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Com a Phaser 6000 / 6010 e a WorkCentre 6015 da Xerox, é mais fácil
escolher uma cor extraordinária e de preço acessível. A nossa impressora
multifunção a cores1 mais pequena e impressoras ainda mais pequenas são
produtos de alto desempenho ideais para o escritório e à medida das necessidades
de tratamento de documentos da sua equipa.
Cor extraordinária

Desempenho produtivo

• Tecnologia de impressão topo de gama.
O comprovado motor de impressão Hi-Q
LED utiliza a mesma tecnologia inovadora
encontrada em alguns dos nossos
dispositivos topo de gama utilizados por
artistas gráficos.

• Produtividade multi-funcional.
A impressora multifunção compacta
WorkCentre 6015 reduz os custos com a
energia e os consumíveis ao combinar as
funções de copiadora, impressora, scanner
e fax2 – tudo num único dispositivo.

• Profundidade de cores impressionante.
Todos os dispositivos proporcionam cores
incríveis e uma qualidade de imagem
impressionante para gráficos comerciais
eficazes.

• Imprima gráficos com confiança.
Os processadores ultra-rápidos e grandes
quantidades de memória standard, dão
resposta à sua carga de trabalho diária –
mesmo quando cria páginas com gráficos,
fotografias e tabelas.

• Tecnologia exclusiva do toner EA da
Xerox. Concebido para gerar texto nítido
e imagens impressas com brilho, detalhe
e clareza superiores. Além disso, a baixa
temperatura de fusão ajuda a economizar
electricidade. É o mesmo toner de alta
qualidade utilizado nos nosso produtos
para artes gráficas.

• Preço acessível. Quer escolha a conectividade
USB ou em rede, estes dispositivos
proporcionam produtividade de impressão
real e uma variedade de funções integradas.
• Desempenho superior. Conclua os seus
projectos com rapidez, atingindo
velocidades de impressão até 12 ppm
a cores e 15 ppm a preto e branco.

Fácil de utilizar no escritório
e na rede
• Configuração fácil. A fácil instalação
e os cartuchos de toner pré-carregados
tornam estes dispositivos praticamente
"plug-and-play".
• Liberdade sem-fios. Coloque a
WorkCentre 6015NI em qualquer parte do
escritório, graças à função Wi-Fi padrão.
• Gestão remota fácil.3 Com ligação à rede,
o servidor web interno CentreWare® IS
permite-lhe verificar o estado de um trabalho
de impressão ou gerir o dispositivo sem sair
do seu computador.
• Funcionamento super-silencioso.
Pode manter a impressora perto de si para
trabalhar comodamente sem distracções.
• Consumíveis convenientes. Poupe tempo e
espaço de armazenamento com os ultra-finos
cartuchos de toner de fácil abastecimento
utilizados tanto na impressora como na
impressora multi-funcional.
• Flexibilidade na alimentação de papel.
A bandeja de papel principal é compatível
com uma vasta gama de suportes e formatos
personalizados, desde etiquetas a cartolinas
e envelopes. Uma entrada para alimentação
manual de 10 folhas permite inserir suportes
e envelopes facilmente.4
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 uando em estado fechado, comparada com produtos de impressão
Q
multi-funcionais a cores de formato A4 utilizando tecnologia de
impressão baseada em toner até Junho de 2011.
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Phaser 6010 e WorkCentre 6015

Cores brilhantes e eficiência na ponta dos seus dedos. A impressora
multi-funcional a cores WorkCentre 6015 acrescenta potentes funcionalidades
de produtividade à Phaser 6000 / 6010. Produza materiais profissionais e liberte
espaço consolidando vários equipamentos de escritório numa só impressora
multi-funcional a cores que permite poupar custos.
1

A ligação Wi-Fi está incluída na 6015NI,
proporcionando liberdade para colocar o equipamento
em qualquer parte do escritório.
2

Configure facilmente as definições através da estrutura
de menus intuitiva do brilhante ecrã LCD retroiluminado
e dos bem posicionados botões do painel frontal.
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O alimentador automático de documentos de 15 folhas
ajuda a processar documentos com várias páginas em
formatos dos suportes de A5 a 216 x 356 mm (6015N
e NI).
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A porta USB frontal permite que os utilizadores
digitalizem rapidamente para qualquer dispositivo de
memória USB portátil standard.
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As potentes funções de digitalização incluem a
digitalização para rede, e-mail ou dispositivo de
memória USB com resoluções até 1200 x 1200 dpi,
24 bits a cores / 8 bits em escala de cinzentos (6015N
e NI).
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As funções de cópia incluem redução/ampliação de
25% a 400%, supressão automática de fundos, cópia
de cartão ID e muitas outras.
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Possui as funções de fax mais comuns a uma velocidade
de 33,6 Kbps (6015N e NI).

Características gerais da
WorkCentre™ 6015
• Impressão até 12 ppm a cores
e 15 ppm a preto e branco
• Conectividade Wi-Fi (6015NI)
• 1200 x 2400 dpi
• ADF de 15 folhas (6015N e NI)
• Potente processador de
295 MHz
• Simulações de cores sólidas
aprovadas pela PANTONE®

*6015N e NI

Cópia / Impressão / Digitalização / Fax* / E-mail*
A4

12 ppm a cores/
15 preto e branco

LxPxA:
410 x 389 x 337 mm
Peso:
15 kg

Características gerais da
Phaser® 6000 / 6010
• Impressão até 10/12 ppm
a cores e 12/15 ppm a preto
e branco
• 1200 x 2400 dpi
• Potente processador de
192/384 MHz
• Simulações de cores sólidas
aprovadas pela PANTONE®

