Phaser® 6500 i
WorkCentre™ 6505
A4
Drukarka kolorowa i kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka kolorowa Xerox Phaser
6500 i wielofunkcyjne urządzenie
kolorowe WorkCentre™ 6505
Właściwe kolory w łatwy sposób
®

®

Drukarka kolorowa Phaser 6500 i
wielofunkcyjne urządzenie kolorowe
WorkCentre™ 6505
®

Właściwe rozwiązanie dla dzisiejszego tempa biznesu. Zapracowane zespoły
robocze, aby wykonać swoje zadania, potrzebują funkcjonalnego urządzenia do
druku w kolorze łączącego niezwykłą jakość drukowania, niedoścignioną prostotę
obsługi oraz niezawodność. Przedstawiamy urządzenia Phaser 6500 i WorkCentre
6505.
Ochrona środowiska
• Zawsze właściwy kolor. Symulacje kolorów
jednolitych PANTONE® Colour i korekta
kolorów firmy Xerox zapewnia rezultat
zgodny z oczekiwaniami.

Gotowa do pomocy

Kolory potrzebne w firmie
Drukarka kolorowa Phaser 6500 i urządzenie
wielofunkcyjne WorkCentre 6505 nadadzą
Twoim ważnym dokumentom niepowtarzalny,
kolorowy wygląd.
• Doskonała jakość druku. Rozdzielczości
druku do 600 × 600 × 4 dpi powodują, że
drukowane dokumenty wyróżniają się i
przyciągają uwagę.
• Prawdziwy Adobe® PostScript® 3™.
Możesz liczyć na niezmiennie precyzyjne
wydruki z żywymi, realistycznymi kolorami i
doskonałą grafiką.
• Zaawansowana technologia toneru.
Toner EA – wyłączny produkt firmy Xerox –
składa się z cząsteczek zaprojektowanych
do zapewnienia jednorodnego rozmiaru i
kształtu, co zapewnia doskonałe szczegóły
obrazu, wyraziste linie oraz ostry i przejrzysty
tekst.

Drukarki Phaser 6500 i WorkCentre 6505
zaprojektowaliśmy jako proste urządzenia do
druku w kolorze obsługujące pojedynczych
użytkowników i małe grupy robocze.
• Drukowanie bez opóźnień. Szybka praca z
prędkościami drukowania do 23 str./min w
kolorze i w czerni.
• Większa wydajność dla większej
liczby osób. Szybkie podłączanie dzięki
wbudowanej karcie sieciowej oraz zgodność
w mieszanych środowiskach składających
się z komputerów PC, Macintosh i Linux.

Urządzenia Phaser 6500 i WorkCentre 6505
spełniają aktualne wymagania w zapewnieniu
ochrony środowiska.
• Drukuj więcej, zużywaj mniej. Wybierając
ręczne drukowanie dwustronne lub
rozbudowując urządzenie o wygodną
funkcję automatycznego drukowania
dwustronnego oszczędzasz papier,
zapewniając redukcję kosztów i obniżenie
negatywnego wpływu na środowisko.
• Wkłady tylko z tonerem.Dzięki
zminimalizowaniu opakowania wkłady firmy
Xerox zawierające tylko toner umożliwiają
80% redukcję odpadów opakowań w
porównaniu z podobnymi urządzeniami
do druku w kolorze ze zintegrowanymi
wkładami drukującymi.

• Łatwe zarządzanie. Oprogramowanie
Xerox CentreWare® IS umożliwia łatwe
zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą
przeglądarki komputera.

• Doskonałe dopasowanie. Obydwa
urządzenia zajmują niewielką powierzchnię,
dzięki czemu łatwo ustawić je w miejscu
pracy: na biurku lub w ogólnodostępnym
miejscu.

• Zabrakło kolorowego toneru? Funkcja
Run Black umożliwia drukowanie w czerni,
aż do czasu gdy wyczerpany wkład zostanie
wymieniony.

• Cicha praca. Zaprojektowane do bardzo
cichej pracy, minimalizującej wpływ na
działanie biur.

• Całkowity spokój. Nasza standardowa
dwuletnia gwarancja naprawy na miejscu.

• Konsolidacja i oszczędzanie. Znakomicie
wyposażone urządzenie wielofunkcyjne
WorkCentre 6505 umożliwi oszczędności
w zużyciu papieru i materiałów
eksploatacyjnych przez połączenie funkcji
kilku urządzeń.

