Xerox® Phaser® 6020/6022 şi
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
A4
Imprimantă color şi
echipament multifuncţional color

Imprimanta color Xerox Phaser 6020/6022
şi echipamentul multifuncţional color
Xerox WorkCentre™ 6025/6027
®

®

®

Imprimare color avantajoasă, de înaltă performanţă.

Imprimanta color Xerox Phaser 6020/6022 şi echipamentul
multifuncţional color Xerox WorkCentre™ 6025/6027
®

®

®

Volumul de lucru este mare, timpul este limitat. Echipamentele compacte Phaser®
6020/6022 şi WorkCentre™6025/6027 excelează când vine vorba de viteză și ușurință în
utilizare, iar impactul culorilor imprimate este puternic, toate acestea oferind angajaţilor
din birourile mici ocazia să se concentreze pe activitatea lor.

Performanţe superioare.

Activităţi zilnice simplificate.

Rezultate sigure de fiecare dată.

• Putere la discreţie. Procesorul puternic de
525 MHz şi memoria standard generoasă
fac faţă cu brio volumului de lucru zilnic,
inclusiv documentelor cu numeroase
elemente grafice, fotografii şi diagrame.

• Imprimaţi din orice loc. Cu reţeaua Wi-Fi
încorporată standard, configurată printr-o
singură atingere, vă conectaţi fără să fie
necesare cabluri suplimentare. Ca să scanați
sau să imprimaţi de oriunde nu trebuie
decât să apăsaţi pe butonul WPS de pe
imprimantă, apoi pe butonul WPS de pe
routerul Wi-Fi.

• Tehnologie de imprimare fără egal.
Sistemul de imprimare avansat Hi-Q LED
se regăseşte în multe dintre echipamentele
noastre vârf de gamă, folosite de designeri
de grafică şi artişti care lucrează pentru
clienţi din domeniul imagisticii şi artelor.

• Calitate superioară a imaginilor.
Calitatea îmbunătăţită de 1200 x 2400 dpi,
asigurată de sistemul de imprimare Hi-Q
LED, înseamnă imprimare color de înaltă
rezoluţie, cu aliniere exactă a imaginilor şi
detalii extraordinare.
• Culoare în stilul dumneavoastră. Datorită
funcţiilor de reglare puternice şi uşor de
utilizat ale driverului de imprimare Xerox,
ajustările de culoare de ultim moment sunt
uşor de efectuat de utilizatorii avansaţi şi
începători deopotrivă.
• Mai multe rezultate, timp de aşteptare
redus. Echipamentele Phaser 6022 şi
WorkCentre 6027 asigură o viteză de
imprimare de 18 ppm color şi alb-negru, în
timp ce Phaser 6020 şi WorkCentre 6025
imprimă 10 ppm color şi 12 ppm alb-negru.
Toate cele patru echipamente produc prima
pagină color în mai puţin de 19 secunde.

• Conectivitate simplificată. Cu Wi-Fi
Direct, telefoanele mobile, tabletele şi
laptopurile pot fi conectate în siguranţă
direct la imprimantă sau la echipamentul
multifuncţional, chiar dacă nu dispuneţi
de o reţea wireless.
• Eficientizaţi procesele. Funcţiile
performante, printre care Paper Setup
Navigator, simplifică activitatea echipelor
mici, eliminând incertitudinea când vine
vorba de imprimare cu formate şi tipuri
personalizate de hârtie, de la hârtie
obişnuită până la plicuri şi etichete.

• Imprimare eficientă. Atât imprimanta,
cât şi echipamentul multifuncţional
sunt prevăzute cu cartuşe cu toner
uşor de înlocuit. Nu mai este nevoie să
cumpăraţi, să depozitaţi şi să înlocuiţi alte
consumabile. Utilizarea şi administrarea
consumabilelor devin astfel mult mai
simple, iar timpul necesar înlocuirii
acestora se reduce la minimum.

• Apple® AirPrint™. Bucuraţi-vă de
mobilitatea asigurată de suportul
încorporat pentru Apple® AirPrint™.
Imprimaţi e-mailuri, fotografii şi documente
importante direct de la dispozitivul Apple
iPhone sau iPad.

Phaser 6020. Imprimare.
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• Toner Xerox® EA-Eco. Conceput pentru
a oferi imagini luminoase şi detaliate,
elemente grafice fine şi text cu grad de
claritate şi luciu de excepţie, atingând în
acelaşi timp o temperatură joasă de topire
pentru a economisi energie.

Phaser 6022. Imprimare.

Impact puternic. Preţ avantajos. Echipamentele WorkCentre™6025 şi
WorkCentre™6027 îți îndeplinesc sarcinile fără ezitări. Având cu dimensiuni reduse,
acestea reunesc mai multe funcții într-un singur echipament multifuncţional color
care vă ajută să reduceţi costurile şi să produceți materiale ce atrag atenţia, oferind
calitate de excepţie.

