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Letter / A4
 מדפסת צבעונית ומדפסת 

צבעונית רב-תכליתית

מדפסת צבעונית Xerox® Phaser® 6020/6022 ומדפסת 
 Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 צבעונית רב-תכליתית

הדפסה צבעונית נוחה עם ביצועים מעולים.



Phaser 6022. הדפסה. Phaser 6020. הדפסה.

2      2

רמת ביצועים גבוהה.

•  עוצמה גבוהה. מעבד MHz 525  וכמות נדיבה של זכרון 	
יכולים לטפל בעומס העבודה היומי שלך בקלות, כולל דפים 

עתירי גרפיקה, תמונות וטבלאות.

•  איכות תמונה מעולה. מנוע ההדפסה מסוג Hi-Q LED מספק 	
 , 1200 x 2400 dpi איכות תמונה משופרת של 

איכות שמאפשרת הדפסה צבעונית ברזולוציה גבוהה עם יישור 

תמונה מדויק ורמת פירוט מדהימה.

•  צבע בדרך שלך. גם מומחים וגם משתמשים חסרי ניסיון 	
יכולים לבצע בקלות התאמות צבע של הרגע האחרון, 

בעזרת הבקרים העוצמתיים והקלים לשימוש בהתקן מנהל 

.Xerox ההדפסה של

•  עשה יותר וקצר את זמני ההמתנה שלך. מהירות ההדפסה 	
של WorkCentre 6027  / Phaser 6022 היא 18 

עמודים לדקה בשחור-לבן ובצבע, בעוד מהירות ההדפסה 

של WorkCentre 6025  / Phaser 6020 היא 

10 עמודים לדקה בצבע ו-12 עמודים לדקה בשחור-לבן. 
כל ארבעת ההתקנים מספקים תדפיסים צבעוניים בפחות 

מ-19 שניות.

העבודה היומיומית הופכת לקלה יותר.

•  הדפסה מכל מקום. התחבר ללא צורך בכבלי רשת, 	
באמצעות Wi-Fi תקני מובנה שניתן להגדרה במגע יחיד. 

לחץ על הלחצן WPS במדפסת, לאחר מכן לחץ על הלחצן 

 WPS בנתב תואם Wi-Fi, ותוכל לעבוד ולהדפיס 
מכל מקום.

•  קישוריות פשוטה. באמצעות Wi-Fi Direct, טלפונים 	
ניידים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים יכולים לבצע חיבור 

 מאובטח ישירות למדפסת או למדפסת רב-תכליתית, 

גם אם אין לך רשת אלחוטית קיימת.

•  תהליכים יעילים. תכונות עוצמתיות, כמו נווט הגדרת הנייר, 	
 הופכות משימות של צוותי עבודה קטנים לפשוטות יותר, 

כך שאין יותר צורך בניחושים בזמן הדפסה עם גדלי נייר 

 וסוגי נייר מותאמים אישית, מנייר משרדי רגיל ועד 

מעטפות ותוויות.

•   ™Apple® AirPrint . הישאר נייד עם תמיכה מובנית 	
ב- ™Apple® AirPrint. הדפס הודעות דואר אלקטרוני, 
 iPhone-תמונות ומסמכים משרדיים חשובים ישירות מה

.Apple של iPad-או ה

תוצאות אמינות.

•   טכנולוגיית הדפסה ללא מתחרים. 	
מנוע ההדפסה המוכח מסוג Hi-Q LED הוא אותו הרכיב 

המתקדם שנמצא בהתקנים מקצועיים רבים, התקנים שבהם 

משתמשים מעצבים גרפיים ואמנים שמספקים שירותים 

ללקוחות בתחומי ההדמיה והאמנות.

•  Xerox® EA-Eco Toner. פותח כדי לספק תמונות 	
בהירות ומפורטות, גרפיקה חלקה וטקסטים חדים עם 

בהירות וברק יוצאים מן הכלל - תוך כדי פעולה בטמפרטורת 

היתוך נמוכה כדי לחסוך באנרגיה.

