformulado para 
melhor reprodução de ponto e menos desperdício 
de toner. E, como ele funde com temperaturas 
mais baixas, também poupa energia.

• Resolução estonteante. Partículas menores de 
toner transformam-se em detalhes mais finos 
e, com 1200 x 2400 dpi nativos, os materiais 
impressos prendem a atenção e projetam 
elegância e brio.

• A cor certa. As simulações de cores sólidas 
aprovadas PANTONE® e a tecnologia de correção 
de cores Xerox® garantem resultados que 
correspondem às suas expectativas.

Desempenho poderoso
Domine as cargas de trabalho diárias com o 
desempenho poderoso que a sua empresa precisa 
para crescer e prosperar.

• Produtividade multifuncional. A economia de 
espaço da Multifuncional em Cores WorkCentre 
6515 ajuda a economizar energia e reduzir 
custos com suprimentos ao combinar as funções 
de copiadora, impressora, scanner em cores e fax 
em um único dispositivo acessível.

• Desempenho incomparável. Com um ciclo 
de trabalho mensal de 50.000 páginas e 
velocidades de impressão de até 30 ppm, ambos 
os dispositivos estão perfeitamente posicionados 
para suportar as demandas de seus negócios. 

• Imprima mais por mais tempo. Uma segunda 
bandeja de papel opcional permite que você 
carregue até 550 folhas adicionais de uma vez 
para mais impressões sem interrupções.

• Economize tempo. A WorkCentre 6515 
digitaliza simultaneamente os dois lados de 
um documento em frente e verso em até 
37 impressões por minuto.

• Digitalização inteligente. A visualização da 
digitalização permite ver o arquivo digitalizado 
antes de ser enviado. Remova as páginas 
indesejadas, verifique a precisão e economize 
um tempo valioso - um impulso real para 
a produtividade. 

Supervisor de economia de tempo
Tempo é dinheiro, e estes dispositivos foram criados 
para economizar os dois através da simplificação 
e automação de tarefas demoradas que eliminam 
o lucro. 

• Simples de usar. Nossa mais recente interface 
de tela sensível ao toque em cores oferece uma 
experiência de usuário do tipo tablet baseada em 
aplicativo com gestos e interações multitoque. 
Personalize-a para corresponder ao seu fluxo 
de trabalho e navegar com deslizes do dedo e 
gestos intuitivos do tipo smartphone.1

• Conectada à nuvem. Com apenas alguns 
passos simples, sua impressora multifuncional 
estará pronta para digitalizar ou imprimir 
diretamente para a nuvem ou da nuvem.² 
Digitalizar para e-mail, FTP, rede ou em algum 
lugar mais concreto – como as portas USB 
integradas nos painéis dianteiro e traseiro.

• Gerenciamento fácil. Nosso servidor Web 
incorporado é fácil de usar, assim, você pode 
facilmente gerenciar a impressora ou a 
multifuncional em sua mesa ou em movimento.

• Fique protegido. Mantenha documentos impor-
tantes longe de destinatários indesejados com 
as mais recentes funções de segurança, incluindo 
IPsec, SNMPv3, filtragem IP e impressão segura.

 
1 WorkCentre 6515 somente 
²  Requer suporte para o aplicativo Xerox® Mobile Link para iOS® ou Android™, 

disponível no início de 2017.

Busque incessantemente. Produza sem esforço.

Essa é a maneira de criar os seus negócios. Apresentando a Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510 e 
a Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515 – prontas para uso imediato. Fantástica qualidade 
de imagem, conectividade fácil, produtividade e confiabilidade incorporadas com as quais você pode 
contar, tudo isso a um preço acessível.



As cores fazem a diferença
Pesquisas mostram que as cores chamam a 
atenção. 

82%  A quantidade de aumento na 
capacidade de atenção obtida 
pela cor. 

80%  O ganho no número de leitores 
quando cores são usadas. 

39%  O aumento de memorização quando 
comparado com preto e branco. 

55%  A maior probabilidade de que uma 
mensagem impressa em cores será 
pega primeiro. 

Para ver todos os modos como as cores controlam o 
desempenho, acesse www.xerox.com/ColourCounts.

Fontes: 

Estudos: Loyola College, Maryland, EUA, por Ellen Hoadley, Ph.D., 
Laurette Simmons, Ph.D., e Faith Gilroy, Ph.D.; Case & Company, 
Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in 
Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois. 

Material publicado: The Persuasive Properties of Colour, 
Marketing Communications; What’s Working in Direct Marketing. 
How to Use Colour to Sell, Cahners Publishing Company. Grasp 
Facts Fast with Colour Copying, Modern Office Procedures.