1 Interfaţa
intuitivă cu ecran tactil color de


mari dimensiuni (4,3 inchi) a echipamentului
WorkCentre 6027 simplifică chiar şi cele mai
complicate sarcini. WorkCentre 6025 este dotat
cu o interfaţa uşor de folosit, cu afişare pe 4
rânduri, care facilitează navigarea fără eforturi.
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2 Reţeaua
wireless încorporată permite


amplasarea dispozitivului oriunde în birou, iar
accesarea asistentului de instalare Wi-Fi direct
de pe interfaţă facilitează conectarea rapidă.
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3 Economisiţi
timp prin copierea şi scanarea mai


4

multor pagini cu ajutorul dispozitivului automat
de alimentare cu capacitate de 15 coli.*

1

4 Scanarea
converteşte rapid informaţia de pe


hârtie în documente electronice care pot fi
salvate în reţea sau trimise direct destinatarilor
prin e-mail, la o rezoluţie de până la 600 x
600 dpi, color sau în nuanţe de gri.

5 Funcţiile
de copiere includ copierea cardurilor de


identitate, ajustarea luminozităţii, micşorarea/
mărirea, ştergerea automată a fondului,
colaţionarea şi multe altele.

6 Portul
USB amplasat frontal permite
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utilizatorilor să imprime de pe sau să scaneze
către orice memorie portabilă USB standard.

7 Funcţiile
fax standard şi viteza de 33,6 Kbps*


sunt dotări de bază.

* Disponibile numai la WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Copiere. Imprimare.
Scanare. Fax.* E-mail.

Phaser 6020/6022 pe scurt

WorkCentre 6025/6027 pe scurt

• 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătăţită
a imaginii
• Volum de lucru robust de până la 30.000
pagini pe lună
• Simulări de culoare calibrate PANTONE®

• Copiere la 600 x 600 dpi; imprimare
1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătăţită
a imaginii
• Simulări de culoare calibrate PANTONE®

LxAxÎ:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm
Greutate:
Phaser 6020: 10,5 kg
Phaser 6022: 12 kg

LxAxÎ:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm
Greutate:
WorkCentre 6025: 13,8 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

Specificaţii pentru
dispozitiv

Phaser 6020

Phaser 6022

WorkCentre 6025

WorkCentre 6027

Viteză

Până la 10 ppm color/
12 ppm alb-negru

Până la 18 ppm color/
18 ppm alb-negru

Până la 10 ppm color/
12 ppm alb-negru

Până la 18 ppm color/
18 ppm alb-negru

Volum lunar1

Până la 30.000 pagini/lună

Procesor/Memorie

525 MHz/128 MB

525 MHz/256 MB

525 MHz/256 MB

525 MHz/512 MB

Conectivitate

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct,
USB 2.0 de mare viteză

10/100Base-TX Ethernet,
Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct,
USB 2.0 de mare viteză

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct,
USB 2.0 de mare viteză

10/100Base-TX Ethernet,
Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct,
USB 2.0 de mare viteză

Copiere şi imprimare
Rezoluţie

Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii

Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii
Copiere: până la 600 x 600 dpi

Imprimarea primei pagini

19 secunde color/
19 secunde alb-negru

19 secunde color/
19 secunde alb-negru

13 secunde color/
12 secunde alb-negru

Copierea primei pagini

Nu este disponibilă

40 secunde color/
24 secunde alb-negru

30 secunde color/
20 secunde alb-negru

Limbaje de imprimare

GDI

GDI

Compatibilitate cu PostScript 3,
PCL® 5c, 6, PDF Direct

Funcţii de imprimare

Opţiuni imagine (standard, fotografii, prezentare, design, POP), reglare balans de culori, simulări de culoare calibrate PANTONE®, Auto Screening (standard,
fineţe, gradaţie), N-up, formate pagină personalizate, dimensionare la formatul paginii, scalare, micşorare/mărire, regim de probă, colaţionare, drivere de
imprimare bidirecţionale, monitorizare lucrare

Imprimare mobilă

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Scanare

Nu este disponibilă

13 secunde color/
12 secunde alb-negru

Compatibilitate cu PostScript 3,
PCL® 5c, 6, PDF Direct

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack,
Google Cloud Print

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Scanare către computer din reţea (SMB/FTP), scanare către e-mail, WSD,
aplicaţie (TWAIN USB/reţea), WIA (scanare USB/WSD), Mac 10.6 sau
versiuni ulterioare (USB/reţea/MacICA), USB

Destinaţii
Funcţii

Rezoluţie 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (numai TWAIN), color,
alb-negru, nuanţe de gri, PDF doar imagini/TIFF cu mai multe pagini/TIFF cu
o pagină/JPEG

