
Xerox® Phaser® 6020/6022 és Xerox® 
WorkCentre™ 6025/6027
A4-es méretű
színes nyomtató és  
színes, többfunkciós nyomtató

Xerox® Phaser® 6020/6022 színes nyomtató 
és Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 színes, 
többfunkciós nyomtató
Kényelmes, nagy teljesítményű színes nyomtatás.



Phaser 6022. Nyomtat.Phaser 6020. Nyomtat.

2      

Kiemelkedő teljesítmény.
• Páratlan erő. A 525 MHz-es, erőteljes 

processzor és az óriási alapmemória 
könnyedén megbirkózik mindennapi 
munkaigényével, ideértve az ábrákat, a 
fényképeket és a diagramokat tartalmazó 
oldalakat is.

• Kimagasló képminőség. A Hi-Q LED 
nyomtatómotor által biztosított 1200 
x 2400 dpi-s javított képminőséggel 
nagyfelbontású színes nyomtatást, 
pontos képillesztést és fantasztikus 
részletezettséget érhet el.

• Színek igény szerint. A Xerox nyomtató-
illesztőprogram hatékony és egyszerűen 
használható vezérlőivel a haladó és a 
kezdő felhasználók egyaránt pillanatok 
alatt elvégezhetik az utolsó simításokat 
a színbeállításokon.

• Több munka, kevesebb idő alatt. 
A Phaser 6022 / WorkCentre 6027 18 oldal/
perces sebességgel nyomtat színes és 
fekete-fehérben, míg a Phaser 6020 / 
WorkCentre 6025 percenként 10 színes, 
illetve 12 fekete-fehér lapot képes 
kinyomtatni. A négy gép mindegyike 
19 másodpercen belül elkészíti a színes 
nyomatokat.

Mindennapi feladatok, egyszerűbben.
• Nyomtasson bárhonnan. Az alapkiszerelés 

részét képező beépített Wi-Fi egyérintéses 
beállítási lehetőséget biztosít, és 
segítségével hálózati kábelek használata 
nélkül csatlakozhat. Egyszerűen csak nyomja 
meg a nyomtató WPS gombját, majd a Wi-
Fi útválasztó WPS gombját, és azt követően 
bárhonnan dolgozhat és nyomtathat.

• Egyszerűbb csatlakozás. A Wi-FI Direct 
jóvoltából mostantól a mobiltelefonok, 
a táblagépek és a hordozható 
számítógépek biztonságos kapcsolaton 
keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak 
a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós 
nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem 
rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.

• Átlátható folyamatok. A kisebb 
munkacsoportok feladatait hatékony 
funkciók teszik egyszerűbbé, mint például a 
papírbeállítási segéd, amely segít eligazodni 
a sima irodai papírra, a borítékokra, a 
címkékre és az egyedi papírméretekre, 
illetve papírtípusokra való nyomtatás 
útvesztőjében.

• Apple® AirPrint™. A beépített Apple® 
AirPrint™ jóvoltából mindig mozgásban 
maradhat. E-maileket, fényképeket és 
fontos irodai dokumentumokat nyomtathat 
közvetlenül az Apple iPhone és iPad 
készülékekről.

Folyamatosan megbízható 
eredmények.
• Páratlan nyomtatási technológia. 

A készülék ugyanazt a bevált, fejlett Hi-Q 
LED nyomtatómotort tartalmazza, amely 
a grafikusok és a művészek képalkotási és 
művészeti munkáihoz használt fejlettebb 
berendezéseinkben is megtalálható.

• Xerox® EA-Eco festék. A festék kiválóan 
alkalmas a világos, részletes képek, a lágy 
grafikák és a jól kivehető szövegek rendkívüli 
fényes és éles kivitelű elkészítéséhez, az 
alacsony beégetési hőmérséklet pedig 
kevesebb energiát igényel.