•  הדפס ביעילות. המדפסת והמדפסת הרב-תכליתית 	
 משתמשות שתיהן באותן מחסניות טונר קלות להחלפה. 

 אין צורך לרכוש, לאחסן ולהחליף פריטים מתכלים, 

 כך שההפעלה וניהול החומרים המתכלים פשוטים יותר, 

ויש צורך להשקיע פחות זמן בהחלפת רכיבים.

 מדפסת צבעונית Xerox® Phaser® 6020/6022 ומדפסת צבעונית 
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 רב-תכליתית

עומסי העבודה תובעניים - והזמן מוגבל. Phaser® 6020/6022 ו-WorkCentre™ 6025/6027 הקומפקטיות 
מפגינות ביצועים איכותיים בסביבות משרדיות קטנות, שם הצבעים האיכותיים, המהירות ונוחות השימוש מעניקים לצוות 

שלך את ההזדמנות להתמקד בדברים החשובים באמת. העסק שלך.
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Phaser 6020 / 6022 על קצה המזלג
 1200 x 2400 dpi איכות תמונה משופרת של��•
•��מחזור פעילות גבוה של עד 30,000 דפים בחודש
•��כיול צבע ®PANTONE עם הדמיות צבע אמינות

רוחב x עומק x גובה:
 x  12 x  9.2 :Phaser 6020 15.5 אינץ' / 

x  305 x  234 394 מ"מ
 x  15.7 x  9.7 :Phaser 6022 15.6 אינץ' / 

x  399 x  246 396 מ"מ
משקל:

Phaser 6020: 23.15 פאונד / 10.5 ק"ג
Phaser 6022: 26.5 פאונד / 12 ק"ג

WorkCentre 6025/6027 על קצה המזלג
 •��העתק באיכות dpi 600 x  600; הדפס באיכות תמונה משופרת 

 1200 x 2400 dpi של
•��כיול צבע ®PANTONE עם הדמיות צבע אמינות

רוחב x עומק x גובה:
 x  15.3 x  12.5 :WorkCentre 6025 16.2 אינץ' / 

x  389 x  318 411 מ"מ
 x  17.2 x  15.3 :WorkCentre 6027 16.2 אינץ' / 

x  437 x  389 411 מ"מ
משקל:

WorkCentre 6025: 30.4 פאונד / 13.8 ק"ג
WorkCentre 6027: 37.3 פאונד / 16.9 ק"ג

1   ממשק המשתמש הגדול והאינטואיטיבי, שגודלו 4.3 אינץ' 
 )WorkCentre 6027(, הופך משימות מסובכות לפשוטות, 

 בעוד ממשק משתמש קל לשימוש של 4 שורות 
)WorkCentre 6025( הופך את הניווט לקל ונוח.

2   יכולת אלחוטית מובנית מאפשרת להתקן לפעול מכל מקום במשרד, 
וניתן לגשת אל אשף התקנת ה-Wi-Fi ישירות דרך ממשק המשתמש 

כדי להתחבר לרשת האלחוטית במהירות ובקלות.

3   חסוך זמן בהעתקה וסריקה של מסמכים מרובי-עמודים באמצעות מזין 
המסמכים האוטומטי ל-15 גיליונות.*

4   באמצעות סריקה ניתן להמיר במהירות נייר למסמכים אלקטרוניים, 
 שאותם ניתן לשמור במיקום ברשת או לשלוח ישירות לנמענים 

בדואר האלקטרוני, עם רזולוציה של עד x 600 dpi 600  בצבע 
או בגווני אפור.

5   תכונות ההעתקה כוללות העתקת תעודות זיהוי, הבהרה/הכהייה, 
טשטוש אוטומטי של רקע, איסוף ותכונות רבות אחרות.

6   יציאת USB קדמית מאפשרת למשתמשים להדפיס מ- או לסרוק אל 
.USB כל התקן נייד תקני של זכרון

*. 33.6 Kbps 7   כולל את יכולות הפקס הנפוצות ביותר במהירות של

.WorkCentre 6027-זמין רק ב *

 WorkCentre 6025/6027. העתקה. הדפסה. סריקה. פקס.* 
דואר אלקטרוני.