Aplicativo Xerox® Mobile Link1

Digitalize, envie e-mail e fax do seu telefone ou tablet conectando-se com nossas impressoras multifuncionais 
com o uso do aplicativo gratuito. Envie e imprima dados do armazenamento em nuvem, e crie fluxos de trabalho 
de um toque entre um dispositivo móvel e uma impressora multifuncional. Para obter mais informações, acesse 
www.xerox.com/MobileLink.
1 Disponível no início de 2017

1
Um alimentador automático de originais em frente e verso 
de uma passagem para 50 folhas comporta tamanhos de 
materiais de 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm. Recursos 
poderosos de digitalização incluem a capacidade de criar 
PDFs pesquisáveis com OCR (reconhecimento de caracteres 
ópticos), assim com Digitalizar para e-mail, Digitalização de 
rede e Digitalização direta para aplicativos.

2
A WorkCentre 6515 inclui nossa mais recente interface 
multitoque para uma experiência de usuário do tipo móvel.

3
Uma porta USB na parte dianteira permite que os usuários 
imprimam ou digitalizem rapidamente em qualquer 
dispositivo de memória USB padrão.

4
A bandeja de alimentação manual de 50 folhas ajustável 
aceita materiais personalizados de tamanhos de 
76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5
A bandeja 1 de 250 folhas aceita materiais personalizados 
de tamanhos de 76 x 147 mm a 216 x 356 mm.

6
A Bandeja 2 opcional de 550 folhas aumenta 
a capacidade total para 850 folhas para oferecer 
mais tempo de atividade e tiragens ininterruptas.

A Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515 foi desenvolvida com base no excelente 
desempenho de impressão encontrado na Xerox® Phaser® 6510, com poderosas ferramentas de 
produtividade projetadas para tornar a execução, manutenção e criação de seus negócios mais fáceis 
e eficientes do que nunca.
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Gerenciamento de dispositivos
Servidor Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare Web, 
Apple® Bonjour®

Drivers de impressão
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.5 e posterior, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidade de fonte 
136 fontes PostScript; 88 fontes PCL

Manuseio do papel
Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso de uma 
passagem: 16 lb Bond – 45 lb Capa/60 –125 g/m²; Bandeja manual 
e Bandejas 1 e 2: 16 lb Bond – 80 lb Capa/60 – 220 g/m²

Tipos de papel
Bond, papel comum, cartão, personalizado, envelopes, cartão 
brilhante, perfurado, etiquetas, papel timbrado, cartão de 
baixa gramatura, cartão brilhante de baixa gramatura, 
pré-impresso, reciclado

Ambiente operacional
Temperatura: Armazenamento: -20º a 40ºC (-4º a 104ºF); Operação: 
5º a 32 C (41º a 90ºF); Umidade: 15% a 85%; Níveis de pressão 
de ruído: 6510: Impressão: 51,9 dB(A), Em espera: 24,9 dB(A); 
WorkCentre 6515: Impressão: 52,5 dB(A), Em espera: 26,3 dB(A); 
Níveis de potência de ruído: Impressão: Phaser 6510: até 6,76 B, 
Em espera: até 4,0 B; WorkCentre 6515: até 6,84 B, Em espera: 

até 4,25 B; Tempo de aquecimento (no modo de repouso): Phaser 
6510: até 26 segundos; WorkCentre 6515: até 27 segundos 

Alimentação
Potência: 120 VAC, 60 Hz; Consumo de energia: Phaser 6510: 
Impressão: 380 W, Em espera: 41 W, Em repouso: 0,9 W; 
WorkCentre 6515: Impressão: 350 W, Em espera: 51 W, Em 
repouso: 1,1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; Consumo de energia: Phaser 
6510: Impressão: 350 W, Em espera: 44 W, Em repouso: 1,0 W; 
WorkCentre 6515: Impressão: 370 W, Em espera: 52 W, Em 
repouso: 1,2 W; qualificado para ENERGY STAR® (configurações DN 
e DNI) 

Dimensões (LxPxA)
Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 pol./420 x 483 x 347 mm; Peso: 
52,5 lb/23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 pol./420 x 499 
x 347 mm; Peso: 52,5 lb/23,8 kg; WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 
x 19,7 pol./420 x 506 x 500 mm; Peso: 67,7 lb/30,7 kg; Bandeja 
2 opcional: 16,5 x 18,3 x 5,9 pol./420 x 465 x 150 mm; Peso: 
14,8 lb/6,7 kg

Certificações
Para ver a lista mais recente de certificações, vá para  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Suprimentos
Cartuchos de impressão de capacidade extra alta:
Ciano: 4.300 páginas padrão1 106R03693
Magenta: 4.300 páginas padrão1 106R03694
Amarelo: 4.300 páginas padrão1 106R03695

