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Impressora a cores Phaser 6500 e impressora
multifuncional a cores WorkCentre™ 6505
A solução adequada ao ritmo de negócios dos nossos dias. A sua ocupada
equipa de trabalho precisa de um equipamento de impressão a cores com funções
valiosas, que efectue o trabalho e que possua a rara combinação entre uma
qualidade de impressão excepcional, simplicidade inigualável e ﬁabilidade dia
após dia. Apresentamos a Phaser 6500 e a WorkCentre 6505.
Pronta para ajudar

Amiga do seu ambiente

Concebemos as impressoras Phaser 6500 e
WorkCentre 6505 como simples equipamentos
de impressão a cores que sirvam de apoio
a utilizadores individuais ou a equipas de
trabalho de pequena dimensão.

A Phaser 6500 e a WorkCentre 6505
ajudam-no a cumprir os desaﬁos ambientais
dos nossos dias.

• Imprima e avance. Funciona com
velocidades de impressão até 23 ppm a cores
e a preto e branco.

As cores de que a sua empresa
precisa
A impressora a cores Phaser 6500 e
impressora multifuncional a cores WorkCentre
6505 conferem aos seus documentos
importantes um reforço potente e colorido.
• Qualidade de impressão excepcional.
Uma resolução de impressão até
600 x 600 x 4 dpi faz com que as suas
comunicações impressas sobressaiam e
chamem a atenção.
• True Adobe® PostScript® 3™. Conte
com trabalhos de impressão consistentes
e precisos, com cores brilhantes e ﬁéis e
gráﬁcos de qualidade superior.

• Produtividade superior para mais pessoas.
Ligue e avance, graças à rede incorporada e
à compatibilidade perfeita com ambientes
de múltiplos utilizadores, incluindo PC,
Macintosh e Linux.
• Gestão simples. Com o CentreWare®
IS da Xerox, a administração remota do
equipamento é facilmente efectuada
directamente a partir do browser do seu
computador.
• O toner de cores esgotou-se? A nossa
função Run Black permite-lhe continuar a
imprimir com preto até substituir o toner.
• Descanso total. Garantia standard de um
ano nas instalações.

• Cartuchos só de toner. Com necessidade
mínima de utilização de embalagens, os
nossos cartuchos só de toner permitemlhe reduzir em 80 % os resíduos,
comparativamente a equipamentos de
impressão a cores semelhantes com
cartuchos de impressão integrados.
• Ajuste ideal. Ambos os equipamentos
possuem uma pequena dimensão, que
permite uma fácil integração na área de
trabalho, quer seja na sua secretária, ou
num local partilhado.
• O parceiro silencioso. Concebida para um
funcionamento extremamente silencioso
de modo a não perturbar o ambiente de
escritórios movimentados.
• Consolidar e poupar. A valiosa impressora
multifuncional WorkCentre 6505 irá poupar
nos custos com a energia e consumíveis
ao combinar as funções de diversos
equipamentos num só.

• Tecnologia de toner avançada. O toner
EA exclusivo da Xerox utiliza partículas
concebidas para possuírem um tamanho
e formato uniformes, gerando imagens e
linhas com detalhe superior, assim como
texto nítido e claro.
• Sempre a cor certa. As simulações de
cor sólida aprovadas Pantone® Colour e a
tecnologia de correcção de cor da Xerox
asseguram resultados que correspondem às
suas expectativas.

• Imprima mais, utilize menos. Quer opte
pela impressão manual frente e verso ou
opte pelo upgrade para duplex automático,
irá poupar papel de modo a reduzir os custos
e diminuir o impacto ambiental.

Phaser® 6500 Em resumo
• Impressão até 23 ppm a cores e
a preto e branco
• 600 x 600 x 4 dpi
• Impressão automática frente e verso
opcional*
• Potente processador a 400 MHz
• Ciclo de trabalho robusto de
40 000 páginas / mês
• Memória de 256 MB, expansível até
768 MB
• Tempo de saída da primeira página
de 13 segundos a cores, 12 segundos
a preto e branco
* Standard na conﬁguração DN

