Xerox® Phaser® 6020/6022 και
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
A4
Έγχρωμος εκτυπωτής και
έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Phaser 6020/6022
και έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox WorkCentre 6025/6027
®

®

®

®

Πρακτική έγχρωμη εκτύπωση υψηλής απόδοσης.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Phaser 6020/6022
και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox WorkCentre 6025/6027
®

®

®

®

Ο φόρτος εργασίας είναι απαιτητικός και ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Οι συμπαγείς Phaser 6020/6022 και WorkCentre 6025/6027 διαπρέπουν σε
περιβάλλοντα μικρών γραφείων όπου το εντυπωσιακό χρώμα, η ταχύτητα και
η ευκολία χρήσης δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα σας να εστιάζει σε ό,τι είναι
σημαντικό. Την επιχείρησή σας.
®

Υψηλές επιδόσεις.
• Αξιοσημείωτη ισχύς. Ο ισχυρός
μας επεξεργαστής 525 MHz και η
γενναιόδωρη στάνταρ μνήμη μπορούν να
αντιμετωπίσουν με ευκολία τον καθημερινό
φόρτο εργασίας, όπως σελίδες γεμάτες
με γραφικά, φωτογραφίες και γραφικές
παραστάσεις.
• Ανώτερη ποιότητα εικόνας. Η ενισχυμένη
ποιότητα εικόνας 1200 x 2400 dpi που
δημιουργείται από τη μηχανή εκτύπωσης
Hi-Q LED παρέχει έγχρωμη εκτύπωση σε
υψηλή ανάλυση με ευθυγράμμιση εικόνας
ακριβείας και φανταστική λεπτομέρεια.
• Δώστε χρώμα στη δουλειά σας.
Οι προσαρμογές χρώματος της
τελευταίας στιγμής γίνονται πλέον
εύκολα τόσο από τους έμπειρους όσο
και από τους αρχάριους χρήστες χάρη σε
ισχυρά, εύχρηστα στοιχεία ελέγχου του
προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Xerox.
• Πετύχετε περισσότερα και μειώστε το
χρόνο της αναμονής. Οι Phaser 6022 /
WorkCentre 6027 διαθέτουν ταχύτητα
εκτύπωσης 18 ασπρόμαυρων και
έγχρωμων σελίδων το λεπτό. Οι Phaser
6020 / WorkCentre 6025 διαθέτουν
ταχύτητα εκτύπωσης 10 έγχρωμων και
12 ασπρόμαυρων σελίδων το λεπτό.
Και οι τέσσερις συσκευές παράγουν
έγχρωμα αντίτυπα σε λιγότερο από
19 δευτερόλεπτα.

®

Η καθημερινή εργασία
γίνεται πιο εύκολη.
• Εκτυπώστε από οπουδήποτε. Συνδεθείτε
χωρίς ανάγκη για καλώδια δικτύου χάρη
στο στάνταρ ενσωματωμένο Wi-Fi που
ρυθμίζεται με ένα πάτημα. Απλά πατήστε
το κουμπί WPS (Wi-Fi Protected Set-up)
στη συσκευή, έπειτα το κουμπί WPS στο
δρομολογητή Wi-Fi, τέλος εργαστείτε και
εκτυπώστε από οπουδήποτε.
• Η συνδεσιμότητα είναι πιο απλή.
Με το Wi-Fi Direct, τα κινητά τηλέφωνα,
τα tablet και οι φορητοί υπολογιστές
μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια
απευθείας στον εκτυπωτή ή σε
πολυλειτουργικό εκτυπωτή, ακόμα και
αν δεν διαθέτετε ασύρματο δίκτυο.
• Απλοποιήστε τις διαδικασίες σας.
Οι ισχυρές δυνατότητες απλοποιούν
τις εργασίες για μικρές ομάδες,
συμπεριλαμβανομένου του Paper Set-up
Navigator, έτσι δεν δυσκολεύεστε όταν
εκτυπώνετε σε εξειδικευμένα μεγέθη και
τύπους μέσων από απλό χαρτί γραφείου
μέχρι φακέλους και ετικέτες.