Phaser® 6500 najważniejsze dane
• D
 rukowanie do 23 str./min w kolorze i w
czerni
• 600 × 600 × 4 dpi
• Opcjonalnie automatyczne drukowanie
dwustronne*
• Wydajny procesor 400 MHz
• 40 000 stron / miesięczny cykl roboczy
• 256 MB pamięci, z możliwością
rozszerzenia do 768 MB
• Czas wydruku pierwszej strony 13 sekund
w kolorze, 12 sekund w czerni
* Standardowo w konfiguracji DN

Druk
A4

23

str./min

Dł. x szer. x wys.:
404 × 426 × 416 mm

Zwiększenie wydajności. Wielofunkcyjna urządzenie kolorowe WorkCentre 6505
korzysta z niezwykłej wydajności drukarki Phaser 6500, oferując zestaw potężnych
narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowanych w celu zapewnienia
najsprawniejszego wykonywania codziennych zadań biurowych.
2
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Urządzenie WorkCentre 6505 wyposażono w
intuicyjny przedni panel do konfigurowania ustawień i
programowania prac.
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Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
mieści nośniki o rozmiarach od 139,7 × 139,7 mm do
216 × 356 mm
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Znajdujący się z przodu port USB pozwala
użytkownikom szybko drukować z dowolnego
standardowego urządzenia pamięci USB lub
skanować do niego.

7

4

Wszechstronne funkcje skanowania to między innymi
skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie
sieciowe, skanowanie bezpośrednie do aplikacji
(umożliwiające również optyczne rozpoznawanie
znaków) i skanowanie do pamięci USB.
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Standardowe funkcje kopiowania to kopiowanie
dowodu tożsamości, kopiowanie wielu stron obok
siebie, automatyczne dopasowywanie, klonowanie,
sortowanie i wiele innych.
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Wysyłanie faksów z sieci za pomocą funkcji Faks
LAN lub używanie funkcji faksu wolnostojącego np.
szybkiego wybierania numerów, zdalnego odbierania i
rozsyłania faksów.
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Procesor 533 MHz oraz stanardowo 256 MB pamięci
(z możliwością rozszerzenia do 768 MB) powodują,
że urządzenie WorkCentre 6505 z łatwością obsłuży
duże obciążenie – nawet nieprzerwany strumień stron
z grafiką, zdjęciami i wykresami.
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Opcjonalna taca papieru na 250 arkuszy zwiększa
pojemność do 500 arkuszy – wystarczająco dużo, aby
pomieścić ryzę papieru.

WorkCentre™ 6505 –
najważniejsze fakty
• Drukowanie do 23 str./min w kolorze i w
czerni
• 600 × 600 × 4 dpi
• Opcjonalnie automatyczne drukowanie
dwustronne*
• Wydajny procesor 533 MHz
• 40 000 stron / miesięczny cykl roboczy
• 256 MB pamięci, z możliwością
rozszerzenia do 768 MB
• Czas wydruku pierwszej strony 12 sekund
w kolorze i w czerni
* Standardowo w konfiguracji DN
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Drukowanie / kopiowanie /
skanowanie / faksowanie / e-mail
A4

23

str./min

Dł. x szer. x wys.:
430 × 544 × 584 mm

5

Phaser® 6500 i WorkCentre™ 6505
Prędkość
Wydajność w cyklu
roboczym
Obsługa papieru

Phaser 6500N

Phaser 6500DN

WorkCentre 6505DN

Do 40 000 stron miesięcznie1

Wejście papieru

Standardowo

WorkCentre 6505N

Do 23 str./min w kolorze i w czerni

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 35 arkuszy
Niestandardowe rozmiary: od 139,7 × 139,7 mm do 216 × 356 mm

Nd.

Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz; niestandardowe rozmiary: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm
Taca 1: 250 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm

Opcjonalnie

Taca 2: 250 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 148 × 210 mm do 216 × 356 mm

Taca odbiorcza

150 arkuszy stroną zadrukowaną w dół

Automatyczne drukowanie
dwustronne

Opcjonalnie

Drukowanie Czas druku

Standardowe

pierwszej strony

13 s w kolorze / 12 s w czerni

Rozdzielczość (maks.)

Rozdzielczość do 600 × 600 × 4 dpi

Procesor

400 MHz

Pamięć (standardowa /
maksymalna)

256 MB / 768 MB

Łączność

Port USB 2.0, łącze Ethernet 10/100Base-TX

Języki opisu strony

Emulacja Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6

Funkcje druku

Standardowe

Opcjonalnie

12 s w kolorze / 12 s w czerni
533 MHz

Standardowe

Symulacje kolorów jednolitych PANTONE® Colour, wiele obok siebie, dostosowanie do strony, drukowanie broszur, pomijanie pustych stron, funkcja druku w czerni, okładki
i przekładki2, drukowanie plakatów2, znaki wodne2, nakładki2, arkusze przewodnie2, tryb roboczy2

Opcjonalnie3

Zabezpieczone drukowanie, drukowanie wersji próbnej, wydruki osobiste, zapisywanie wydruków, sortowanie w pamięci RAM

Kopiowanie Czas kopiowania

20 s w kolorze / 13 s w czerni

pierwszej strony

Rozdzielczość kopii
Funkcje kopiowania

600 × 600 dpi

Nd.

