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A solução certa para o ritmo dos negócios atuais. Sua ocupada equipe de
trabalho precisa de um equipamento colorido de valor agregado que realiza
o trabalho com a rara combinação de excelente qualidade de impressão,
simplicidade incomparável e confiabilidade todos os dias. Introdução à
Phaser 6500 e WorkCentre 6505.
Pronto para ajudar
Nós desenvolvemos a Phaser 6500 e o
WorkCentre 6505 como um equipamento
colorido simples que suportam usuários únicos e
pequenas equipes de trabalho.
• Imprima e vá. Trabalhe rapidamente com
velocidades de impressão de até 24 ppm para
cores e preto e branco (carta) ou 23 ppm para
cores e preto e branco (A4).

As cores que sua empresa precisa
A impressora colorida Phaser 6500 e a
impressora multifuncional colorida WorkCentre
6505 proporcionam aos seus documentos
importantes um poderoso realce colorido.
• Excepcional qualidade de impressão. Uma
resolução de impressão de até 600 x 600 x
4 dpi torna as comunicações impressas mais
atraentes que chamam a atenção.
• True Adobe® PostScript® 3™. Conte com
trabalhos de impressão consistentemente
precisos com brilho, cores verdadeiras e
gráficos superiores.
• Tecnologia de toner avançada. O
exclusivo Toner EA da Xerox usa partículas
desenvolvidas para uniformizar tamanho e
forma, produzindo detalhes da imagem e
definição de linha superiores, além de textos
mais nítidos e claros.
• Sempre a cor certa. As simulações de cores
sólidas aprovadas pelas Cores PANTONE®
e a tecnologia de correção de cores Xerox
asseguram resultados que atendem às suas
expectativas.

• Mais produtividade para mais pessoas.
Conecte e vá, graças à compatibilidade de
rede embutida e simplificada em ambientes
para vários usuários, incluindo PC, Macintosh
e Linux.
• Gerenciamento fácil. Com o Xerox
CentreWare® IS, a administração de
dispositivos remotos é realizada diretamente
do navegador ao computador.
• Sem toner colorido? Nosso recurso Run Black
de Impressão em preto permite que você
continue imprimindo em preto até que possa
substituir qualquer toner colorido.
• Completa paz de espírito. Nossa garantia
padrão no local baseia-se na Xerox Total
Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação
total) líder de mercado.

Principais características
da Phaser® 6500

Facilidade sem prejudicar
o meio ambiente
Desde a chegada até o descarte, a Phaser 6500
e o WorkCentre 6505 ajudam você a atender
os desafios do meio ambiente atuais.
• Imprima mais, use menos.
Independentemente de escolher a impressão
em frente e verso manual ou atualizar para
o dispositivo frente e verso automático, você
economizará papel para reduzir custos e
diminuir o impacto no meio ambiente.
• Cartuchos exclusivos de toner. Nossos
cartuchos exclusivos de toner permitem
80% menos desperdício de embalagem
do que a maioria dos dispositivos em cores
comparáveis. usando cartuchos de toner
integrados.
• Um ajuste perfeito. Ambos os dispositivos
possuem uma base pequena, que permite
a integração fácil em seu espaço de
trabalho, seja em sua mesa ou em um local
compartilhado.
• O parceiro silencioso. Desenvolvido para
operação extra silenciosa para minimizar o
impacto em escritórios ocupados.
• Consolide e economize. A impressora
multifuncional WorkCentre 6505 de valor
agregado economizará energia e custos
de suprimentos combinando as funções de
vários dispositivos em um só.

Impressão
• I mprime a até 24 ppm (carta) ou 23 ppm (A4)
• 600 × 600 × 4 dpi
8,5 × 11 pol. / A4
• Impressão em frente e verso automática
opcional*
24
ppm carta / A4
• Poderoso processador de 400 MHz
23
• Ciclo de trabalho de 40.000 páginas/mês
• Memória de 256 MB, expansível para 768 MB
L x P x A:
• Tempo de saída da primeira página de 13
15,9 x 16,75 x 16,4 pol.
segundos em cores, 12 segundos em preto e
404 × 426 × 416 mm
branco
* Configuração padrão em DN

