
Impressora Phaser 6600  
e WorkCentre 6605
Impressora multifuncional
Faça crescer o seu negócio 
desfrutando de uma fácil eficiência.

Xerox® Phaser® 6600 e
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Impressora a Cores e 
Impressora multifuncional
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A cor que distingue os seus 
trabalhos
Qualquer que seja o seu tipo de negócio, a 
Phaser 6600 e o WorkCentre 6605 dão às suas 
imagens uma vantagem essencial e colorida. 

•  Impressões que vendem bem o seu 
trabalho. Uma resolução de impressão até 
600 x 600 x 4 dpi (qualidade de imagem 
melhorada 1200 x 1200) fazem com que as 
suas comunicações se destaquem e atraiam 
a atenção.

•  Trabalhos melhorados. Com o Modo 
Foto as suas imagens e gráficos terão um 
aspecto excecional, através de cores mais 
profundas e ricas que transmitem vida real 
aos trabalhos.

•  Toner Xerox EA exclusivo. Funde-se a uma 
temperatura muito inferior, reduzindo até 
20% o consumo de energia e as emissões 
de CO2 até 35%, quando comparado com o 
toner convencional. Este toner também não 
utiliza óleo de fusão, o que permite obter 
trabalhos mais brilhantes e lustrosos mesmo 
em papel comum ou reciclado. 

•  Sempre a cor certa. Simulações de cores 
sólidas calibradas pela Pantone® e a 
tecnologia de correção de cores Xerox 
garantem resultados que vão sempre ao 
encontro das expectativas. 

•  Precisão consistente. True Adobe® 
PostScript® 3™ garante que os seus trabalhos 
de impressão são consistentemente exatos 
com as cores mais brilhantes e verdadeiras e 
gráficos superiores.

Capacidades de grande potência 
A Phaser 6600 e o WorkCentre 6605 
disponibilizam um leque de capacidades e 
opções potentes acessíveis a pequenos grupos 
de trabalho.

•  Reduza a utilização de papel. A impressão 
automática frente e verso nas configurações 
DN facilita a economia de papel e dá aos 
seus documentos um aspecto profissional. 
Para além disso, a impressão de várias 
imagens numa folha é particularmente útil 
quando imprime apresentações.

•  Liberdade sem-fios. Coloque a Phaser 6600 
e o WorkCentre 6605 em qualquer local do 
escritório utilizando o Wi-Fi opcional.

•  Menos componentes para substituir. Os 
cartuchos de toner de alta capacidade, 
permitem períodos maiores de 
produtividade ininterrupta, ajudando-o a 
reduzir o custo total de operação ao longo 
do tempo. 

•  Consolidação e economia. O WorkCentre 
6605 poupa energia e reduz os custos com 
consumíveis ao combinar as funções de um 
copiador, impressora, scanner e fax num 
único equipamento.

•  Manter a segurança. Mantenha os seus 
documentos confidenciais longe de pessoas 
a quem não se destinam utilizando a 
impressão segura1 e proteja o acesso às 
funções do equipamento através de um 
código PIN de autenticação inserido no 
painel frontal. 

•  Total tranquilidade. A fiabilidade é apoiada 
por uma garantia standard de um ano nas 
instalações. 

Produtividade simplificada
A Phaser 6600 e WorkCentre 6605 suportam 
as equipas de trabalho de ritmo acelerado 
através de vantagens que poupam tempo 
e aumentam a produtividade e de funções 
desenhadas para uma total simplicidade.

•  Imprimir e avançar. A Phaser 6600 e o 
WorkCentre 6605 trabalham rapidamente, 
atingindo uma velocidade de 35 ppm na 
impressão a cores e a preto e branco.

•  Abastecimento de papel menos frequente. 
A bandeja principal para 550 folhas aceita 
uma resma de papel completa – acabam-se 
as embalagens meio vazias que ocupam 
espaço precioso de armazenamento. Uma 
segunda bandeja opcional aumenta a 
capacidade total até 1 250 folhas o que lhe 
permite atingir períodos ainda maiores de 
produtividade ininterrupta. 

