Phaser® 6000/6010
e WorkCentre™ 6015
Tamanho Carta/A4
Impressora colorida e
impressora multifuncional colorida

Impressora colorida Xerox Phaser 6000/6010
e WorkCentre™ 6015
Impressora multifuncional colorida
Cor vibrante e eficiência
em um design compacto
®

®

Impressora colorida Phaser 6000/6010
e impressora multifuncional colorida
WorkCentre™ 6015
®

A Xerox faz das cores impressionantes a escolha fácil e acessível com a Phaser
6000/6010 e o WorkCentre 6015. Nossas menores impressoras e multifuncionais
coloridas são produtos de escritório potentes e de fácil utilização para as demandas
de manuseio de documentos da sua equipe.
Cores impressionantes

Desempenho produtivo

Facilidade no escritório e na rede

• Tecnologia de impressão de alta qualidade.
O comprovado mecanismo de impressão
Hi-Q LED tem a mesma tecnologia inovadora
encontrada em alguns de nossos dispositivos
mais avançados de artes gráficas.

• Produtividade multifuncional. A impressora
multifuncional WorkCentre 6015, que ocupa
pouco espaço, economiza energia e reduz os
custos de suprimentos com a combinação das
funções de copiadora, impressora, scanner
e fax2 – tudo em um dispositivo.

• Versátil e impressão num estalo. Instalação
simples na rede e cartuchos de toner de
fácil instalação e pré-carregados tornam
esta impressora um dispositivo virtualmente
plug-and-play.

• Detalhe de cor impressionante. Ambos os
dispositivos fornecem cores impressionantes
e uma qualidade de imagem excepcional
para gráficos comerciais eficazes.
• Tecnologia exclusiva de toner EA da
Xerox. Projetada para fornecer a você texto
nítido e imagens impressas com brilho
superior, detalhes e clareza. Além disso, uma
temperatura baixa de fusão permite que você
economize eletricidade. É o mesmo toner de
alta qualidade usado em nossos produtos
sofisticados para a indústria de artes gráficas.

• Imprima gráficos com confiança. Com
processadores ultrarrápidos e uma memória
padrão de 128 MB, esses dispositivos lidam
facilmente com sua carga de trabalho diária
– até mesmo páginas com ilustrações, fotos
e gráficos.
• Acessibilidade. Não importa se você escolher
conectividade USB ou de rede, a Phaser 6010
e o WorkCentre 6015 significam negócios
para a área de trabalho ou equipe pequena,
oferecendo produtividade de impressão real
e uma quantidade significante de recursos
incorporados.
• Desempenho superior.Realize seus projetos
rapidamente, com velocidades de impressão
que chegam a 12 ppm em cores e 15 ppm
em preto e branco.

• Liberdade sem fios. Coloque a impressora
WorkCentre 6015NI em qualquer lugar do
escritório com a conexão em rede sem fios
interna.
• Fácil gerenciamento remoto.3 Quando
conectado à rede, o servidor da Web interno
CentreWare® IS permite a você verificar
o status de um trabalho de impressão ou
gerenciar o dispositivo sem sair do seu
computador.
• Operação super silenciosa. Desfrute do
conforto com estes produtos operando do
seu lado. A saída produzida com barulho bem
baixo diminui as distrações, sem interferir na
sua produtividade.
• Suprimentos convenientes. Economize
tempo e espaço com os cartuchos de toner
super finos e de fácil carregamento usados
tanto na impressora quanto na impressora
multifuncional.
• Flexibilidade de material. A bandeja de
papel principal aceita uma ampla variedade
de material e tamanhos personalizados, desde
etiquetas a cartões e envelopes. Um slot de
alimentação manual conveniente para 10
folhas permite a você alimentar materiais
e envelopes com facilidade.
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 uando em um estado fechado em comparação com produtos de
Q
impressora multifuncional colorida de tamanho carta que utilizam
tecnologia de impressão baseada em toner em Junho de 2011.