• Hatékony nyomtatás. A nyomtató és 
a többfunkciós nyomtató ugyanazokat 
a könnyen cserélhető festékkazettákat 
tartalmazza. Nincs szükség a tartalék 
kellékek beszerzésére, tárolására és 
cseréjére, amivel egyszerűsödik gép-  
és a kellékkezelés, és minimálisra csökken  
a kellékek cseréjével töltött idő.

Xerox® Phaser® 6020/6022 színes nyomtató és  
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 színes, többfunkciós nyomtató
Növekvő munkaigény, korlátozott idő. A kisméretű Phaser® 6020/6022 és 
WorkCentre™ 6025/6027 kiváló a kisebb irodák számára, ahol az ütőképes színek, 
a gyorsaság és az egyszerű használat révén csapata végre arra összpontosíthat, 
ami igazán fontos. Az Ön vállalkozása.
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Phaser 6020/6022 – Tények röviden
•  1200 x 2400 dpi-s javított képminőség
•  Kiemelkedően terhelhető: akár havi 30 000 

oldalt is elkészíthet vele
•  PANTONE® Colour által kalibrált egyszínű 

szimulációk
Szélesség x mélység x magasság:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm
Tömeg:
Phaser 6020: 10,5 kg
Phaser 6022: 12 kg

WorkCentre 6025/6027  
tények, tulajdonságok
•  Másolás: 600 x 600 dpi; nyomtatás:  

1200 x 2400 dpi (javított képminőség)
•  PANTONE® Colour által kalibrált egyszínű 

szimulációk
Szélesség x mélység x magasság:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm
Tömeg:
WorkCentre 6025: 13,8 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

1    A nagyméretű, 11 cm-es, színes, 
felhasználóbarát érintőképernyőn 
(WorkCentre 6027) a bonyolult feladatok 
is könnyedén elvégezhetők, az egyszerűen 
használható 4 soros kezelőfelületen pedig 
(WorkCentre 6025) gyerekjáték a navigálás.

2    A beépített vezeték nélküli technológia révén 
a készüléket bárhol elhelyezheti az irodájában. 
A Wi-Fi telepítési varázsló közvetlenül a 
felhasználói felületről elérhető, így gyorsan 
és egyszerűen kapcsolódhat a vezeték nélküli 
hálózathoz.

3    A 15 lapos automatikus dokuadagolóval időt 
takaríthat meg a többoldalas dokumentumok 
másolása és szkennelése során.*

4    A szkenneléssel papíralapú dokumentumait 
gyorsan elektronikus formátumúvá alakíthatja, 
s azokat tetszőleges hálózati tárolóba 
vagy közvetlenül e-mail címzettek részére 
továbbíthatja, színesben vagy szürkeskála 
használatával, akár 600 x 600 dpi-s felbontással.

5    A másolási funkciók között megtalálható 
az azonosítókártya-másolás, a világosítás/
sötétítés, a kicsinyítés/nagyítás, az automatikus 
háttérelnyomás, a szortírozás és még sok egyéb 
lehetőség.

6    Elülső oldali USB-portja révén a felhasználók 
nyomtathatnak bármely szabványos USB-
memóriaeszközről, illetve dokumentumaikat 
oda szkennelhetik.

7    Rendelkezik a leggyakrabban használt 
faxfunkciókkal (33,6 Kbit/s).*

* Csak a WorkCentre 6027 készüléken áll rendelkezésre.

WorkCentre 6025/6027. Másol. Nyomtat. Szkennel. 
Faxol.* E-mailt küld.

Lenyűgöző hatás. Kedvező ár. A WorkCentre™ 6025 és a WorkCentre™ 6027 
gondolkodás nélkül megbirkózik a rá bízott munkával. Ezek a kompakt, színes, 
többfunkciós készülékek több irodai gépet is kiváltanak, rendkívül költséghatékonyak, 
és páratlan minőségű anyagokat produkálnak, miközben helyet takarítanak meg.