•  O mais simples possível. O inovador ecrã 
tátil de 4,3 polegadas do WorkCentre 6605, 
pode ser inclinado para uma melhor 
visualização e possui ícones luminosos e 
coloridos, tornando a navegação intuitiva  
e a utilização muito fácil.

•  Digitalize os seus workflows. Utilize o 
WorkCentre 6605 para digitalizar os seus 
documentos em papel e obter ficheiros 
digitais com texto pesquisável que podem 
ser partilhados automaticamente através 
de e-mail ou de uma pasta de rede, ou 
ainda ser gravados no equipamento ou 
em qualquer dispositivo de memória USB 
permitindo uma verdadeira portabilidade. 

•  Arranque e operação diária facilitadas. 
Ficará pronto a trabalhar em minutos e com 
a utilização do Xerox® CentreWare® IS, a 
administração remota do equipamento é 
feita de forma fácil a partir do browser de 
qualquer computador ligado em rede.

•  Mobilidade em ação. Imprima diretamente 
de dispositivos Apple iOS-based compatíveis 
com Apple AirPrint².

O valor que obtém por melhorar a imagem da sua empresa é imensurável. 
Com a Impressora a Cores Phaser 6600 e com a Impressora Multifuncional a Cores 
WorkCentre 6605, os grupos de trabalho sempre ocupados podem criar facilmente 
comunicações que se destacam das da concorrência graças à excecional impressão 
a cores. 

Impressora a Cores Xerox® Phaser® 6600 
e Impressora Multifuncional a Cores 
Xerox® WorkCentre™ 6605

1  Standard no WorkCentre 6605. A Phaser 6600 necessita de 512 MB de memória opcional ou de um Kit de Produtividade (com disco rígido de 160 GB).

²  Necessita de um mínimo de Firmware 201301301313 paa a Phaser 6600 e um mínimo de Firmware 201301301321 para o WorkCentre 6605.
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Um equipamento, várias funções. A Impressora Multifuncional a Cores  
Xerox® WorkCentre™ 6605 baseia-se no extraordinário desempenho de impressão 
oferecido pela Xerox® Phaser® 6600, disponibilizando um leque de potentes 
ferramentas que aumentam a produtividade, criadas para tornar as tarefas diárias 
no escritório mais eficientes do que nunca.

1
O WorkCentre 6605 inclui um ecrã tátil de 4,3 
polegadas com instruções fáceis de seguir e ecrãs de 
ajuda que facilitam a operação no equipamento. 

2
Um Alimentador Automático Duplex para 50 folhas 
digitaliza originais de duas faces para trabalhos de 
cópia, digitalização e fax. 

3
Uma porta USB na frente do equipamento permite 
aos utilizadores imprimirem com rapidez ou 
digitalizarem para qualquer dispositivo comum de 
memória USB.

4
Os potentes workflows eletrónicos incluem 
digitalização para e-mail e para rede, e ainda LAN Fax 
para realizar rápida e eficientemente trabalhos de fax 
a partir do seu PC ou Mac.

5
Bandeja de saída para 250 folhas com sensor total 
na bandeja. 

6
Bandeja multiusos para 150 folhas aceita suportes de 
impressão entre 76,2 x 127 mm e 216 x 356 mm.

7
Com a bandeja de papel para 550 folhas, a 
capacidade standard de papel do WorkCentre 6605 
totaliza 700 folhas.

8
Uma bandeja de papel opcional para 550 folhas 
aumenta a capacidade total até 1 250 folhas. 

9
O armário opcional oferece espaço para armazenar 
cartuchos de toner, papel e outros consumíveis.

Características gerais da Phaser® 6600
•  Impressão até 35 ppm a cores e a preto e branco 
•  Tempo de saída da primeira página de apenas  

9 segundos a preto e branco e 10 segundos  
a cores

• Conectividade Wi-Fi opcional
•  A impressão frente e verso automática é uma 

função standard na configuração 6600DN
•  Capacidade de papel standard para 550 folhas 

(pode ser aumentado até 1 100 folhas)