Produtividade, acelerada. A impressora multifuncional colorida WorkCentre 6505
inclui o desempenho de impressão excepcional encontrado na Phaser 6500, fornecendo um conjunto de poderosas ferramentas de produtividade desenvolvidas para
tornar as tarefas diárias de seu escritório mais eficiente do que nunca.
2
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O WorkCentre 6505 inclui um painel dianteiro intuitivo
para definir as configurações do equipamento e
programar trabalhos.
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Um alimentador de documentos automático para
35 folhas comporta tamanhos de material de
5,5 × 5,5 pol. a 8,5 × 14 pol.
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Uma porta USB na parte dianteira permite que os
usuários imprimam ou digitalizem rapidamente em
qualquer dispositivo de memória USB padrão.
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Os poderosos recursos de digitalização incluem
Digitalizar para E-mail, Digitalização em rede,
Digitalização direta para Aplicativos incluindo
Reconhecimento ótico de caracteres e Digitalizar para
dispositivo de memória USB.
5

Os recursos de cópia padrão incluem Cópia de
Identidade, Várias em 1, ajuste automático, clonagem,
alceamento e muito mais.
6

Envie fax da rede usando LAN Fax, ou aproveite as
vantagens dos recursos completos de fax walkup,
como discagem rápida, recebimento remoto e
transmissão de fax.
7

Um processador padrão de 533 MHz e 256 MB de
memória (expansível para 768 MB) permitem que o
WorkCentre 6505 processe rapidamente uma carga de
trabalho pesada — até mesmo um fluxo de páginas
regular com gráficos, fotos e tabelas.

8
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A bandeja de papel de 250 folhas opcional aumenta
a capacidade para 500 folhas — suficiente para
carregar uma resma inteira de papel.

Principais características do
WorkCentre® 6505

Copia / Imprime / Digitaliza /
Envia fax / Envia e-mail

• Imprime a até 24 ppm (carta) ou 23 ppm (A4)
• 600 × 600 × 4 dpi
8,5 × 11 pol. / A4
• Impressão em frente e verso automática
24
opcional*
ppm carta / A4
23
• Poderoso processador de 533 MHz
• Ciclo de trabalho de 40.000 páginas/mês
• Memória de 256 MB, expansível para 768 MB L x P x A:
16,9 x 21,4 x 23 pol.
• Tempo de saída da primeira página de
430 × 544 × 584 mm
12 segundos em cores e preto e branco
* Configuração padrão em DN
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Phaser® 6500 e WorkCentre® 6505
Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Velocidade

Até 24 ppm em cores e preto e branco (Carta) / 23 ppm em cores e preto e branco (A4)

Ciclo de trabalho

Até 40.000 páginas / mês1

Manipulação de papel
Entrada de papel

Padrão

WorkCentre 6505N

WorkCentre 6505DN

Alimentador de documentos automático (ADF): 35 folhas: Tamanhos
personalizados: 139,7 × 139,7 mm a 215,9 × 355,6 mm

NA

Passagem de papel de alimentação manual: 1 folha; Tamanhos personalizados: 76 × 127 mm a 216 × 356 mm
Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 76 × 127 mm a 216 × 356 mm

Opcional

Bandeja 2: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 148 × 210 mm a 216 × 356 mm

Saída do papel

150 folhas com a face para baixo

Impressão em frente e verso
automática

Opcional

Impressão Tempo de saída da

Padrão

primeira página

13 segundos em cores / 12 segundos em preto e branco

Resolução (máx.)

Até 600 × 600 × 4 dpi

Processador

400 MHz

Memória (padrão/máx.)

256 MB / 768 MB

Conectividade

USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Linguagens de descrição de página

Emulação Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6

Recursos de impressão

Simulações de cores sólidas aprovadas pelas Cores PANTONE®, Várias em 1, Ajustar à página, Impressão de livretos, Pular páginas em branco, Run Black (continua usando preto
mesmo sem toner colorido), Capas/Separadores2, Impressão de Pôster2, Marcas d'água2, Sobrecamadas2, Folhas de banner2, Modo Rascunho2

Padrão
Opcional3

Impressão protegida, Impressão de prova, Impressão pessoal, Impressão salva, Alceamento de RAM

Tempo de saída da
primeira página

Resolução da cópia

12 segundos em cores / 12 segundos em preto e branco
533 MHz

Cópia

20 segundos em cores / 13 segundos em preto e branco
NA

600 × 600 dpi

Recursos de cópia

Cópia 1 face a 2 faces4, Reduzir/Ampliar (25%-400%), Cópia várias em 1, Ajuste
automático, Clonagem, Alceamento, Cópia de Identidade, Apagar borda

Fax

33,6 Kbps com compactação de MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Recebimento de
fax protegido4, Clarear / escurecer, Busca, Recebimento remoto (com telefone
externo), Proteção contra fax indesejado, Encaminhamento de fax, Envio
programado, Transmissão, Catálogo de endereços (até 200 discagens rápidas, 6
discagens em grupo), Resolução até 400 × 400 dpi, LAN Fax (Envio)