תוצאות מרשימות. מחיר נוח. WorkCentre™ 6025 ו-WorkCentre™ 6027 עושות את העבודה בלי להסס. 
ההתקנים הקומפקטיים האלו משלבים כמה מכונות משרד במדפסת צבעונית רב-תכליתית יחידה וחסכונית, שמפיקה 

חומרים בעלי חשיבות עם איכות יוצאת דופן תוך כדי חסכון במקום.



Phaser 6020Phaser 6022WorkCentre 6025WorkCentre 6027מפרטי התקן 

מהירות
 עד 10 עמודים לדקה בצבע / 

12 בשחור-לבן
 עד 18 עמודים לדקה בצבע / 

18 בשחור-לבן
 עד 10 עמודים לדקה בצבע / 

12 בשחור-לבן
 עד 18 עמודים לדקה בצבע / 

18 בשחור-לבן
עד 30,000 עמודים לחודשמחזור פעילות1

MB /  525 MHz256 MB /  525 MHz256 MB /  525 MHz512 MB /  525 MHz 128מעבד / זיכרון

Wi-Fi Direct ,Wi-Fi b/g/n, קישוריות
High speed USB 2.0

 ,Wi-Fi b/g/n ,10/100Base-TX Ethernet
High speed USB 2.0 ,Wi-Fi Direct

 ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi b/g/n
High speed USB 2.0

 ,Wi-Fi b/g/n ,10/100Base-TX Ethernet
High speed USB 2.0 ,Wi-Fi Direct

 בהדפסה ובהעתקה 
הדפסה: איכות תמונה משופרת של עד x 2400 dpi 1200 רזולוציה 

 ; 1200 x 2400 dpi הדפסה: איכות תמונה משופרת של עד 
 600 x 600 dpi העתקה: עד

 החל מ-19 שניות בצבע / זמן הדפסת עמוד ראשון
19 שניות בשחור-לבן

 החל מ-13 שניות בצבע / 
12 שניות בשחור-לבן

 החל מ-19 שניות בצבע / 
19 שניות בשחור-לבן

 החל מ-13 שניות בצבע / 
12 שניות בשחור-לבן

 החל מ-40 שניות בצבע / לא זמיןזמן הפקת העתק ראשון
24 שניות בשחור-לבן

 החל מ-30 שניות בצבע / 
20 שניות בשחור-לבן

תואם PCL®   , PostScript 3 גרסה  5c ו-GDI ,6שפות תיאור עמוד
PDF Direct

GDI ,6-5 וc  גרסה PCL®   , PostScript 3 תואם
PDF Direct

אפשרויות תמונה )רגילה, תמונות, מצגת, עיצוב, POP(, התאמת איזון צבעים, הדמיות צבע אמינות  ®PANTONE עם כיול צבעים, סינון אוטומטי )רגיל, עדין ביותר, הדרגתי(, N-up )עמודים לגיליון(, גודל דף מותאם תכונות הדפסה
אישית, התאמה לעמוד, שינוי גודל, שינוי קנה מידה, הגדלה/הקטנה, מצב טיוטה, איסוף, מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים, ניטור משימה

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

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

סריקה
יעדים

סריקה לרשת מחשבים )SMB/FTP(, סריקה לדואר אלקטרוני, WSD, יישום )רשת/USB מסוג TWAIN( , לא זמין
  USB ,)MacICA/רשת/USB ( גרסה 10.6 ואילך  Mac ,)USB /WSD סריקת( WIA 

רזולוציות של TWAIN(  1200 dpi , 600 dpi , 400 dpi , 300 dpi ,200 dpi  בלבד(, צבע, שחור-תכונות
JPEG /עם עמוד יחיד TIFF/עם עמודים מרובים TIFF/עם תמונות בלבד PDF ,לבן, גווני אפור

פקס
2Walk-Up  תכונות פקס

Kbps 33.6  עם דחיסה /MH/MR/MMRלא זמין
JBIG/1-bit, חיוג חוזר מחדש, הקטנה אוטומטית, 

