Phaser® 6500 och
WorkCentre™ 6505
A4
Färgskrivare och
färgmultifunktionssystem

®
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Xerox Phaser 6500
färgskrivare och WorkCentre™
6505 färgmultifunktionssystem
Rätt färger på det enkla sättet

®

Färgskrivaren Phaser 6500 och
färgmultifunktionssystemet WorkCentre™ 6505
Rätt lösning för det moderna affärstempot. Arbetsgrupper behöver en fullmatad
och tillförlitlig färgmaskin som enkelt får jobbet gjort med hög utskriftskvalitet, dag
ut och dag in. Vi har det stora nöjet att presentera Phaser 6500 och WorkCentre 6505.

Assistans nära till hands

Skonsam mot miljön

Phaser 6500 och WorkCentre 6505 är
lättanvända färgsystem som passar både
fristående användare och små arbetsgrupper.

Phaser 6500 och WorkCentre 6505 uppfyller
gällande miljökrav.

• Krångelfri utskrift. Inga väntetider tack
vare utskrift med upp till 23 sid/min i färg och
svartvitt.

Färg för alla behov
Färgskrivaren Phaser 6500 och
färgmultifunktionssystemet WorkCentre 6505
ger dina dokument ett kraftfullt och färgrikt
lyft.
• Enastående utskriftskvalitet. Med upp
till 600 x 600 x 4 dpi utskriftsupplösning
förmedlas ditt budskap mer övertygande än
någonsin.

• Högre produktivitet för ﬂer personer.
Bara anslut och sätt igång tack vare
inbyggda nätverksfunktioner och fullständig
kompatibilitet för blandade miljöer såsom
Windows, Macintosh och Linux.
• Enkel hantering. Med Xerox CentreWare®
IS administreras skrivaren smidigt direkt via
datorns webbläsare.
• Slut på färgtoner? Med funktionen för
endast svartvitt kan du fortsätta skriva ut i
svartvitt tills du har bytt färgtoner.
• Total trygghet. Ett års på plats-garanti.

• Adobe® PostScript® 3™. Du kan räkna med
jämna och exakta utskriftsresultat med
klara, naturtrogna färger och mättad graﬁk.

• Skriv ut mer, slösa mindre. Oavsett om
du väljer manuell dubbelsidig utskrift eller
uppgraderar till automatisk dubbelsidig
utskrift sparar du papper, vilket ger lägre
kostnader och mindre miljöbelastning.
• Separata tonerkassetter. Tack vare
minimalt med förpackningsmaterial ger våra
separata tonerkassetter 80 % mindre avfall
jämfört med färgskrivare som använder
tonerkassetter med integrerad trumma.
• Ett perfekt val. De små utrymmeskraven
gör att maskinen med lätthet kan placeras
överallt, oavsett om det är på ditt skrivbord
eller på en central plats.
• Den tysta partnern. Extra tyst drift
minimerar bullernivån på kontoret.
• Slå ihop maskiner och spara pengar.
Ersätt kontorets olika maskiner med
det fullmatade multifunktionssystemet
WorkCentre 6505, och spara både energi
och förbrukningsmaterial.

• Avancerad tonerteknik. Xerox unika
EA-toner använder tonerpartiklar som
är enhetliga i storlek och form, vilket ger
detaljrika och skarpa bilder och distinkt och
tydlig text.
• Alltid rätt färg. Pantone®-godkända
simuleringar av solida färger och Xerox
färgkorrigeringsteknik ger förväntade,
likformiga resultat.