A készülék adatai Phaser 6020 Phaser 6022 WorkCentre 6025 WorkCentre 6027

Sebesség
Akár 10 oldal/perc színes / 
12 oldal/perc fekete-fehér

Akár 18 lap/perc színesben és 
18 lap/perc fekete-fehérben

Akár 10 oldal/perc színes / 
12 oldal/perc fekete-fehér

Akár 18 lap/perc színesben és 
18 lap/perc fekete-fehérben

Processzor/memória 525 MHz/128 MB 525 MHz/256 MB 525 MHz/256 MB 525 MHz/512 MB

Csatlakoztathatóság Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct,  
nagy sebességű USB 2.0

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

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct,  
nagy sebességű USB 2.0

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

Nyomtatási és 
másolási Felbontás Nyomtatás: akár 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség

Nyomtatás: akár 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség;  
Másolás: akár 600 x 600 dpi

Első nyomat  
elkészítésének ideje

Alig 19 másodperc színesben/ 
19 másodperc fekete-fehérben

Alig 13 másodperc színesben/ 
12 másodperc fekete-fehérben

Alig 19 másodperc színesben/ 
19 másodperc fekete-fehérben

Alig 13 másodperc színesben/ 
12 másodperc fekete-fehérben

Első másolat  
elkészítésének ideje

– Alig 40 másodperc színesben/ 
24 másodperc fekete-fehérben

Alig 30 másodperc színesben/ 
20 másodperc fekete-fehérben

Oldalleíró nyelvek GDI PostScript 3 támogatása, PCL® 5c, 6, 
PDF Direct

GDI PostScript 3 támogatása, PCL® 5c, 6, 
PDF Direct

Nyomtatási funkciók Képbeállítások (szabványos, fotó, bemutató, terv, POP), színegyensúly módosítása, PANTONE®-színkalibrációs egyszínű szimulációk, automatikus szűrő 
(szabványos, finomság, átmenet), sokképes minta, egyéni oldalméretek, lapmérethez igazítás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, vázlat mód, szortírozás, 
kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munkafigyelés

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

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

Szkennelés
Célhelyek

– Szkennelés hálózati számítógépre (SMB/ FTP), szkennelés e-mailbe, WSD 
használatával, alkalmazásba (TWAIN USB/hálózat), WIA használatával (USB/
WSD Scan), Mac 10.6-os vagy újabb verzióra (USB/hálózat/MacICA), USB

Funkciók 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (csak TWAIN) felbontás, színes, 
fekete-fehér, szürkeskála, csak képeket tartalmazó PDF/többoldalas TIFF /
egyoldalas TIFF/ JPEG

Faxolás
Készülék melletti faxfunkciók1

– 33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/1 
bites tömörítéssel, automatikus 
újratárcsázás, automatikus 
kicsinyítés, címjegyzék (legfeljebb 
99 címbejegyzés), csoportos faxolás, 
késleltetett küldés, kísérőlap, titkos 
faxfogadás, nemkívánatos faxok 
kiszűrése, fax átirányítása (faxra/e-
mailbe/kiszolgálóra SMB-n/FTP-n 
keresztül)

Biztonság Alapfunkció Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), 
biztonságos IPP, SSL, IP-címek 
szűrése, IPv6, WEP(64/128 bites), 
WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK 
(vegyes mód)

Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), 
biztonságos IPP, SSL, IP-címek 
szűrése, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) 
és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód)

Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), 
biztonságos IPP, SSL, IP-címek 
szűrése, IPv6, WEP(64/128 bites), 
WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK 
(vegyes mód), hálózati címjegyzék 
hitelesítése (LDAP, Windows Kerberos)

Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), 
biztonságos IPP, SSL, IP-címek 
szűrése, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) 
és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód), 
hálózati címjegyzék hitelesítése 
(LDAP, Windows Kerberos)

Papírbemenet
 Alapfelszerelés

– Dokuüveg Automatikus dokuadagoló (ADF): 
15 lap; egyedi méretek:  
148 x 210 mm – 216 x 356 mm 

Kézitálca:  
maximum 10 lap; egyedi méretek:  
76 x 127 mm – 216 x 356 mm

–

Főtálca: maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Papírkimenet 100 lap

Jótállás Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)
1 Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. 