Kopiowanie jednostronnych oryginałów na dwustronne kopie4, zmniejszanie/
powiększanie (25%-400%), kopiowanie wiele obok siebie, automatyczne
dopasowanie, klonowanie, sortowanie, kopiowanie dowodów tożsamości,
usuwanie krawędzi

Faks

Prędkość przesyłu 33,6 kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, odbieranie
zabezpieczonych faksów4, rozjaśnianie/przyciemnianie, polling, zdalne
odbieranie (z zewnętrznym telefonem), ochrona przed niechcianymi faksami,
przekazywanie faksów, opóźnienie wysyłania, rozsyłanie, książka adresowa
(do 200 numerów szybkiego wybierania, 6 numerów wybierania grupowego),
rozdzielczość do 400 × 400 dpi, faks LAN (wysyłanie)

Funkcje faksu5
Nd.

Skanowanie

Skanowanie do wiadomości e-mail (lokalna książka adresowa lub integracja
z systemem LDAP), skanowanie sieciowe przez FTP (serwer) lub SMB
(serwer lub komputer), skanowanie bezpośrednie do aplikacji z optycznym
rozpoznawaniem znaków, do pamięci USB

Miejsca docelowe skanowania
Nd.

Funkcje skanowania

Bezpieczeństwo
Gwarancja

Rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi, 24-bitowy kolor / 8-bitowa skala szarości,
PDF / JPEG / TIFF (pojedyncze i wielostronicowe) / XDW
Secure HTTPS (SSL), IPsec, uwierzytelnianie 802.1x, IPv6, SNMPv3, dziennik audytu, filtrowanie adresów IP
Dwuletnia gwarancja naprawy na miejscu

Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie jest przewidywane jej utrzymanie regularnie; 2 Dostęp przez sterownik PCL; 3 Wymaga opcjonalnego zestawu zwiększania wydajności z pamięcią 512 MB; 4 Wymaga modelu DN lub opcjonalnego zespołu
dupleksu; 5 Wymagana analogowa linia telefoniczna
1

Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™,
powiadomienia przez e-mail, Apple® Bonjour

Sterowniki druku

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® w wersji
10.5 i nowszej; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express
Driver™

Obsługa nośników

Automatyczny podajnik dokumentów**: 50–125 g/m²; Otwór
podawania ręcznego i tace: 60–216 g/m²; Typy nośników: zwykły
papier, błyszczący, wizytówki, koperty, etykiety, karton

Warunki pracy

Temperatura: przechowywania: -20°–40°C; robocza: 10°–32°C;
Wilgotność: 10% do 85%; Poziom hałasu:
6500: drukowanie (z usprawnieniami): 53 dB(A), czuwanie: 25 dB(A);
6505: drukowanie (z usprawnieniami): 52 dB(A), czuwanie: 22 dB(A);
Poziom mocy akustycznej: drukowanie (z usprawnieniami): 6500:
6,73 B
czuwanie: 3,86 B; 6505: 6,63 B, czuwanie: 3,65 B;
Czas rozgrzewania (z trybu uśpienia): zaledwie 31 sekund

Sieć elektryczna

Zasilanie: 110-127 VAC, 50/60 Hz oraz 220-247 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: 6500: czuwanie: 55 W, drukowanie: 375 W, uśpienie:
15 W; 6505: czuwanie: 65 W, drukowanie: 425 W, uśpienie: 18,4 W;
zgodność z ENERGY STAR®

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

6500N/DN: 403,5 × 425,5 × 415,6 mm;
Ciężar: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg;
Podajnik na 250 arkuszy: 400 × 457 × 107 mm; ciężar: 4,4 kg;
6505N/DN: 430 × 544,2 × 584,4 mm;
Ciężar: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg;
Podajnik na 250 arkuszy: 419,2 × 518 × 107 mm; ciężar: 4,5 kg

Atesty

Przepisy FCC część 15, klasa B, przepisy FCC część 686, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2. wydanie, znak CE powiązany z Dyrektywą
niskonapięciową (2006/95/WE), Dyrektywą EMC (2004/108/WE)
i Dyrektywą R&TTE (1999/5/WE) 6, GOST, NOM, GS Mark, Citrix
Ready, część 508 (zgodność z niewielkimi wyjątkami), zgodność z
ENERGY STAR®

Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o wysokiej pojemności*:
Czarny: 3000 stron standardowych
Błękitno-zielony: 2500 stron standardowych
Magenta: 2500 stron standardowych
Żółty: 2500 stron standardowych

106R01604
106R01601
106R01602
106R01603

Kasety z tonerem o standardowej pojemności*:
Błękitno-zielony: 1000 stron standardowych
Magenta: 1000 stron standardowych
Żółty: 1000 stron standardowych

106R01598
106R01599
106R01600

Opcje

Podajnik na 250 arkuszy do urządzenia Phaser 6500
Podajnik na 250 arkuszy do urządzenia WorkCentre 6505
Zestaw zwiększania wydajności 
Zespół dupleksu 
Karta sieci bezprzewodowej
– Zasilacz dla europejskich sieci elektrycznych**
– Zasilacz dla brytyjskich sieci elektrycznych**
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* Przeciętna strona standardowa. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798.
Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania
** Opcja niedostępna w Danii i Szwajcarii

www.xerox.com
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