Características gerais do  
WorkCentre™ 6605 
Todas as funções da Phaser 6600 e mais:
•  Capacidades de digitalização que melhoram  

o workflow
• Gama completa de funções de cópia
• Fax por LAN e fax no equipamento
• Ecrã tátil a cores com 4,3 polegadas 
•  Alimentador Automático Duplex para 50 folhas

Impressão

A4

ppm35

Phaser 6600
LxPxA:
430 x 488 x 384 mm
Peso:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
LxPxA:
430 x 528 x 560 mm
Peso:
32,5 kg

Cópia / Impressão / Digitalização / 
Fax / E-mail
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Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office 
©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentreTM são marcas 
comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas comerciais 
registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems, Incorporated. PCL® é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard. Na qualidade 
de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes da ENERGY STAR relativamente 
a eficiência energética (configuração DN). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. Todas as outras marcas 
comerciais são propriedade dos respetivos fabricantes. As informações incluídas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio.  
Atualizado 09/13 BR2826 660BR-01ZC

 
Velocidade

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN
Até 35 ppm A4, a cores e a preto e branco

Ciclo de trabalho Até 80 000 páginas / mês1

Alimentação de Papel 
Entrada de papel Standard N/D

Alimentador Automático Duplex (DADF): 50 folhas: Formatos 
personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

Bandeja multiusos: 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Saída de papel Standard 250 folhas face impressa para baixo com sensor total da bandeja 

Impressão automática frente e verso N/D Standard N/D Standard

Impressão  
Tempo de saída da primeira página Apenas 9 segundos a preto e branco / 10 segundos a cores

Resolução de Impressão (máx.) Até 600 x 600 x 4 dpi (qualidade de imagem melhorada 1200 x 1200)

Processador 533 MHz

Memória (std/máx) 256 MB / 768 MB 512 MB / 1 GB

Conectividade USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi opcional (802.11 n/g/b)

Linguagens de descrição de página True Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL5/6, XPS, PDF

Funções da impressora Simulações de cor sólida e calibrada PANTONE®, Definições gravadas, Definições Earth Smart, Correções de cor, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, 
Marca de água, Modo foto, Separação, Impressão segura2, Impressão gravada2, Armazenamento de Fonte/Formulários/Macros3, Apple AirPrint4

Cópia  
Tempo de saída da primeira página ND

Apenas 13 segundos a preto e branco / 16 segundos a cores

Funções de cópia Até 600 x 600 dpi, Redução/ampliação (25%-400%), Mais claro/escuro, 
Saturação de cor, Nitidez, Equilíbrio de cores, Exposição Auto, até 99 cópias,  
2 imagens numa folha, Ajuste Auto, Cloning, Separação (até 50 páginas)

Fax5  
Funções de fax no equipamento ND

Compressão MH/MR/MMR/JBIG, Rejeitar fax indesejáveis, Deteção de Padrão 
de Toque Distinto, Reenvio de Fax para Email e Servidor FTP/SMB4, Reenvio 
de Fax e Impressão Local, Recepção Polling, Início retardado (até 24 horas), 
Envio por difusão (até 200 destinos), Livro de Endereços de Fax (até 200 
marcação rápida), Recepção Segura de Fax

Funções de fax LAN Início retardado (até 24 horas), Envio por difusão (até 30 destinos), Zoom, 
Ajuste auto, Rotação, Vários numa folha, Marca de água, Lista telefónica (até 
500 números de marcação rápida, até 500 de marcação em grupo, Lista 
telefónica gravada no PC)

Digitalização  
Destinos de digitalização ND

Digitalização TWAIN/WIA via USB ou Rede, Digitalização para computador via 
SMB, Digitalização para servidor via FTP, Digitalização para Email com suporte 
LDAP, Digitalização para dispositivo de memória USB, Digitalização WSD

Funções de digitalização Formatos JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, Lista de endereços de e-mail 
(Até 100 endereços, até 10 endereços de grupo), Express Scan Manager, 
Digitalização para PC Desktop® SE Small Business Edition (licença para  
1 utilizador)

