Phaser® 6500 a WorkCentre™ 6505
Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Rychlost

Až 23 str./min černobíle i barevně

Pracovní zátěž

Až 40 000 stran/měsíc1

Podpora médií
Vstup médií
Standardně

WorkCentre 6505N

Phaser® 6500 a
WorkCentre™ 6505
A4
Barevná tiskárna a barevná
multifunkční tiskárna

WorkCentre 6505DN

Automatický podavač předloh (APP): 35 listů:
Uživatelské formáty: 139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm

Není k dispozici

Otvor ručního podavače: 1 list; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
Volitelně

Zásobník 2: 250 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm

Výstup médií

150 listů lícem dolů

Automatický oboustranný tisk

Volitelně

Volitelně

Tisk

Již za 13 sekund barevně / 12 sekund černobíle

Již za 12 sekund barevně / 12 sekund černobíle

Vytištění první stránky

Rozlišení (max.)

Až 600 × 600 × 4 dpi

Procesor

400 MHz

Paměť (stand./max.)

256 MB / 768 MB

Připojení

USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Jazyky popisu stránky

Emulace Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6

Tiskové funkce
Standardně

Schválená simulace barev PANTONE®, více stran na list, přizpůsobení na médium, tisk brožur, přeskočení prázdných stran, funkce Run black, obal / prokládací
listy2, tisk plakátů2, vodoznaky2, překrývání2, informační listy2, režim koncept2
Volitelné3

Kopírování

533 MHz

Zabezpečený tisk, zkušební tisk, osobní tiskové úlohy, uložené tiskové úlohy, funkce Řazení tiskárny

Okopírování první

20 sekund barevně / 13 sekund černobíle

stránky

Rozlišení kopírování

600 × 600 dpi

Není k dispozici

Funkce kopírování

Jednostranné nebo oboustranné kopírování4, zmenšení/zvětšení
(25 %–400 %), kopírování více stran na list, klonování, třídění, kopírování
průkazu totožnosti, mazání okrajů

Fax

33,6 Kbps s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, bezpečné přijímání
faxů4, zesvětlit/ztmavit, polling, vzdálený příjem (s externím telefonem),
ochrana před nevyžádaným faxem, přeposílání faxů, odložené odeslání,
hromadný fax, adresář (až 200 voleb rychlého vytáčení, 6 skupin),
rozlišení až 400 × 400 dpi, LAN Fax (odesílání)

Funkce faxu5

Není k dispozici

Skenování

Cílová umístění naskenovaných
dokumentů

Skenování do e-mailu (místní adresář nebo integrace LDAP), síťové
skenování přes FTP (server) a SMB (server nebo počítač), přímé skenování
do aplikací, např. OCR, paměťové zařízení USB

Není k dispozici

Funkce skenování

Rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 24bitové barvy / 8bitová škála šedé,
PDF / JPEG / TIFF (jednostránkový a vícestránkový) / XDW

Zabezpečení

HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x Authentication, IPv6, SNMPv3, Audit Log, IP filtrování

Záruka

Dva roky v servisním středisku

Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití. 2 Přístup s ovladačem PCL. 3 Vyžaduje volitelnou sadu pro zvýšení produktivity a 512 MB paměť. 4 Vyžaduje model DN nebo volitelnou duplexní jednotku. 5 Vyžaduje
analogovou telefonní linku.
1

Správa zařízení

Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, PrintingScout™,
upozornění e-mailem, Apple® Bonjour

Tiskové ovladače

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® verze 10.5
a vyšší; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Podpora médií

Automatický podavač předloh**: 50–125 g/m²; otvor ručního
podavače a zásobníky: 60–216 g/m²; typy médií: obyčejný papír,
lesklý papír, vizitky, obálky, štítky, tvrdý papír

Provozní prostředí

Teplota: Uložení: -20 až 40 ºC; provoz: 10 až 32 ºC; vlhkost: 10 % až
85 %; hladina akustického tlaku:
6500: tisk (rozšířený): 53 dB(A), v pohotovostním režimu: 25 dB(A);
6505: tisk (rozšířený): 52 dB(A), v pohotovostním režimu: 22 dB(A);
hladina akustického výkonu: tisk (rozšířený): 6500: 6,73 B,
v pohotovostním režimu: 3,86 B; 6505: 6,63 B, v pohotovostním
režimu: 3,65 B; Zahřívání (z režimu spánku): 31 sekund

