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a multifunkční barevná tiskárna Xerox
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Pohodlný a výkonný barevný tisk.

Barevná tiskárna Xerox Phaser 6020/6022 a multifunkční
barevná tiskárna Xerox WorkCentre™ 6025/6027
®

®

®

Práce je hodně, času málo. Kompaktní tiskárna Phaser 6020/6022
a WorkCentre™ 6025/6027 je vynikajícím řešením pro malé kanceláře, jejichž
pracovníci potřebují tisknout kvalitní barevné dokumenty. Díky snadnému
a rychlému tisku se budou moci soustředit na to, co je podstatné: na svou práci.
®

Výkon.

Usnadněte si každodenní práci.

• Dostatečný výkon. Díky výkonnému
525MHz procesoru a vysoké kapacitě
paměti zvládne tato tiskárna všechny
každodenní úlohy a poradí si i s dokumenty
plnými grafiky, fotografií a grafů.

• Tiskněte odkudkoliv. K síti se můžete
připojit pomocí vestavěného rozhraní
Wi-Fi s funkcí nastavení v jednom kroku.
Stačí stisknout tlačítko WPS na tiskárně
a poté tlačítko WPS na směrovači sítě
Wi-Fi a můžete tisknout odkudkoliv.

• Vynikající kvalita tisku. Díky vylepšené
kvalitě obrazu s rozlišením 1200 x 2400 dpi
zajištěné tiskovým modulem Hi-Q LED
lze dosáhnout kvalitního barevného
tisku s přesným zarovnáním barev
a fantastickými detaily.
• Vybarvěte si svět. Zkušení uživatelé
i začátečníci jistě ocení výkonné funkce
tiskového ovladače Xerox s intuitivním
rozhraním, s nimiž můžete před tiskem
provést spoustu barevných úprav.
• Více práce za kratší dobu. Tiskárny
Phaser 6022 / WorkCentre 6027 dokážou
tisknout rychlostí 18 barevných nebo
černobílých obrázků za minutu a tiskárny
Phaser 6020 / WorkCentre 6025 rychlostí
10 barevných nebo 12 černobílých obrázků
za minutu.

• Nedostižná technologie tisku. Tiskový
modul Hi-Q LED se osvědčil v mnoha našich
zařízeních té nejvyšší kategorie. Při své práci
jej používají i renomovaní grafičtí designéři
a umělci.

• Snadná komunikace. Ke standardní
i multifunkční tiskárně se můžete nyní
připojit z mobilního telefonu, tabletu nebo
přenosného počítače, aniž by bylo nutné
vytvářet bezdrátovou síť.

• Toner Xerox® EA-Eco. Se speciálně
vyvinutými tonery lze dosáhnout zářivých
barev, jemných detailů, pestrých odstínů
i dobře čitelného textu. Nízká zapékací
teplota navíc šetří energii.

• Efektivnější procesy. Výkonné funkce
usnadňují úlohy pro malé pracovní týmy.
Jedná se například o průvodce nastavením
papíru, se kterým odpadá nutnost
zdlouhavého zkoušení různých nastavení
tisku na vlastní formát či typ papíru
a z obyčejného kancelářského papíru na
obálky nebo štítky.

• Efektivní tisk. Klasické i multifunkční
tiskárny využívají stejné snadno
vyměnitelné tonerové kazety. Není nutné
kupovat, skladovat ani měnit žádné
další spotřební zboží. Kromě snadnějšího
zásobování si tak ušetříte i nežádoucí
prostoje.

• Apple® AirPrint™. Mobilní tisk díky
vestavěné podpoře technologie Apple®
AirPrint™. E-maily, fotografie a důležité
dokumenty můžete tisknout přímo ze svého
zařízení Apple iPhone® nebo iPad®.

Phaser 6020. Tisk.
2

Spolehlivé výsledky za každých
okolností.

Phaser 6022. Tisk.

Skvělé výsledky. Dostupná cena. Tiskárny WorkCentre™ 6025 a WorkCentre™ 6027
odvedou práci rychle a spolehlivě. Jsou tvořeny kombinací několika kancelářských
zařízení v jednom, a přitom nezabírají cenný prostor v kanceláři. Cenově dostupná
multifunkční barvená tiskárna dokáže tisknout na široké spektrum materiálů při
zachování výjimečné kvality tisku.