פנקס כתובות )עד 99 ערכי כתובת(, שליחת פקס 
לקבוצה, עיכוב שליחה, דף שער, קבלת פקס מאובטח, 
מסנן פקס זבל, העברת פקס )לפקס/לדואר אלקטרוני/

)SMB/FTP לשרת דרך

תקן HTTPS מאובטח )PPI , )SSL/TLS מאובטח, אבטחה   
 SSL, סינון  WEP  ,IPv6  ,IP )128 /64 סיביות(, 

 WPA/WPA2-PSK-ו , WPA2-PSK )AES(
)מצב מעורב( 

HTTPS מאובטח )IPP , )SSL/TLS מאובטח, 
 ,IPsec  , SNMP v3 ,IPv6  ,IP  סינון ,SSL 

 , WPA2-PSK )AES( ,)128 /64 סיביות( WEP 
ו-WPA/WPA2-PSK )מצב מעורב( 

HTTPS מאובטח )IPP , )SSL/TLS מאובטח, 
 SSL, סינון  WEP  ,IPv6  ,IP )128 /64 סיביות(, 

 WPA/WPA2-PSK  , WPA2-PSK )AES( 
 )מצב מעורב(  ואימות פנקס כתובות ברשת 

)Windows Kerberos ,LDAP (

HTTPS מאובטח )IPP , )SSL/TLS מאובטח, 
 WEP   ,IPsec  ,SNMP v3 ,IPv6  ,IP  סינון ,SSL 

  , )AES( WPA2-PSK ,)128 /64 סיביות(
ו-WPA/WPA2-PSK )מצב מעורב( , אימות פנקס 
)Windows Kerberos ,LDAP ( כתובות ברשת

סטנדרטי מזין מסמכים אוטומטי )ADF(: 15 גיליונות; גדלים משטחלא זמיןהזנת נייר 
 8.5 x  14 5.8 אינץ' עד x  8.3 :מותאמים אישית
אינץ' / x  210 148 מ"מ עד x  356 216 מ"מ 

מגש עקיפה: עד 10 גיליונות; גדלים מותאמים 
 אישית: x  5  3  אינץ' עדx  14  8.5   אינץ' / 

x  127  76  מ"מ עד x  356  216  מ"מ

לא זמין

מגש ראשי: עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x  5  3  אינץ' עד x  14  8.5  אינץ' / x  127  76  מ"מ עד x  356  216  מ"מ

100 גיליונותפלט נייר

אחריות לשנה באתר הלקוח )בהתאם למיקום גיאוגרפי(אחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; 2 נדרש קו טלפון אנלוגי

 .www.xerox.com/office לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת

Xerox Corporation 2015© . כל הזכויות שמורות.   ®Phaser®  ,CentreWare®   ,  Xerox and Design® ,Xerox ו-WorkCentre הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות 
 ENERGY STAR .לחיסכון באנרגיה ENERGY STAR קבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תוכנית Xerox Corporation חברת ,  ENERGY STAR® הברית ו/או במדינות אחרות. כשותפה בתוכנית

602BR-025A  02 /15  BR10416 .הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב ENERGY STAR והסימן של

ניהול התקנים
  ,Xerox® Device Manager  ,Xerox® CentreWare® Internet Services

Apple® Bonjour  ,Xerox® PrintingScout® Software
מנהלי התקן הדפסה

  ,2003 Server  ,  XP* ,8.1 ,8 ,7 גרסה   Microsoft® Windows®

Server    ,2008  Server 2012 ו-Mac OS®  ;Vista  גרסה 10.5 ואילך; 
 Red Hat® Enterprise גרסה Fedora® Core  ;5 ,4 גרסה  17-15;  

Ubuntu®  ,12 ,11 גרסה SUSE® 
תמיכה בגופנים

 WorkCentre 6025 /  Phaser 6020: לא זמין; 
PCL 81 גופני ;PostScript  81 גופני :WorkCentre 6027  / Phaser 6022

טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 28 -16 פאונד / 105- 60 ג'/מ"ר; מגש 