Cartuchos de impressão de alta capacidade:
Preto: 5.500 páginas padrão1 106R03488
Ciano: 2.400 páginas padrão1 106R03485
Magenta: 2.400 páginas padrão1 106R03486
Amarelo: 2.400 páginas padrão1 106R03487

Cartuchos de impressão de capacidade padrão:
Preto: 2.500 páginas padrão1 106R03484
Ciano: 1.000 páginas padrão1 106R03481
Magenta: 1.000 páginas padrão1 106R03482
Amarelo: 1.000 páginas padrão1 106R03483

Itens de manutenção de rotina:
Cartucho do fotorreceptor preto: 48.000 páginas2 108R01420
Cartucho do fotorreceptor ciano: 48.000 páginas2 108R01417
Cartucho do fotorreceptor magenta: 48.000 páginas2 108R01418
Cartucho do fotorreceptor amarelo: 48.000 páginas2 108R01419
Cartucho de resíduos: 30.000 páginas2 108R01416

Opcionais
Alimentador de 550 folhas  097S04765
Adaptador de rede sem fio  497K16750

1 Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento 
pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.
2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho de tamanho médio de 
3 páginas A4/Carta. O rendimento pode variar dependendo da extensão do trabalho, orientação 
e tamanho de material.

Xerox® Phaser® 6510 e Xerox® WorkCentre® 6515
Especificações do dispositivo Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Velocidade Até 30 ppm em cores e preto e branco

Ciclo de funcionamento1 Até 50.000 páginas/mês1

Manuseio do papel
Entrada de papel Padrão ND

Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV) de uma pas-
sagem: 50 folhas: tamanhos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm.

Bandeja manual: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcionais Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm

Saída de papel 150 folhas

Impressão em frente e verso automática ND Padrão ND Padrão

Impressão e cópia
Resolução Impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi Impressão: até 1200 x 2400 dpi; Cópia: até 600 x 600 dpi

Tempo de saída da primeira impressão Até 12 segundos em cores e preto e branco

Tempo de saída da primeira cópia ND Até 12 segundos em cores e preto e branco

Processador/Memória 733 MHz/1 GB 1,05 GHz/2 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Linguagens de descrição de página (PDL) Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Recursos de impressão Simulações de cores sólidas aprovadas PANTONE®, Várias em 1, Ajustar à página, Impressão de livreto, Impressão em preto, Capas/separadores, Impressão de 
pôster, Marcas d'água, Sobreposições, Folhas de identificação, Modo de rascunho, Impressão protegida, Impressão de prova, Impressão pessoal, Impressão salva, 
Alceamento de RAM

Impressão móvel 
e aplicativos

Padrão Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Download grátis Plug-in Mopria® Print Service, aplicativo Xerox® Mobile Link, plug-in Xerox® Print Service para Android™

Opcionais Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (inclui Apple 
AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Para obter 
mais informações, acesse www.xerox.com/WPSA)

ND Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (inclui Apple 
AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Para obter 
mais informações, acesse www.xerox.com/WPSA)

ND

Digitalização Padrão

ND

Destinos: Digitalizar para e-mail (catálogo local ou integração LDAP, SMTP), Rede 
(via FTP/SMB), Dispositivo de memória USB, WSD, Aplicativo (TWAIN de Rede), 
WIA (Digitalização WSD), Mac 10.9 ou posterior (Rede/Mac ICA), Computador 
em rede (SMB/FTP), Vários destinos em um único trabalho de digitalização; 
Formatos de arquivo: JPG, TIFF (uma ou várias páginas), PDF, PDF pesquisável 
com OCR integrado; Recursos: resolução óptica de até 600 x 600 dpi, cores de 
24 bits/tons de cinza de 8 bits

Opcionais Várias soluções disponíveis através de vários Parceiros Xerox Alliance

Fax
Recursos de fax3

ND

33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/JBIG, envio de transmissão (até 
200 destinos), início adiado (até 24 horas), detecção de padrão de toque 
distinto, catálogo de endereços de fax (até 200 números de discagem rápida), 
encaminhamento de fax para e-mail e impressão local, recebimento seletivo, 
rejeição de fax indesejado, recebimento de fax seguro

Segurança Padrão HTTPS Seguro (TLS), IPsec, Autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, Filtragem IP, 
Impressão protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS Seguro (TLS), IPsec, Autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, Filtragem IP, 
Impressão protegida, Recebimento de fax protegido, SNMPv3, LDAP (SASL), 
Autenticação de rede, Autenticação Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)

1 Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade. 2 Dependendo do dispositivo móvel específico, versões ou fornecedor, o dispositivo móvel pode exigir um download gratuito do aplicativo da(s) loja(s) adequada(s).  
3 É necessária linha telefônica analógica.

As configurações variam por geografia.

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office.

www.xerox.com/WPSA
www.xerox.com/WPSA