1 Velká
4,3palcová obrazovka s intuitivním


uživatelským rozhraním (WorkCentre 6027)
zpříjemní i ty nejsložitější úkoly.
Intuitivní 4řádkové uživatelské rozhraní
(WorkCentre 6025) usnadňuje navigaci.
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2 Díky
vestavěnému bezdrátovému uživatelskému


rozhraní můžete zařízení umístit kamkoliv do
kanceláře a pomocí průvodce připojením k Wi-Fi
se snadno a rychle připojit do bezdrátové sítě.
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3 S
 automatickým podavačem dokumentů na

15 listů ušetříte čas při kopírování a skenování
vícestránkových dokumentů.*

4

4 Při
 skenování můžete rychle převést papírové

1

podklady do podoby barevných i černobílých
elektronických dokumentů s rozlišením
600 x 600 dpi a uložit je do síťového
umístění nebo rovnou odeslat e-mailem.

5 Mezi
funkce usnadňující kopírování patří


například kopírování průkazů totožnosti,
zesvětlení/ztmavení obrazu, zmenšení/
zvětšení obrazu, automatické potlačení
pozadí, kompletování atd.

6 Díky
portu USB umístěnému na čelní straně


5

6
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6

lze tisknout z jakéhokoliv standardního
paměťového zařízení USB nebo do něj
ukládat naskenované soubory.

7 Disponuje
všemi základními funkcemi


faxování s rychlostí 33,6 kb/s.*

WorkCentre 6025/6027. Kopírování. Tisk. Skenování.
Faxování.* E-maily.
* Dostupné pouze u tiskárny WorkCentre 6027.

Tiskárny Phaser 6020/6022 v kostce
• 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)
• Vysoké pracovní zatížení až 30 000 stran za měsíc
• Simulace barev PANTONE®
Š x H x V:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm
Hmotnost:
Phaser 6020: 10,5 kg
Phaser 6022: 12 kg

Tiskárny WorkCentre 6025/6027
v kostce
• Kopírování s rozlišením 600 x 600 dpi,
tisk s rozlišením 1200 x 2400 dpi
(vylepšená kvalita obrazu)
• Simulace barev PANTONE®
Š x H x V:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm
Hmotnost:
WorkCentre 6025: 13,8 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

Technické údaje
zařízení

Phaser 6020

Phaser 6022

WorkCentre 6025

WorkCentre 6027

Rychlost

Až 10 str./min barevně /
12 str./min černobíle

Až 18 str./min barevně /
18 str./min černobíle

Až 10 str./min barevně /
12 str./min černobíle

Až 18 str./min barevně /
18 str./min černobíle

Pracovní cyklus

Až 30 000 stran

Procesor/paměť

525 MHz / 128 MB

525 MHz / 256 MB

525 MHz / 256 MB

525 MHz / 512 MB

Připojení

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

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

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

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

Rozlišení

tisku a kopírování

Tisk: až 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)
13 s barevně / 12 s černobíle

Tisk: až 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu);
kopírování: až 600 x 600 dpi

Vytištění první stránky

19 s barevně / 19 s černobíle

Vytištění první kopie

–

PDL

GDI

Tiskové funkce

Volby obrazu (standardní, fotografie, prezentace, návrh, POP), úprava vyvážení barev, simulace barev PANTONE®, automatické rastrování (standardní,
jemné, stupňování), tisk více stránek na stránku, vlastní formát stran, přizpůsobení velikosti stránky, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, režim konceptu,
kompletování, ovladače obousměrného tisku, sledování úloh

Mobilní tisk

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skenování

–

Kompatibilní s PostScript 3, PCL® 5c,
6, PDF Direct

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

19 s barevně / 19 s černobíle

13 s barevně / 12 s černobíle

40 s barevně / 24 s černobíle

30 s barevně / 20 s černobíle

GDI

Kompatibilní s PostScript 3, PCL® 5c,
6, PDF Direct

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skenování do počítače v síti (SMB/FTP), skenování do e-mailu, WSD, aplikace
(TWAIN USB/Network), WIA (skenování USB/WSD), Mac 10.6 a novější
(USB/Network/MacICA), USB

Cílová umístění
Funkce

rozlišení 200 až 1200 dpi (pouze TWAIN), barevné, černobílé, stupně
šedi, soubor PDF obsahující pouze obrázky / vícestránkové soubory TIFF /
jednostránkové soubory TIFF / JPEG

Fax

–

33,6 kb/s s kompresí MH/MR/
MMR/JBIG/1bitovou, automatické
opakované vytáčení, automatické
zmenšení, adresář (až 99 záznamů),
odeslání faxu skupině příjemců,
zpožděné odeslání, titulní stránka,
zabezpečený příjem faxu, filtr
nevyžádaných faxů, přeposílání faxu
(fax/e-mail/server přes SMB/FTP)

Funkce faxu přímo na zařízení2

Zabezpečení 

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

Standard

Vstup papíru Standardně

Zabezpečený protokol HTTPS
(SSL/TLS), zabezpečený protokol
IPP, šifrování SSL, filtrování adres
IP, protokol IPv6, šifrování WEP
(64-/128bitový), WPA2-PSK (AES)
a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim)