Πάντα αξιόπιστα αποτελέσματα.
• Ασυναγώνιστη τεχνολογία εκτύπωσης.
Η αναγνωρισμένη μηχανή εκτύπωσης Hi-Q
LED είναι το ίδιο προηγμένο στοιχείο που
βρίσκουμε σε πολλές από τις συσκευές
γραφικών τεχνών υψηλότερης κατηγορίας.
• Γραφίτης Xerox® EA. Αναπτύχθηκε
για να παρέχει φωτεινές, λεπτομερείς
εικόνες, ομαλά γραφικά και οξύ κείμενο με
καταπληκτική στιλπνότητα και ευκρίνεια
– με χαμηλή θερμοκρασία σύντηξης,
εξοικονομώντας ενέργεια.
• Εκτύπωση με αποδοτικότητα. Τόσο ο
εκτυπωτής όσο και ο πολυλειτουργικός
εκτυπωτής χρησιμοποιούν τις ίδιες
κασέτες γραφίτη που μπορούν να
αντικατασταθούν εύκολα. Δεν είναι ανάγκη
να αγοράζετε, να αποθηκεύετε και να
αντικαθιστάτε πρόσθετα είδη αναλωσίμων,
απλοποιώντας τη λειτουργία και τη
διαχείριση αναλωσίμων, ελαχιστοποιώντας
παράλληλα το χρόνο που χρειάζεται για
την αλλαγή των εξαρτημάτων.

• Εκτύπωση εν κινήσει. Παραμείνετε εν
κινήσει με την ενσωματωμένη υποστήριξη
για Apple® AirPrint και Mopria® Print
Service. Εκτυπώστε email, φωτογραφίες και
σημαντικά έγγραφα γραφείου απευθείας
από το Apple ή το Android smartphone ή
tablet σας.

Phaser 6020. Εκτύπωση.

Phaser 6022. Εκτύπωση.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Προσιτή τιμή. Ο WorkCentre 6025 και ο
WorkCentre 6027 διεκπεραιώνουν τις εργασίες αποτελεσματικά. Αυτές οι
συμπαγείς συσκευές συνδυάζουν διάφορα μηχανήματα γραφείου σε έναν και
μοναδικό οικονομικό και αποδοτικό έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή που
παράγει επαγγελματικά αποτελέσματα με εξαιρετική ποιότητα.
®

®

1 Το
 περιβάλλον εργασίας χρήστη σε μεγάλη
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και εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής μεγέθους
4,3 in. (WorkCentre 6027) απλοποιεί τις
περίπλοκες εργασίες, ενώ το εύχρηστο
περιβάλλον χρήστη 4 γραμμών (WorkCentre
6025) διευκολύνει την πλοήγηση.
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2 Η
 ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση

επιτρέπει στη συσκευή να τοποθετηθεί
σχεδόν παντού στο γραφείο και μπορείτε να
έχετε πρόσβαση στον οδηγό εγκατάστασης
Wi-Fi απευθείας από το περιβάλλον εργασίας
χρήστη, για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο
ασύρματο δίκτυο.

2

4

5

1

3 Εξοικονομήστε
χρόνο αντιγράφοντας και
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σαρώνοντας έγγραφα πολλαπλών σελίδων
με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
15 φύλλων.*

4 Χάρη
στη γρήγορη σάρωση, τα έντυπα


2

μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά έγγραφα τα
οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μια θέση
του δικτύου ή να τα στείλετε απευθείας σε
παραλήπτες email, με ανάλυση έως και
600 x 600 dpi, σε χρώμα ή κλίμακα του γκρι.

6

5 Στις
δυνατότητες αντιγραφής περιλαμβάνονται


η αντιγραφή ταυτότητας, η ρύθμιση
φωτεινότητας/σκουρότητας, η μεγέθυνση/
σμίκρυνση, η σελιδοποίηση και πολλές άλλες.

6 Η
 μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους

χρήστες να εκτυπώνουν από ή να σαρώνουν
σε οποιαδήποτε τυπική φορητή συσκευή
μνήμης USB.

WorkCentre 6025/6027. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Φαξ.* Email.

7 Εξοπλισμένος
με τις πιο συνηθισμένες


δυνατότητες φαξ, με ταχύτητα 33,6 Kbps.*

* Διατίθεται μόνο με τον WorkCentre 6027.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser
6020/6022

Σύντομα στοιχεία για τον WorkCentre
6025/6027

• Ενισχυμένη ποιότητα εικόνας 1200 x 2400 dpi
• Ισχυρός κύκλος εργασίας έως και 30.000 σελίδες το
μήνα
• Βαθμονομημένες προσομοιώσεις έντονων
χρωμάτων PANTONE®

• Αντιγραφή σε ανάλυση 600 x 600 dpi.
Εκτύπωση σε ενισχυμένη ποιότητα εικόνας
1200 x2400 dpi
• Βαθμονομημένες προσομοιώσεις έντονων
χρωμάτων PANTONE®