Fax

Nu sunt disponibile

33,6 Kbps cu compresie MH/MR/
MMR/JBIG/1 bit, reapelare automată,
micşorare automată, agendă cu
adrese (până la 99 de adrese),
transmitere fax la grup, transmitere
întârziată, copertă, recepţionare
securizată a faxurilor, filtrare faxuri
nedorite, redirecţionare fax
(fax/e-mail/server via SMB/FTP)

Funcţii fax direct2

Securizare 

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack,
Google Cloud Print

Standard

Alimentare cu hârtie

Standard

HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP
securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6,
WEP (64/128 biţi), WPA2-PSK (AES) şi
WPA/WPA2-PSK (mod mixt)

HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP
securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6,
SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 biţi),
WPA2-PSK (AES) şi WPA/WPA2-PSK
(mod mixt)

Nu este disponibilă

HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP
securizat, SSL, filtrare adrese IP,
IPv6, WEP (64/128 biţi), WPA2-PSK
(AES) şi WPA/WPA2-PSK (mod mixt),
autentificare agendă cu adrese în
reţea (LDAP, Windows Kerberos)

HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP
securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6,
SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 biţi),
WPA2-PSK (AES) şi WPA/WPA2-PSK
(mod mixt), autentificare agendă
cu adrese în reţea (LDAP, Windows
Kerberos)

Ecran

Dispozitiv automat de alimentare
(ADF): 15 coli;
dimensiuni personalizate:
148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Tavă manuală: până la 10 coli;
dimensiuni personalizate:
76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Nu este disponibilă

Tavă principală: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Ieşire hârtie
Garanţie
1

100 coli
Garanţie un an

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; 2 Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul echipamentelor
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager,
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Drivere de imprimare
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server,
2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 și versiuni ulterioare; Red Hat®
Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®
Fonturi
Phaser 6020/WorkCentre 6025: nu sunt disponibile; Phaser
6022/WorkCentre 6027: 81 fonturi PostScript; 81 fonturi PCL
Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare: 60 - 105 g/m2; tavă manuală:
60 - 163 g/m2 (WorkCentre 6025); tavă principală: 60 - 163 g/m2
Tipuri de suporturi
Hârtie obişnuită, hârtie standard, carton subţire, carton
subţire lucios, plicuri, etichete, hârtie reciclată, hârtie obişnuită
reîncărcată, hârtie standard reîncărcată, carton subţire
reîncărcat, carton subţire lucios reîncărcat, hârtie reciclată
reîncărcată
Mediu de funcţionare
Temperatură: 10° - 32°C; umiditate: 10% - 85%;
presiune sonoră: imprimare: 49,1 dB(A) sau mai puţin,
în aşteptare: 21,9 dB(A) sau mai puţin; durată încălzire
(din modul economic): sub 35 de secunde

Alimentare cu electricitate
Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 7 A sau 220-240 V c.a.,
50/60 Hz, 5 A; Phaser 6020/6022: Imprimare continuă (medie):
220/340 waţi; în modul de aşteptare: 45 waţi sau mai puţin; în
modul consum redus: 10 waţi sau mai puţin; în modul inactiv:
3,5 waţi sau mai puţin; WorkCentre 6025/6027: Imprimare
continuă (medie): 220/330 waţi; în modul de aşteptare: 45 waţi
sau mai puţin; în modul consum redus: 10 waţi sau mai puţin; în
modul inactiv: 3,5 waţi sau mai puţin
Dimensiuni (L x A x Î)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; greutate: 10,9 kg;
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; greutate: 12,4 kg;
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; greutate: 14,5 kg;
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; greutate: 16,9 kg
Certificări
FCC Partea a 15-a, Clasa B, FCC Partea a 68-a, marcaj
CE aplicabil Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE şi
1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a,
EAC/NOM, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE
2012/19/UE, Pantone, calificat ENERGY STAR®. Pentru
a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesaţi
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office.
©2015 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® şi WorkCentre sunt mărci
comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest
produs respectă indicaţiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate
în Statele Unite. 02.15 BR10416
602BR-02ØA

Ce conţine pachetul livrat
• Imprimanta Phaser 6020 sau imprimanta Phaser 6022
sau echipamentul multifuncţional WorkCentre 6025 sau
echipamentul multifuncţional WorkCentre 6027
• Cartuş cu toner (capacitate de imprimare 500 pagini**)
• Ghid de instalare rapidă, ghid de utilizare rapidă, CD cu
software şi documentaţie
• Cablu de alimentare
• Cablu USB
• Cablu fax (WorkCentre 6027)
Consumabile
Cartuşe cu toner**:
Negru: 2.000 pagini std.
106R02763
Cyan: 1.000 pagini std.
106R02760
Magenta: 1.000 pagini std.
106R02761
Galben: 1.000 pagini std.
106R02762
* Doar driver Windows v3.
** Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform
ISO/IEC 19798. Randamentul variază în funcţie de imagine,
acoperire şi modul de imprimare.