Požadavky na napájení

Napájení: 110–127 VAC, 50/60 Hz nebo 220–247 VAC, 50/60 Hz;
Spotřeba energie: 6500: V pohotovostním režimu: 55 W, tisk:
375 W, režim spánku: 15 W; 6505: V pohotovostním režimu: 65 W,
tisk: 425 W, režim spánku: 18,4 W; vyhovuje požadavkům normy
ENERGY STAR®

Rozměry (š × h × v)

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

Certifikace

FCC Part 15, Class B, FCC Part 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
2nd Edition, označení CE podle směrnice pro nízké napětí (2006/95/
EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice R&TTE (1999/5/EC)
6, GOST, NOM, označení GS, Citrix Ready, Section 508 (s drobnými
odchylkami), ENERGY STAR®

Vysokokapacitní tiskové kazety*:
Černá: 3 000 normovaných stran
Azurová: 2 500 normovaných stran
Purpurová: 2 500 normovaných stran
Žlutá: 2 500 normovaných stran

106R01604
106R01601
106R01602
106R01603

Standardní tiskové kazety*:
Azurová: 1 000 normovaných stran
Purpurová: 1 000 normovaných stran
Žlutá: 1 000 normovaných stran

106R01598
106R01599
106R01600

Možnosti

Zásobník na 250 listů pro zařízení Phaser 6500
Zásobník na 250 listů pro zařízení WorkCentre 6505
Sada pro zvýšení produktivity 
Duplexní jednotka 
Adaptér bezdrátové sítě
– evropská redukce napájení**
– britská redukce napájení 

097S04070
097S04264
097S04269
097S04069
097S03741
097S03742

* Průměrný počet normovaných stran. Deklarovaný objem podle normy ISO/IEC 19798.
Celkový objem se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.
** Není k dispozici v Dánsku a Švýcarsku.

Xerox Phaser 6500
a WorkCentre™ 6505
Barevná multifunkční tiskárna
Snadná cesta k těm správným
barvám
®

Spotřební materiál

®
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Barevná tiskárna Phaser 6500 a barevná
multifunkční tiskárna WorkCentre™ 6505
®

To pravé řešení pro obchodní tempo dnešní doby. Váš vytížený pracovní tým
potřebuje kvalitní barevné zařízení, které jedinečným způsobem skloubí vynikající
kvalitu tisku, bezkonkurenčně jednoduché ovládání a stoprocentní spolehlivost.
Představení zařízení Phaser 6500 a WorkCentre 6505.

Produktivita? Zvýšena. Barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6505 vychází
z výjimečného tiskového výkonu, kterým se vyznačuje model Phaser 6500, a
nabízí velké množství výkonných nástrojů, které vám více než kdy jindy pomohou
zefektivnit vaši každodenní práci.
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Barvy pro váš obchod
Barevná tiskárna Phaser 6500 a barevná
multifunkční tiskárna WorkCentre 6505 dodají
vašim dokumentům výrazné barevné kouzlo.
• Nadprůměrná kvalita tisku. Díky rozlišení
tisku až 600 × 600 × 4 dpi budou vaše
tiskoviny zářit a přitahovat veškerou
pozornost.
• Originální Adobe® PostScript® 3™.
Můžete se spolehnout, že vždy dostanete
přesné tiskové úlohy s jasnými, realistickými
barvami a vynikající grafikou.

Připraven pomáhat

Šetrnost k životnímu prostředí

Tiskárny Phaser 6500 a WorkCentre 6505 jsou
jednoduchá barevná zařízení, která podpoří
jednotlivé uživatele a menší pracovní týmy.

Zařízení Phaser 6500 a WorkCentre 6505 vám
pomohou splnit nároky na ochranu životního
prostředí.

• Rychlý tisk. S rychlostí tisku dosahující až
23 str./min pro černobílý i barevný tisk vám
půjde práce rychle od ruky.

• Tiskněte více, spotřebujte méně. Ať už si
zvolíte ruční oboustranný tisk, nebo přejdete
na pohodlnější automatický oboustranný
tisk, ušetříte papír a snížíte náklady i dopad
na životní prostředí.