Phaser® 6500 Fakta i korthet
• Upp till 23 sid/min i färg och svartvitt
• 600 x 600 x 4 dpi
• Automatisk dubbelsidig utskrift som
tillval*
• Kraftfull 400 MHz-processor
• Månatlig utskriftsvolym på hela
40 000 sidor
• 256 MB minne (kan utökas till 768 MB)
• Första sidan på 13 sekunder i färg och
12 sekunder i svartvitt
* Standard med DN-konﬁgurationen

Utskrift
A4

23

sid/min

B x D x H:
404 x 426 x 416 mm

Produktivitet i överﬂöd. Färgmultifunktionssystemet WorkCentre 6505 är baserat
på Phaser 6500-skrivarens höga prestanda, och har en mängd produktivitetsverktyg
som hjälper personalen utföra alla dagliga kontorsrutiner effektivare än någonsin.
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WorkCentre 6505 har en intuitiv manöverpanel för
konﬁgurering och jobbinställningar.
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35-arks automatisk dokumentmatare för
utskriftsmaterial från 139,7 x 139,7 mm till
216 x 356 mm

1
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Via USB-porten på framsidan kan användarna snabbt
skriva ut från eller scanna till andra USB-enheter.
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Kraftfulla scanningfunktioner såsom scanning till
e-post, nätverksscanning, scanning till program
inklusive OCR-scanning och scanning till USB-minne.
5

Kopieringsfunktioner såsom ID-kortskopiering,
ﬂera sidor per ark, automatisk anpassning, kloning,
sortering med mera.
6

Faxa via nätverket med hjälp av nätverksfaxning, eller
utnyttja alla faxfunktioner såsom snabbnummer,
fjärrmottagning och gruppfaxning direkt från
maskinen.
7

Tack vare 533 MHz processor och 256 MB minne
(utbyggbart till 768 MB) hanterar WorkCentre 6505
utan problem stora, tunga jobb; till och med jobb där
alla sidor består av graﬁk, foton och diagram.
8

250-arksmagasin som tillval ger totalt 500 arks
kapacitet, dvs du kan fylla på en hel pappersbunt i
taget.

8

WorkCentre™ 6505 Fakta i korthet
• Upp till 23 sid/min i färg och svartvitt
• 600 x 600 x 4 dpi
• Automatisk dubbelsidig utskrift som
tillval*
• Kraftfull 533 MHz-processor
• Månatlig utskriftsvolym på hela
40 000 sidor
• 256 MB minne (kan utökas till 768 MB)
• Första sidan på 12 sekunder i färg och
svartvitt
* Standard med DN-konﬁgurationen
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Kopiering/utskrift/scanning/
faxning/e-post
A4

23

sid/min

B x D x H:
430 x 544 x 584 mm

5

Phaser 6500N

Phaser 6500DN

WorkCentre 6505N

Hastighet
Maximal utskriftsvolym

Upp till 40 000 sidor/månad1

Pappershantering
Pappersinmatning

WorkCentre 6505DN

Upp till 23 sid/min i färg och svartvitt

—

Automatisk dokumentmatare: 35 ark,
anpassade storlekar: 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm

Standard
Manuell matning: 1 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 250 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Tillval

Magasin 2: 250 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Pappersutmatning

150 ark med trycksidan nedåt

Automatisk dubbelsidig utskrift

Tillval

Standard

Tillval

Standard

Utskrift
Första sidan

13 sekunder i färg, 12 sekunder i svartvitt

Upplösning (max)
Processor

400 MHz

Minne (standard/max)

533 MHz
256 MB/768 MB

Anslutningar

USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX Ethernet
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-emulering

Skrivarspråk
Utskriftsfunktioner

12 sekunder i färg och svartvitt
Upp till 600 x 600 x 4 dpi

Standard

®

PANTONE -godkända simuleringar av solida färger‚ ﬂera sidor per ark, anpassning till sida, häftesutskrift, överhoppning av tomma sidor, enbart svartvitt,
omslag/mellanlägg2, afﬁschutskrift2, vattenmärken2, överlappning2, försättsblad2, utkastläge2

Tillval3

Säker utskrift, provutskrift, personlig utskrift, sparad utskrift, minnessortering

Kopiering
Första sidan

20 sekunder i färg, 13 sekunder i svartvitt

Kopieringsupplösning

Kopiering enkelsidigt till dubbelsidigt4, förminskning/förstoring
(25 %–400 %), ﬂera sidor per ark, automatisk anpassning, kloning,
sortering, ID-kortskopiering, kantradering