Segurança Recepção Segura de Fax (apenas WorkCentre 6605), Impressão segura2, encriptação do disco a 256-bit e sobreposição da imagem do disco3, HTTPS seguro 
(SSL, Secure LDAP3), IPsec, Autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, Audit Log, Filtro IP, Digitalizar para Email através de SSL/TLS5 (apenas WorkCentre 6605)4

Garantia Um ano de garantia nas instalações6

1 Volume máximo esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Standard na 6605, a 6600 necessita de 512 MB de memória opcional ou de um Kit de Produtividade; 3 Necessita de um kit de 
produtividade (com disco rígido de 160 GB); 4 Necessita de um mínimo de Firmware 201301301313 para a Phaser 6600 e um mínimo de Firmware 201301301321 para o WorkCentre 6605; 5 Necessita de uma linha telefónica 
analógica; 6 Os produtos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack não têm garantia suplementar. Para obter mais informações sobre o seu pacote de assistência melhorado, consulte o contrato de assistência.

Gestão do equipamento
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avisos por 
e-mail, Apple® Bonjour

Drivers da impressora
Windows® XP e posterior, OS® X 10.5 e posterior, várias 
distribuições Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®,  
Xerox® Mobile Express Driver®

Alimentação de suportes
Alimentador Automático Duplex (6605): Simplex:  
50 – 125 g/m2; Duplex: 60 – 125 g/m2; Bandeja bypass,  
Bandeja 1, Bandeja 2: 60 – 216 g/m2; Tipos de suportes: 
Comum, perfurado, timbrado, colorido, cartolina de pouca 
gramagem, cartolina brilhante de pouca gramagem, cartolina  
de gramagem elevada, cartolina brilhante de gramagem 
elevada, etiquetas, envelopes

Ambiente de funcionamento
Temperatura: Armazenamento: 0º a 40º C; Em funcionamento: 
10º a 32º C; Humidade: Em funcionamento: 10% a 85%; Níveis 
de pressão sonora: 6600: Em impressão: 6.9 B, Em espera:  
4.5 B; 6605: Impressão/cópia: 6.8 B, Em espera: 4.4 B;  

Níveis de pressão sonora: 6600: Impressão: 53 dB(A), Em espera: 
29 dB(A); 6605: Impressão/cópia: 52 dB(A), Em espera:  
29 dB(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo inativo) 
6600: apenas 21 segundos, 6605: apenas 25 segundos

Características elétricas
Alimentação elétrica: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Consumo de 
energia: 6600: Em espera: 64 W, Em impressão: 520 W, Inativo: 
4 W; 6605: Em espera: 72 W, Em impressão: 560 W, Inativo:  
5,9 W; Qualificado pela Energy Star (configuração DN)

Consumíveis
Cartucho de impressão de capacidade standard*: 
Preto: 3 000 páginas std. 106R02248 
Ciano: 2 000 páginas std. 106R02245 
Magenta: 2 000 páginas std. 106R02246 
Amarelo: 2 000 páginas std. 106R02247 
Cartucho de impressão de alta capacidade*: 
Preto: 8 000 páginas std. 106R02232 
Ciano: 6 000 páginas std. 106R02229 
Magenta: 6 000 páginas std. 106R02230 
Amarelo: 6 000 páginas std. 106R02231 

Elementos de Manutenção de Rotina
Kit da Unidade de Imagem: Até 60.000 páginas** 108R01121
Cartucho de Resíduos: Até 30.000 páginas** 108R01124
Conjunto do Fusor: Até 100.000 páginas ** 115R00076 
Kit da Unidade de Transferência: Até  
100.000 páginas** 108R01122

Opçőes
Bandeja para 550 folhas  097S04400
Armário  497K13660
512 MB de memória 097S04269
Kit de produtividade (160 GB HD) 097S04403
Adaptador para rede sem fios  097S04409

* Páginas standard médias. Rendimento declarado em conformidade 
com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, 
área coberta e modo de impressão.

** Páginas aproximadas. O rendimento declarado baseia-se num 
trabalho de tamanho médio com 3 páginas de formato A4. O 
rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato 
do suporte e orientação.

(configuração DN)
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