• Více výkonu pro více lidí. Rychlé připojení
díky integrované možnosti síťování a
bezproblémové kompatibilitě v prostředích
s různými uživateli, např. PC, Macintosh a
Linux.
• Snadná správa. Se softwarem Xerox
CentreWare® IS je správa vzdálených zařízení
přímo z prohlížeče počítače hračka.
• Došel vám barevný toner? Díky funkci
Run Black můžete tisknout černobíle, dokud
barevný toner nevyměníte.
• Naprostá jistota. Naše standardní roční
záruka opravy u zákazníka.

• Pokročilá technologie tonerů. Toner EA,
vyvinutý výlučně pro společnost Xerox,
obsahuje částice stejné velikosti a tvaru, a
vytváří tak dokonalý detail obrazu, precizní
ohraničení a ostrý, jasný text.

• Tonerové kazety. Na balení tonerových
kazet Xerox je použito minimum materiálu.
Následně se vyprodukuje o 80 % méně
odpadu, než je tomu u srovnatelných
barevných zařízení, která používají
integrované tiskové kazety.
• Perfektní velikost. Obě zařízení zabírají
velmi málo místa, takže mohou být využita
na klasickém pracovišti, ať už na pracovním
stole, nebo ve společné místnosti.
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Automatický podavač dokumentů s kapacitou 35
listů zpracuje formáty od 139,7 × 139,7 mm do
216 × 356 mm.

1
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Díky portu USB umístěnému na čelní straně mohou
uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního
paměťového zařízení USB nebo na něj skenovat.

6
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Mezi pokročilé funkce skenování patří skenování do
e-mailu, skenování přes síť, skenování na paměťová
zařízení USB a přímé skenování do takových aplikací,
jako jsou aplikace pro optické rozpoznávání znaků.
5

Mezi standardními funkcemi kopírování najdete
kopírování průkazu totožnosti, kopírování více stran
na list, autozoom, klonování, třídění a další.
6

• Tichý společník. Zařízení se vyznačují
velmi tichým provozem, díky kterému neruší
pracovní úsilí.

Pomocí funkce LAN Fax můžete posílat faxy ze sítě a
můžete také využít všechny funkce faxování, jako je
rychlé vytáčení, vzdálený příjem či hromadný fax.

• Sjednocení a úspory. Multifunkční tiskárna
WorkCentre 6505 v sobě kombinuje
funkce několika zařízení, a šetří tak energii i
spotřební materiál.

Díky standardnímu 533 MHz procesoru a 256 MB
paměti, která může být rozšířena až na 768 MB,
zařízení WorkCentre 6505 snadno zvládá i velké
zatížení, jakým je stálý přísun stránek s obrázky,
fotografiemi a tabulkami.

7

8

8

Volitelný zásobník s kapacitou 250 listů zvýší
celkovou kapacitu na 500 listů. Zařízení tak pojme
celé balení papíru.

• Ta správná barva. Napořád. Schválená
simulace barev PANTONE® Colour a
technologie korekce barev Xerox zajistí
výsledky, které splní vaše očekávání.

Souhrnné informace o zařízení
Phaser® 6500
• T
 isk až 23 str./min černobíle i barevně.
• 600 × 600 × 4 dpi.
• Možnost automatického oboustranného
tisku.*
• Výkonný 400 MHz procesor.
• Pracovní zátěž 40 000 stran/měsíc.
• Paměť 256 MB, rozšiřitelná až na
768 MB.
• Vytištění první barevné strany za
13 sekund, černobílé strany za 12 sekund.
* Standardně u konfigurace DN.
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Zařízení WorkCentre 6505 obsahuje intuitivně
ovládatelný čelní panel, na kterém můžete
nakonfigurovat nastavení zařízení a programování
úloh.

Tisk
A4

23

str./min

Š × H × V:
404 × 426 × 416 mm

Souhrnné informace o zařízení
WorkCentre™ 6505
• T
 isk až 23 str./min černobíle i barevně.
• 600 × 600 × 4 dpi.
• Možnost automatického oboustranného
tisku.*
• Výkonný 533MHz procesor.
• Pracovní zátěž 40 000 stran/měsíc.
• Paměť 256 MB, rozšiřitelná až na
768 MB.
• Vytištění první černobílé i barevné strany
za 12 sekund.

Tisk/kopírování/
skenování/fax/email
A4

23

str./min

Š × H × V:
430 × 544 × 584 mm

* Standardně u konfigurace DN.
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