עקיפה: נייר דחוס במשקל  16 פאונד עד כריכה במשקל  60 פאונד / 60 עד 163 ג' /מ"ר 
 )WorkCentre 6025( ; מגש ראשי: נייר דחוס במשקל 16 פאונד עד כריכה במשקל 

60 פאונד / 60 עד 163 ג' /מ"ר
סוגי חומרי הדפסה

רגיל, דחוס, כרטיסיות קלות, כרטיסיות קלות מבריקות, מעטפות, תוויות, ממוחזר, ממוחזר-
רגיל, דחוס-טעון מחדש, כרטיסיות קלות טעון מחדש, כרטיסיות קלות מבריקות טעון מחדש, 

ממוחזר-טעון מחדש
סביבת הפעלה

טמפרטורה: 50° עד 90° פרנהייט / 10° עד 32° צלזיוס; לחות: 10% עד 85%; לחץ 
 קול: הדפסה: A(  49.1(dB  ומטה, המתנה:   )dB)A 21.9  ומטה; זמן חימום 

)ממצב חיסכון בחשמל(: פחות מ-35 שניות

מתח
  ,50/60  Hz  ,220-240  VAC 7 אוA  ,50/60  Hz  ,110-127  VAC :חשמלי 
Phaser 6020/6022  ;5A: הדפסה מתמשכת )ממוצע(: 340/ 220 ואט; מצב 
המתנה: 45 ואט ומטה; מצב מתח נמוך: 10 ואט ומטה; מצב תרדמה: 3.5 ואט ומטה; 

 WorkCentre 6025/6027: הדפסה מתמשכת )ממוצע(: 330/ 220 ואט; 
מצב המתנה: 45 ואט ומטה; מצב מתח נמוך: 10 ואט ומטה; מצב תרדמה: 5.3 ואט ומטה

ממדים )רוחב x עומק x גובה(
 x  12 x  9.2 :Phaser 6020 15.5 אינץ' / x  304 x  234 394 מ"מ; משקל: 

 24 פאונד / 10.9 ק"ג; x  15.7 x  9.7 :Phaser 6022 15.6 אינץ' / 
 :WorkCentre 6025 ;397 מ"מ; משקל: 27.3 פאונד / 12.4 ק"ג x  398 x  246

 x  15.3 x  12.5 16.2 אינץ' / x  389 x  318 410 מ"מ; משקל: 32 פאונד / 
 14.5 ק"ג; x  17.2 x  15.3 :WorkCentre 6027 16.2 אינץ' / 

x  439 x  388 410 מ"מ; משקל: 37.3 פאונד / 16.9 ק"ג
אישורים

CE Mark ,FCC Part 68 ,Class B ,FCC Part 15 שחל על 
 ,  1999/5/EC-2004/108  ו/EC ,  2006/95/EC הנחיות

 RoHS ,EAC/NOM  ,מהדורה שנייה ,UL 60950-1/CSA 60950-1-07
הנחיה WEEE ,2011/65/EU הנחיה Pantone ,  2012/19/EU, אישור 

 ®ENERGY STAR . כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל 

.www.xerox.com/OfficeCertifications

תכולת האריזה
•��מדפסת Phaser 6020 או מדפסת Phaser 6022 או מדפסת צבעונית רב-תכליתית 

WorkCentre 6027 או מדפסת צבעונית רב-תכליתית WorkCentre 6025
•��מחסנית טונר )קיבולת 500 דפים**(

•��מדריך התקנה מהיר, מדריך שימוש מהיר, תקליטור תוכנה ותיעוד
•�כבל חשמל
USB כבל�•

)WorkCentre 6027( כבל פקס�•
חומרים מתכלים

מחסניות טונר**:
106R02763 שחור: 2,000 דפים סטנדרטיים 
106R02760 ציאן: 1,000 דפים סטנדרטיים 
106R02761 מגנטה: 1,000 דפים סטנדרטיים 
106R02762 צהוב: 1,000 דפים סטנדרטיים 

 * מנהל התקן Windows v3 בלבד.
** ממוצע דפים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19798. התפוקה משתנה 

בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.