Impressão
A4

10 ppm a cores
12
12 ppm a preto
15 e branco
LxPxA (fechada):
394 x 304 x 233 mm
Peso:
10,7 kg

Phaser 6000B

Velocidade

Phaser 6010N

WorkCentre 6015B

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

WorkCentre 6015N

WorkCentre 6015NI

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

Ciclo de trabalho

Até 30 000 páginas / mês1

Alimentação de papel
Entrada de papel

Vidro de exposição / Alimentador automático de
documentos: 15 folhas; Formatos personalizados:
A5 a 216 x 356 mm

Vidro de exposição

ND

Bandeja principal: 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
ND

Bandeja secundária: 10 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm

Saída de papel

100 folhas

Impressão frente e verso

Manual

Impressão

Tempo de saída da primeira
página

17 segundos a cores / 14 segundos a preto e branco

Resolução (máx.)
Processador

1200 x 2400 dpi
192 MHz

Memória

64 MB

Conectividade

USB 2.0

384 MHz

295 MHz
128 MB

10/100Base-T Ethernet,
USB 2.0

USB 2.0

Linguagens de descrição de
página
Funções de impressão

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

Baseadas em host
Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE , Marcas de água, Impressão de pósteres, Várias páginas numa folha, Formatos de página
personalizados, Enquadramento na página, Dimensionamento, Hiperligações de apoio integradas, Run Black, Modo de impressão apenas a preto e
branco, Modo rascunho, Separação, Ignorar páginas em branco2
®

Cópia

37 segundos a cores / 20 segundos a preto e branco

Tempo de saída da
primeira cópia

ND

Resolução de cópia

600 x 600 dpi
Separação, Redução/ampliação, Supressão automática de fundos, Controlo de escuridão,
Modo fotográfico, Várias páginas numa folha, cópia de cartão ID

Características de cópia

Fax

Funções de fax

ND

ND

Digitalização

33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG, Remarcação
automática, Redução automática, Livro de endereços (até
8 marcações com uma tecla, até 99 entradas de endereços),
Envio retardado, Recepção remota (com telefone externo),
Bloqueio de faxes indesejados, Remarcação do último
número, Recepção em memória, Polling

Digitalização para USB

Destinos da digitalização

ND

Filtro de IP

Digitalização para rede, e-mail, USB

Resolução até 1200 x 1200 dpi, 24 bits a cores / 8 bits em escala de cinzentos, PDF/JPEG/
TIFF

Funções de digitalização

Segurança

10/100Base-T Ethernet,
USB 2.0

IPv6, SNMPv2, Filtro de IP

Garantia

IPv6
Um ano de garantia nas instalações

Capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses.
2
Phaser 6000 / 6010 apenas
1

Gestão do Equipamento
Phaser 6000: PrintingScout®, Utilitário de Ajuste da
Impressora; Phaser 6010 e WorkCentre 6015: Alerta de toner
baixo via e-mail, Printing Scout®; Phaser 6010 e WorkCentre
6015N e NI: Serviços de Internet Xerox CentreWare®,
CentreWare Web, Apple® Bonjour
Drivers de impressão
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS®
versão 10.5 e superior; Linux® (32 bits): Red Hat® Enterprise
Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11,
Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Servidor e Desktop)
Alimentação de suportes
Alimentador automático de documentos: 60 a 105 g/m2;
Bandeja secundária: 60 a 163 g/m2; Bandeja 1: 60 a
163 g/m2; Tipos de suportes: papel comum, comum espesso,
reciclado, etiquetas, capas, couché, envelopes
Ambiente de funcionamento
Temperatura: Funcionamento: 5 a 32 °C; Humidade relativa:
Funcionamento: 10% a 85%; Níveis de pressão sonora:
Phaser 6000: Impressão: 47 dB(A), Em espera: 20 dB(A);
Phaser 6010: Impressão: 49 dB(A), Em espera: 21 dB(A);
WorkCentre 6015: Impressão: 50 dB(A), Em espera: 23 dB(A)

Electricidade
230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; Consumo de energia:
Phaser 6000: Impressão: 158 W; Em espera: 31 W; Modo
de descanso: 8 W; Descanso profundo: 3 W; Phaser 6010:
Impressão: 173 W; Em espera: 32 W; Modo de descanso:
10 W; Descanso profundo: 4 W; WorkCentre 6015:
Impressão: 220 W; Em espera: 34 W; Modo de descanso:
13 W; Descanso profundo: 7 W
Dimensões (LxPxA)
Bandejas abertas: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x
293 mm; Peso: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x
337 mm; Peso: 15 kg
Conteúdo da embalagem
• Impressora a cores Phaser 6000 / 6010 ou impressora
multi-funcional a cores WorkCentre 6015
• Software e documentação (com Guia de Instalação
Rápida, Guia de Utilização Rápida, Manual do Utilizador)
• Cartucho de toner inicial: 500 páginas*
• Cabo de alimentação
• Cabo USB (Phaser 6000 e WorkCentre 6015B)

(Pendente para a
WorkCentre 6015)

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office
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Certificações
Certificado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
2.ª Edição; Directiva de Baixa Tensão 2006/95/EC; EN
60950-1, 2.ª Edição; FCC Parte 15 Classe B; Directiva EMC
2004/108/EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Directiva
ROHS 2002/95/EC; Marca GS; Secção 508; qualificada de
acordo com ENERGY STAR®
Consumíveis
Cartuchos de toner*
Preto: 2 000 páginas std.
Ciano: 1 000 páginas std.
Magenta: 1 000 páginas std.
Amarelo: 1 000 páginas std.

106R01630
106R01627
106R01628
106R01629

(A impressora é entregue com cartuchos de toner preto e a cores para
500 páginas*.)
* Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade
com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na
imagem, cobertura de área e modo de impressão.