2

WorkCentre 6015N e NI
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Phaser 6010 e WorkCentre 6015

Cor brilhante e eficiência à mão. A impressora multifuncional colorida WorkCentre
6015 adiciona recursos de produtividade potente a Phaser 6000/6010 de escritório
de fácil utilização. Produza materiais de nível profissional e libere espaço, consolidando
diversos equipamentos de escritório em uma única impressora multifuncional colorida
com economia de custo.
1

O dispositivo de Rede sem fio é padrão na 6015NI
e proporciona liberdade para colocar a máquina
em qualquer lugar do escritório.
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Realize facilmente a configuração através da estrutura
de menu intuitiva da tela LCD brilhante, com luz de
fundo, e dos botões bem colocados do painel dianteiro.
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O alimentador automático de originais de 15 folhas
ajuda a processar documentos de várias páginas
em tamanhos de material de 5,83 × 8,27 pol.
a 8,5 × 14 pol./A5 a 216 × 356 mm (6015N e NI).
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A porta USB dianteira permite aos usuários
digitalizarem rapidamente para qualquer
dispositivo portátil de memória USB padrão.
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Os recursos potentes de digitalização incluem
Digitalizar para rede, E-mail ou dispositivo de memória
USB com resolução de até 1200 × 1200 dpi, cores de
24 bits/tons de cinza de 8 bits.
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Os recursos de cópia incluem Redução/ampliação
de 25%-400%, Supressão de fundo automática
e vários outros.
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Acondicionada com os recursos mais comuns de fax
em uma velocidade de 33,6 Kbps (6015N e NI).

Principais características
do WorkCentre™ 6015

Copia/Imprime/Digitaliza/
Envia fax/Envia e-mail

Principais características
da Phaser® 6000/6010

• Impressão em até 12 ppm em
cores e em 15 ppm em preto
e branco
• Conectividade sem fio
integrada (6015NI)
• 1200 × 2400 dpi
• ADF de 15 folhas
• Processador potente de
295 MHz
• Cor PANTONE® calibrada em
simulações de cores sólidas

8,5 × 11 pol./A4

• Impressão em até 10/12 ppm
em cores e em 12/15 ppm em
preto e branco
• 1200 × 2400 dpi
• Processador potente de
192/384 MHz
• Cor PANTONE® calibrada em
simulações de cores sólidas

12 ppm em cores/
15 preto e branco
LxPxA:
16,1 × 15,3 × 13,2 pol.
410 × 389 × 337 mm
Peso:
33 lbs.; 15,2 kg

Impressão
A4

10
ppm em cores
12
12 ppm em preto
15 e branco
LxPxA:
15,5 × 12 × 9,2 pol.
394 × 304 × 233 mm
Peso:
23,4 lbs.; 10,7 kg

Phaser 6000B

Phaser 6010N

Velocidade

Até 10 ppm em cores/
12 ppm em preto e branco

WorkCenter 6015B

Até 12 ppm em cores/15 ppm em preto e branco

Ciclo de operação

Até 30.000 páginas/mês1

Papel

Entrada de papel
Vidro de originais

NA

WorkCenter 6015NI

Alimentador automático de
originais:15 folhas; Tamanhos
personalizados: 5,83 × 8,27 pol. a
8,5 × 14 pol./A5 a 216 × 356 mm

Bandeja principal: 150 folhas, Tamanhos personalizados: 3 × 5 pol. a 8,5 × 14 pol./76,2 × 127 mm a 215,9 × 355,6 mm
NA

Saída do papel

100 folhas

Impressão frente e verso

Manual

Impressão

Bandeja manual: 10 folhas, Tamanhos personalizados: 3 × 5 pol. a 8,5 × 14 pol./76,2 × 127 mm a 215,9 × 355,6 mm

Tempo de saída da primeira página

17 segundos em cores/14 segundos em preto e branco

Resolução (máx.)

1200 × 2400 dpi

Processador

192 MHz

384 MHz

Memória

64 MB

128 MB

Conectividade

USB 2.0

USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

Linguagens de descrição de páginas

Baseado em host

Recursos de impressão

Cor PANTONE® calibrada em simulações de cores sólidas, Marcas d'água, Impressão de pôster, N em 1, Tamanhos de página personalizados, Ajuste à página, Dimensionamento, Links de suporte integrados, Execução em preto, Modo de impressão em preto e branco somente, Modo Rascunho, Alceamento, Saltar páginas em branco2

Cópia

NA

Recursos de fax

Alceamento, Redução/ampliação, Supressão de fundo automática, Controle de
escurecimento, Cópia de livreto, Apagamento da borda, Modo Foto, N em 1
NA

NA

Digitalização

Destinos de digitalização

NA

NA

Filtro de IP

33,6 Kbps com compactação MH/MR/
MMR/JBIG, Rediscagem automática,
Redução automática, Catálogo
de endereços (até 8 discagens
de um toque, até 99 entradas de
endereço), Envio programado,
Recebimento remoto (com telefone
externo), Bloqueio de Fax indesejado,
Rediscagem do último número,
Recebimento na memória, Busca
Digitalizar para rede, E-mail, USB