Faxning

33,6 kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, säker
faxmottagning, ljushetsgrad, pollning, fjärrmottagning (med extern
telefon), skräpfaxspärr, vidarebefordran av fax, fördröjd sändning,
gruppfaxning, adressbok (200 snabbnummer, 6 gruppfaxnummer),
upplösning upp till 400 x 400 dpi, nätverksfax (sändning)

Faxfunktioner5
—

Scanning
Scanningdestinationer
—
Scanningfunktioner

Säker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x-autentisering, IPv6, SNMP 3, transaktionslogg, IP-ﬁltrering

Garanti

Ett års på plats-garanti

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Via PCL-drivrutin. 3 Produktivitetssats (tillval) med 512 MB minne krävs. 4 DN-modellen eller dubbelsidig utskrift (tillval) krävs. 5 Analog telelinje krävs.

Skrivaradministration
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®,
e-postrapportering
Skrivardrivrutiner
Windows® 7, XP, Vista, Server 2003, Server 2008,
Mac OS® 10.5 och högre, Linux, Xerox Global Print Driver®,
Xerox Mobile Express Driver™
Pappershantering
Automatisk dokumentmatare1: 50–125 g/m2, manuell matning
och magasin: 60–216 g/m2. Utskriftsmaterial: vanligt papper,
glättat papper, visitkort, kuvert, etiketter, kartong
Driftmiljö
Temperatur: Förvaring: –20 ºC till 40 ºC, drift: 10 °C till 32 °C.
Relativ fuktighet: 10 % till 85 %. Ljudtrycksnivåer: 6500: Utskrift
(interpoleringsläge): ≤53 dB(A), vänteläge: ≤25 dB(A). 6505:
Utskrift (interpoleringsläge): ≤52 dB(A), vänteläge: ≤25 dB(A).
Uppvärmningstid (från viloläge): 31 sekunder
1

Scanning till e-post (lokal adressbok eller LDAP-integration),
nätverksscanning via FTP (server) och SMB (server eller klient), scanning
till program inklusive OCR-scanning, USB-minne
Upp till 1200 x 1200 dpi upplösning, 24-bitars färg/8-bitars gråskala,
PDF, JPEG, TIFF (enkel- och ﬂersidigt), XDW

Säkerhet
1

600 x 600 dpi

—

Kopieringsfunktioner

Strömförsörjning
Nätanslutning: 220–247 V, 50/60 Hz. Effektförbrukning: 6500:
vänteläge: 55 W, utskrift: 375 W, viloläge: 15 W. 6505: vänteläge:
65 W, utskrift: 425 W, viloläge: 18,4 W. Uppfyller ENERGY STAR®
Mått (B x D x H)
6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm, vikt: 6500N: 18,2 kg,
6500DN: 19,4 kg. 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm, vikt:
6505N: 28,4 kg, 6505DN: 29,6 kg
Certiﬁering
FCC del 15, klass B, FCC del 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07,
2nd Edition, CE-märkning enligt lågspänningsdirektiv 2006/95/
EC, EMC-direktiv 2004/108/EC och R&TTE-direktiv 1999/5/EC
6, ROHS-direktiv 2002/95/EC, GS-märkning, Citrix Ready, avsnitt
508 (uppfyller med smärre undantag)

Endast WorkCentre 6505
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Förbrukningsmaterial
Högkapacitetstonerkassetter2:
Svart: 3 000 sidor
Cyan: 2 500 sidor
Magenta: 2 500 sidor
Gul: 2 500 sidor

106R01597
106R01594
106R01595
106R01596

Standardtonerkassetter2:
Cyan: 1 000 sidor
Magenta: 1 000 sidor
Gul: 1 000 sidor

106R01591
106R01592
106R01593

Tillval
250-arks magasin för Phaser 6500
250-arks magasin för WorkCentre 6505
Produktivitetssats
Modul för dubbelsidig utskrift
Trådlös nätverksadapter
– Europeisk nätadapter3
– Brittisk nätadapter

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

2

Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798.
Sidantalet varierar beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
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Ej tillgänglig i Danmark och Schweiz