–

Zabezpečený protokol HTTPS
(SSL/TLS), zabezpečený protokol
IPP, šifrování SSL, filtrování adres
IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec,
šifrování WEP (64-/128bitový),
WPA2-PSK (AES), a WPA/WPA2-PSK
(smíšený režim)

Zabezpečený protokol HTTPS
(SSL/TLS), zabezpečený protokol
IPP, šifrování SSL, filtrování adres
IP, protokol IPv6, šifrování WEP
(64-/128bitový), WPA2-PSK (AES)
a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim),
ověřování síťového adresáře
(LDAP, Windows Kerberos)

Zabezpečený protokol HTTPS
(SSL/TLS), zabezpečený protokol
IPP, šifrování SSL, filtrování adres
IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec,
šifrování WEP (64-/128bitový),
WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-PSK
(smíšený režim), ověřování síťového
adresáře (LDAP, Windows Kerberos)

Sklo pro předlohy

Automatický podavač
dokumentů:
15 listů; uživatelské formáty:
148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Ruční podavač:
až 10 listů; uživatelské formáty:
76 x 127 mm až 216 x 356 mm

–

Hlavní zásobník: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Výstup papíru
Záruka
2

100 listů
2 roky v servisním středisku

Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Správa zařízení
Xerox® CentreWare® Internet Services, správce zařízení Xerox®,
software Xerox® PrintingScout®, Apple® Bonjour
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server,
2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 a vyšší; Red Hat® Enterprise 4,
5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®
Možnosti písem
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: –; Phaser 6022 /
WorkCentre 6027: 81 písem jazyka PostScript; 81 písem jazyka
PCL
Zpracování médií
Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m²;
ruční podavač: 60 až 163 g/m² (WorkCentre 6025);
hlavní zásobník: 60 až 163 g/m²
Typy médií
Obyčejný, kancelářský, tvrdý papír lehčí gramáže, lesklý tvrdý
papír lehčí gramáže, obálky, štítky, recyklovaný, obyčejný
s jednou potištěnou stranou, kancelářský s jednou potištěnou
stranou, tvrdý papír lehčí gramáže s jednou potištěnou stranou,
lesklý tvrdý papír lehčí gramáže s jednou potištěnou stranou,
recyklovaný s jednou potištěnou stranou
Provozní prostředí
Teplota: 10–32 °C; vlhkost: 10–85 %; akustický tlak: tisk:
49,1 dB(A) a méně, pohotovostní režim: 21,9 dB(A) a méně;
doba zahřívání (z úsporného režimu): méně než 35 sekund

Elektrotechnické parametry
Napájení: 110–127 V stř., 50/60 Hz, 7 A nebo 220–240 V stř.,
50/60 Hz, 5 A; Phaser 6020/6022: Nepřetržitý tisk (průměr):
220/340 W; pohotovostní režim: 45 W a méně; režim
nižšího výkonu: 10 W a méně; klidový režim: 3,5 W a méně;
WorkCentre 6025/6027: Nepřetržitý tisk (průměr): 220/330 W;
pohotovostní režim: 45 W a méně; režim nižšího výkonu: 10 W
a méně; klidový režim: 3,5 W a méně
Rozměry (Š x H x V)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; hmotnost: 10,9 kg;
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; hmotnost: 12,4 kg;
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; hmotnost: 14,5 kg;
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; hmotnost 16,9 kg
Certifikace
FCC část 15, třída B, FCC část 68, označení CE platné
dle směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/
ES, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, EAC/NOM,
směrnice RoHS 2011/65/EU, směrnice WEEE 2012/19/EU,
Pantone, v souladu s programem ENERGY STAR®. Aktuální
seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/
OfficeCertifications.

Více informací najdete na www.xerox.cz
©2015 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® a WorkCentre jsou ochranné
známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje,
že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky
registrované v USA. 02/15 BR10416
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Obsah balení
• Tiskárna Phaser 6020 nebo tiskárna Phaser 6022 nebo
multifunkční tiskárna WorkCentre 6025 nebo multifunkční
tiskárna WorkCentre 6027
• Tonerová kazeta (kapacita 500 stran**)
• Instalační příručka, stručný návod k použití, disk se softwarem
a dokumentací
• Napájecí kabel
• Kabel USB
• Telefonní kabel pro fax (zařízení WorkCentre 6027)
Spotřební materiál
Tonerové kazety**:
Černá: 2 000 standardních stran
106R02763
Azurová: 1 000 standardních stran
106R02760
Purpurová: 1 000 standardních stran
106R02761
Žlutá: 1 000 standardních stran
106R02762
* Pouze ovladač v3 pro systém Windows.
**Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle
normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na
obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