ΠxΒxΥ:
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

ΠxΒxΥ:
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Βάρος:
Phaser 6020: 10,9 kg
Phaser 6022: 12,4 kg

Βάρος:
WorkCentre 6025: 14,5 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
συσκευής

Phaser 6020

Phaser 6022

WorkCentre 6025

WorkCentre 6027

Ταχύτητα

Μέχρι 10 έγχρωμες σελ./λεπτό /
12 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Μέχρι 18 έγχρωμες σελ./λεπτό /
18 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Μέχρι 10 έγχρωμες σελ./λεπτό /
12 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Μέχρι 18 έγχρωμες σελ./λεπτό /
18 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας1

Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα

Επεξεργαστής / Μνήμη

525 MHz / 128 MB

525 MHz / 256 MB

525 MHz / 256 MB

525 MHz / 512 MB

Συνδεσιμότητα

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

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

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

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

Εκτύπωση και αντιγραφή
Ανάλυση

Εκτύπωση: μέχρι 1200 x 2400 dpi ενισχυμένη ποιότητα εικόνας

Εκτύπωση: μέχρι 1200 x 2400 dpi ενισχυμένη ποιότητα εικόνας.
Αντιγραφή: μέχρι 600 x 600 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτου
αντίτυπου

Έγχρωμη σε 19 δευτερόλεπτα /
ασπρόμαυρη σε 19 δευτερόλεπτα

Έγχρωμη σε 19 δευτερόλεπτα /
ασπρόμαυρη σε 19 δευτερόλεπτα

Έγχρωμη σε 13 δευτερόλεπτα /
ασπρόμαυρη σε 12 δευτερόλεπτα

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Δ/Δ

Έγχρωμη σε 40 δευτερόλεπτα /
ασπρόμαυρη σε 24 δευτερόλεπτα

Έγχρωμη σε 30 δευτερόλεπτα /
ασπρόμαυρη σε 20 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας
(PDL)

GDI

GDI

Συμβατότητα με PostScript 3, PCL®
5c, 6, PDF Direct

Λειτουργίες εκτύπωσης

Επιλογές εικόνας (τυπική, φωτογραφίες, παρουσίαση, σχέδιο, POP), προσαρμογή ισορροπίας χρώματος, βαθμονομημένες προσομοιώσεις έντονων
χρωμάτων PANTONE®, αυτόματο screening (τυπικό, λεπτότητα, διαβάθμιση), N-up, εξειδικευμένα μεγέθη σελίδας, προσαρμογή στη σελίδα, κλιμάκωση,
σμίκρυνση/μεγέθυνση, πρόχειρη εκτύπωση, σελιδοποίηση, αμφίδρομα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, παρακολούθηση εργασίας

Εκτύπωση εν κινήσει

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 και WorkCentre 6027) , Πρόσθετη λειτουργία Mopria® Print Service2

Σάρωση

Δ/Δ

Έγχρωμη σε 13 δευτερόλεπτα /
ασπρόμαυρη σε 12 δευτερόλεπτα

Συμβατότητα με PostScript 3, PCL®
5c, 6, PDF Direct

Σάρωση σε δικτυακό υπολογιστή (SMB/ FTP), σάρωση σε email, WSD,
Application (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD Scan), Mac 10.6 ή
νεότερη έκδοση (USB/Network/MacICA), USB

Προορισμοί
Λειτουργίες

Ανάλυση 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN μόνο),
έγχρωμη, ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι, PDF μόνο εικόνα/πολυσέλιδο
TIFF /μονοσέλιδο TIFF/JPEG

Φαξ

Δ/Δ

33,6 Kbps με MH/MR/MMR/
JBIG/1-bit συμπίεση, αυτόματη
επανάληψη κλήσης, αυτόματη
σμίκρυνση, κατάλογος διευθύνσεων
(έως και 99 καταχωρήσεις
διευθύνσεων), ομαδική αποστολή
φαξ, μεταχρονολογημένη αποστολή,
εξώφυλλο, ασφαλής λήψη φαξ,
φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ,
προώθηση φαξ (φαξ/email/server
μέσω SMB/FTP)

Λειτουργίες αυτόνομου φαξ3

Ασφάλεια 

Στάνταρ

Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure
IPP, SSL, εφαρµογή φίλτρων IP,
IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK
(AES), και WPA/WPA2-PSK (μικτή
λειτουργία)

Τροφοδότηση
χαρτιού

Στάνταρ

Δ/Δ

Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP,
SSL, εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6,
SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit),
WPA2-PSK (AES), και WPA/WPA2-PSK
(μικτή λειτουργία)

Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure
IPP, SSL, εφαρμογή IP Filtering,
IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK
(AES), και WPA/WPA2-PSK (μικτή
λειτουργία), έλεγχος ταυτότητας
καταλόγου διευθύνσεων δικτύου
(LDAP, Windows Kerberos)

Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP,
SSL, εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6,
SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit),
WPA2-PSK (AES), και WPA/WPA2PSK (μικτή λειτουργία), έλεγχος
ταυτότητας καταλόγου διευθύνσεων
δικτύου (LDAP, Windows Kerberos)

Κρύσταλλο πρωτοτύπων

Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων: 15 φύλλα.
Εξειδικευμένα μεγέθη:
148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Βοηθητικός δίσκος bypass: μέχρι
10 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη:
76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Δ/Δ

Κύριος δίσκος: μέχρι 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

Έξοδος χαρτιού
Εγγύηση
1
2

100 φύλλα
Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.
Ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση υλικολογισμικού. 3 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager,
λογισμικό Xerox® PrintingScout®, Apple® Bonjour
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (πρόγραμμα οδήγησης
Windows v3 μόνο), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista,
Mac OS® 10.5 και νεότερη έκδοση, Red Hat® Enterprise 4, 5,
Fedora® Core 15-17, SUSE® 11, 12, Ubuntu®
Δυνατότητες γραμματοσειρών
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Δ/Υ. Phaser 6022 / WorkCentre
6027: 81 γραμματοσειρές PostScript, 81 γραμματοσειρές PCL
Χειρισμός μέσων
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 60-105 gsm, βοηθητικός
δίσκος bypass: 60-163 gsm (WorkCentre 6025), κύριος δίσκος:
60-163 gsm
Τύποι υλικού
Απλό, bond, ελαφρύ χαρτόνι, ελαφρύ ιλουστρασιόν χαρτόνι,
φάκελοι, ετικέτες, ανακυκλωμένο, απλό-Reloaded, bondReloaded, ελαφρύ χαρτόνι Reloaded, ελαφρύ ιλουστρασιόν
χαρτόνι Reloaded, ανακυκλωμένο-Reloaded
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: 10°C έως 32°C. Υγρασία: 10% έως 85%.
Πίεση ήχου: Εκτύπωση: 49,1 dB(A) ή λιγότερο, σε αναμονή:
21,9 dB(A) ή λιγότερο. Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας): λιγότερο από 35 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A. Phaser 6020/6022: Συνεχής
εκτύπωση (μέσος όρος): 220/340 W, σε αναμονή: 45 W ή
λιγότερο, σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας: 10 W ή λιγότερο,
σε λειτουργία αδράνειας: 3,5 W ή λιγότερο, WorkCentre
6025/6027: Συνεχής εκτύπωση (μέσος όρος): 220/330 W, σε
αναμονή: 45 W ή λιγότερο, σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας:
10 W ή λιγότερο, σε λειτουργία αδράνειας: 3,5 W ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm, βάρος: 10,9 kg.
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm, βάρος: 12,4 kg.
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm, βάρος: 14,5 kg.
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm, βάρος: 16,9 kg
Συμβατότητα με κανονισμούς/Πιστοποιήσεις
Σήμανση CE για τις Οδηγίες 2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ και
1995/5/ΕΚ, EN 60950-1:2006 2η Έκδοση / IEC 60950-1:2005
2η Έκδοση, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ, Οδηγία WEEE 2012/19/
ΕΕ, πιστοποίηση ENERGY STAR®. Για να δείτε την πιο πρόσφατη
λίστα πιστοποιήσεων, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office.
©2015 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα XEROX®, XEROX με το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, Phaser®,
PrintingScout® και WorkCentre® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ως εταίρος
ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την
αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. 07/15
BR10416602BR-02XB

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Εκτυπωτής Phaser 6020 ή εκτυπωτής Phaser 6022
ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6025 ή
πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6027
• Κασέτα γραφίτη (χωρητικότητα 500 φύλλων*)
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, οδηγός γρήγορης χρήσης,
δίσκος λογισμικού και τεκμηρίωσης
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Καλώδιο USB
Αναλώσιμα
Κασέτες γραφίτη*:
Μαύρο: 2.000 τυπικές σελίδες
106R02759
Κυανό: 1.000 τυπικές σελίδες
106R02756
Ματζέντα: 1.000 τυπικές σελίδες
106R02757
Κίτρινο: 1.000 τυπικές σελίδες
106R02758
*Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα
με ISO/IEC19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα,
την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