Recursos de fax5

NA

Digitalização

Destinos de digitalização

Digitalizar para e-mail (catálogo de endereços local ou integração LDAP),
Digitalização em rede via FTP (servidor) e SMB (servidor ou computador),
Digitalização direta para aplicativos incluindo OCR, Dispositivo de memória USB

NA

Recursos de digitalização

Segurança
Garantia
1

Padrão

Opcional

Resolução de até 1200 × 1200 dpi, cores de 24 bits / escala de cinza de 8 bits, PDF
/ JPEG / TIFF (única página e várias páginas) / XDW
HTTPS seguro (SSL), IPsec, Autenticação 802.1x, IPv6, SNMPv3, Registro de auditoria, Filtro IP
Garantia de Legal (3 meses)

Capacidade de volume máximo esperado em um mês. Não se espera ser sustentando regularmente.; 2 Acessado via driver PCL.; 3 Requer Kit de produtividade opcional com memória de 512 MB.; 4 requer modelo DN ou unidade frente e verso opcional; 5 É necessária linha telefônica analógica

Gerenciamento de dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™,
Alertas de e-mail, Apple® Bonjour

Drivers de impressão

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versão
10.5 e superior; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express
Driver™

Manipulação de material:

Alimentador de documentos automático**: 12,5 lb. Comum – 45 lb.
Capa / 50 – 125 g/m²; Passagem de papel de alimentação manual e
Bandejas: 16 lb. Comum – 80 lb. Capa / 60 – 216 g/m²; Tipos de materiais: Papel comum, brilhante, cartões de visita, envelopes, etiquetas,
cartolina

Ambientes operacionais

Temperatura: Armazenamento: -20º a 40ºC (-4º a 104ºF); Operação:
10º a 32ºC (50º a 90ºF); Umidade: 10% a 85%; Níveis de pressão de
ruído: 6500: Impressão (Aperfeiçoada): 53 dB(A), Em espera: 25 dB(A);
6505: Impressão (Aperfeiçoada): 52 dB(A), Em espera: 22 dB(A); Níveis
de ruído: Impressão (Aperfeiçoada): 6500: 6,73 B, Em espera: 3,86 B;
6505: 6,63 B, Em espera: 3,65 B; Tempo de aquecimento (no modo de
repouso): 31 segundos

Energia elétrica

Energia: 110-127 VAC, 50/60 Hz ou 220-247 VAC, 50/60 Hz;
Consumo de energia: 6500: Em espera: 55 W, Impressão: 375 W,
Repouso: 15 W; 6505: Em espera: 65 W, Impressão: 425 W, Repouso:
18,4 W; qualificada pela ENERGY STAR®

Suprimentos

Cartuchos de impressão de alta capacidade*:
Preto: 3.000 páginas padrão
Ciano: 2.500 páginas padrão
Magenta: 2.500 páginas padrão 
Amarelo: 2.500 páginas padrão

106R01604
106R01601
106R01602
106R01603

6500N/DN: 403,5 × 425,5 × 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg; 6500DN:
19,4 kg; alimentador de 250 folhas: 400 × 457 × 107 mm; Peso: 4,4 kg;
6505N/DN: 430 × 544,2 × 584,4 mm; Peso: 6505N: 28,4 kg; 6505DN:
29,6 kg; alimentador de 250 folhas: 419,2 × 518 × 107 mm; Peso: 4,5 kg

Cartuchos de impressão de capacidade padrão*:
Ciano: 1.000 páginas padrão
Magenta: 1.000 páginas padrão
Amarelo: 1.000 páginas padrão

106R01598
106R01599
106R01600

Certificações

Opções

Dimensões (LxPxA)

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
2nd Edition, CE Mark aplicável à Diretiva de Baixa Voltagem (2006/95/
EC), Diretiva EMC (2004/108/EC) e Diretiva R&TTE (1999/5/EC)
6, GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready, Seção 508 (compatível com
exceções menores), qualificada pela ENERGY STAR®

Alimentador de 250 folhas para Phaser 6500
Alimentador de 250 folhas para WorkCentre 6505
Kit de produtividade 
Unidade frente e verso 
Adaptador de rede sem fio
– Conversor de energia norte-americano 
– Conversor de energia europeu 
– Conversor de energia do Reino Unido 

097S04070
097S04264
097S04269
097S04069
097S03740
097S03741
097S03742

* Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798.
O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de
impressão.
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