A berendezés főbb alkatrészei csak hivatalos Xerox szervizpartner által cserélhetők. Ezen alkatrészek élettartama 30.000 oldal, melynek lejárta után a berendezés nem használható az alkatrészek szervizben történő cseréje nélkül.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu 
©2015 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser®, a PrintingScout® és a WorkCentre® 
a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként 
megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek.  
Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 2015. február  BR10416 602BR-02KA jav

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, 
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Nyomtató-illesztőprogramok
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 
2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5-ös és újabb; Red Hat® 
Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Betűkészletek
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: –; Phaser 6022 / 
WorkCentre 6027: 81 PostScript betűkészlet; 81 PCL betűkészlet
Másolóanyag-kezelés
Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m2; Kézitálca: 60–163 g/m2 
(WorkCentre 6025); Főtálca: 60–163 g/m2

Másolóanyag-típusok
Sima, bankpostapapír, könnyű karton, könnyű fényes karton, 
boríték, címke, újrahasznosított, újra betöltött sima, újra 
betöltött bankpostapapír, újra betöltött könnyű karton, újra 
betöltött könnyű fényes karton, újra betöltött újrahasznosított
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 10–85%, 
hangteljesítmény: nyomtatás: maximum 49,1 dB(A),  
készenléti: maximum 21,9 dB(A); bemelegedési idő 
(energiatakarékos módból): kevesebb mint 35 másodperc.

Elektromossági adatok
Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 7 A vagy 
220–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, Phaser 6020/6022: Folyamatos 
nyomtatás (átlagos): 220/340 watt; készenléti mód: maximum 
45 watt; alacsony áramfelvételi mód: maximum 10 watt; 
alvó üzemmód: maximum 3,5 watt; WorkCentre 6025/6027: 
Folyamatos nyomtatás (átlagos): 220/330 watt; készenléti mód: 
maximum 45 watt; alacsony áramfelvételi mód: maximum 
10 watt; alvó üzemmód: 3,5 watt vagy kevesebb
Méretek (sz. x mé. x ma.)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Tömeg: 10,9 kg; 
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Tömeg: 12,4 kg; 
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Tömeg: 14,5 kg; 
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Tömeg: 16,9 kg
Tanúsítványok
Az FCC 15. fejezete szerinti „B” osztályú termék, az  
FCC 68. fejezetének megfelelő eszköz, a 2006/95/EC, a 
2004/108/EC és az 1999/5/EC értelmében megfelelően 
CE jelöléssel rendelkezik, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
2. kiadás, EAC/NOM, RoHS irányelv 2011/65/EU, WEEE 
irányelv 2012/19/EU, Pantone, ENERGY STAR® minősítés 
A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő helyen 
tekintheti meg: www.xerox.com/OfficeCertifications.

A csomag tartalma
•  Phaser 6020 Printer vagy Phaser 6022 nyomtató 

vagy WorkCentre 6025 többfunkciós nyomtató vagy 
WorkCentre 6027 többfunkciós nyomtató

•  Festékkazetta (500 oldal kapacitás**)
•  Gyorstelepítési kézikönyv, Gyorsismertető, Szoftvereket és 

dokumentációt tartalmazó CD
• Tápkábel
• USB-kábel
• Faxkábel (WorkCentre 6027)
Kellékek
Festékkazetták**:
Fekete-fehér: 2 000 normál oldal 106R02763
Cián: 1 000 normál oldal 106R02760
Magenta: 1 000 normál oldal 106R02761
Sárga: 1 000 normál oldal 106R02762

* csak a Windows v3 illesztőprogrammal. 
**  Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 

19798 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és 
a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.