Resolução de até 1200 × 1200 dpi, cores de 24 bits/tons de cinza de 8 bits, PDF/
JPEG/TIFF

Recursos de digitalização

Segurança

USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

600 × 600 dpi

Recursos de cópia

Fax

USB 2.0

37 segundos em cores/20 segundos em preto e branco

Tempo de saída da primeira cópia
Resolução da cópia

295 MHz

IPv6, SNMPv2, Filtro IP

IPv6

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.
2
Phaser 6000 / 6010 somente
1

Gerenciamento de dispositivo
Phaser 6000: PrintingScout®, Utilitário de configuração da
impressora; Phaser 6010 e WorkCentre 6015: Xerox CentreWare®
Internet Services, CentreWare Web, Alerta de pouco toner por
e-mail, Printing Scout®, Apple® Bonjour
Drivers de impressão
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versão
10.5 e superior; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS,
5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04,
10.04 LTS (servidor e área de trabalho)
Manipulação de material
Alimentador automático de originais: 16-28 lb. bond/60-105 g/m²;
Bandeja de alimentação manual: 16-60 lb. capa/60-163 g/m²;
Bandeja 1: 16-43 lb. bond/60-163 g/m²; Tipos de material: comum,
comum-espesso, reciclado, etiquetas, capas, revestido, envelopes
Ambiente operacional
Temperatura: - Em operação: 10° a 32°C; Umidade relativa:
– Em operação: 10% a 85%; Níveis de pressão do som: Phaser
6000: – Imprimindo: 47 dB(A), – Em espera: 20 dB(A); Phaser 6010:
– Imprimindo: 49 dB(A), – Em espera: 21 dB(A); WorkCentre 6015:
– Imprimindo: 50 dB(A), – Em espera: 23 dB(A)

Energia elétrica
115V: 110-127V, 50/60Hz, 7A; Consumo de energia: Phaser 6000:
– Imprimindo: 165 W; – Em espera: 30 W; – Em repouso: 8 W;
– Inativa: 3 W; Phaser 6010: – Imprimindo: 180 W; – Em espera:
31 W; – Em repouso: 9 W; – Inativa: 5 W; WorkCentre 6015:
– Imprimindo: 220 W; – Em espera: 34 W; – Em repouso: 13 W;
– Inativa: 7 W; 230V: 220-240V, 50Hz, 5A; Power Consumo de
energia: Phaser 6000: – Imprimindo: 158 W; – Em espera: 31 W;
– Em repouso: 8 W; – Inativa: 3 W; Phaser 6010: – Imprimindo:
173 W; – Em espera: 32 W; – Em repouso: 10 W; – Inativa: 4 W;
WorkCentre 6015: – Imprimindo: 220 W; – Em espera: 34 W;
– Em repouso: 13 W; – Inativa: 7 W
Dimensões (LxPxA)
Bandejas abertas: – Phaser 6000/6010: 15,5 × 16,9 × 11,5 pol./
394 × 429.5 × 293 mm; Peso: 23,4 lbs./10,7 kg; – WorkCentre 6015:
16,1 × 15,3 × 13,3 pol./410 × 389 × 337 mm; Peso: 33 lbs./15 kg
Conteúdo da caixa
• Impressora colorida Phaser 6000/6010 Color Printer ou
Impressora multifuncional colorida WorkCentre 6015
• Software e Documentação (Guia de Instalação Rápida,Guia de
Uso Rápido, Manual do Usuário)

(Pendente para o
WorkCentre 6015)
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• Cartucho de toner inicial: 500 páginas*
• Cabo de alimentação
• Cabo para Fax (WorkCentre 6015 somente)
• Cabo USB (Phaser 6000 e WorkCentre 6015 somente)
Certificações
Certificação UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a Edição; Diretiva
de Baixa Tensão 2006/95/EC; EN 60950-1, 2a Edição; FCC Parte
15 Classe B; Diretiva EMC 2004/108/EC; EN 55022 Classe B;
EN 55024; Diretiva ROHS 2002/95/EC; Seção 508; Qualificação
ENERGY STAR®
Suprimentos
Cartuchos de Toner*:
Preto: 2.000 páginas padrão
Ciano: 1.000 páginas padrão
Magenta: 1.000 páginas padrão
Amarelo: 1.000 páginas padrão

106R01634
106R01631
106R01632
106R01633

(o produto é enviado com cartuchos de toner de 500 páginas* preto
e colorido.)
* 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.