Impressão
A4

23

ppm

LxPxA:
404 x 426 x 416 mm

Produtividade acelerada. A impressora a cores multifuncional WorkCentre 6505
assenta no excepcional desempenho da Phaser 6500, disponibilizando um vasto
leque de potentes ferramentas de produtividade para tornar as suas tarefas diárias
no escritório mais eﬁcazes do que nunca.
2
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A WorkCentre 6505 inclui um painel dianteiro
intuitivo para conﬁgurar as deﬁnições do
equipamento e programar trabalhos.
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Um alimentador automático de documentos para
35 folhas aceita todos os tipos de formatos desde
139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
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Uma porta USB no lado dianteiro do equipamento
permite aos utilizadores imprimir com rapidez ou
digitalizar para qualquer dispositivo de memória
USB padrão.
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As potentes capacidades de digitalização incluem
a digitalização para e-mail, digitalização em rede,
digitalização directa para aplicações, e digitalização
para um dispositivo de memória USB.
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As funções de cópia de origem incluem cópia de
cartão ID, cópias de várias páginas numa só folha,
ajuste automático, clonagem, agrupar entre outras.
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Envie faxes a partir da rede utilizando Fax via LAN, ou
beneﬁcie da vantagem das funções completas de fax
directo, tais como marcação rápida, recepção remota
e difusão de fax.
7

Um processador padrão de 533 MHz e 256 MB
de memória (expansível até 768 MB) permitem à
WorkCentre 6505 tratar facilmente grandes volumes
de trabalhos, até mesmo um volume contínuo de
gráﬁcos, fotograﬁas e tabelas.

8
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Uma bandeja de papel opcional para 250 folhas
aumenta a capacidade para 500 folhas, o suﬁciente
para carregar uma resma de papel completa.

WorkCentre™ 6505 Em resumo
• Impressão até 23 ppm a cores e
a preto e branco
• 600 x 600 x 4 dpi
• Impressão automática frente e verso
opcional*
• Potente processador de 533 MHz
• Ciclo de trabalho robusto de
40 000 páginas / mês
• Memória de 256 MB, expansível até
768 MB
• Tempo de saída da primeira página de
12 segundos a cores e a preto e branco
* Standard na conﬁguração DN
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Cópia / Impressão /
Digitalização / Fax / E-mail
A4

23

ppm

LxPxA:
430 x 544 x 584 mm
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Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Velocidade

WorkCentre 6505N

Ciclo de trabalho

Até 40 000 páginas / mês1

Alimentação de papel
Entrada de papel

WorkCentre 6505DN

Impressão até 23 ppm a cores e a preto e branco

NA

Alimentador automático de documentos (ADF): 35 folhas:
Formatos personalizados : 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

Standard

Entrada de alimentação manual: 1 folha; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Opcional

Bandeja 2: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Saída de papel

150 folhas com a face impressa virada para baixo

Impressão automática frente e
verso

Opcional

Standard

Opcional

Standard

Impressão
Tempo de saída da primeira página

13 segundos a cores / 12 segundos a preto e branco

Resolução (máx.)
Processador

400 MHz

Memória (std. / máx)

533 MHz
256 MB / 768 MB

Conectividade

USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Adobe® PostScript® 3™, Emulação PCL® 6

Linguagens de descrição de página
Funções da
impressora

12 segundos a cores / 12 segundos a preto e branco
Até 600 x 600 x 4 dpi

®

Standard

PANTONE Simulações de cor sólida aprovadas, várias páginas numa folha, enquadramento na página, impressão de folhetos, ignorar páginas em branco, Run
black, capas/separadores2, impressão de posters2, marcas de água2, sobreposições2, faixas2, modo de rascunho2

Opcional3

Impressão Segura, impressão de provas, impressão pessoal, impressão gravada, separação RAM

Cópia
Tempo de saída da primeira cópia
Resolução de cópia

20 segundos a cores / 13 segundos a preto e branco

Cópia de um só lado e frente e verso4, redução/ampliação (25% a
400%), cópia de várias páginas numa só folha, ajuste automático,
clonagem, separação, cópia de cartão ID, eliminação de margens

Fax
Características de fax5
NA

Digitalização
Destinos de digitalização
NA
Características de digitalização

Segurança

600 x 600 dpi

NA

Funções de cópia

33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, recepção de fax
seguro, mais claro/mais escuro, transferência, recepção remota (com
telefone externo), protecção contra faxes indesejados, encaminhamento de
fax, envio retardado, difusão, livro de endereços (até 200 marcações rápidas,
6 marcações em grupo), resolução até 400 x 400 dpi, fax via LAN (envio)
Digitalizar para e-mail (livro de endereços local ou integração LDAP),
digitalização em rede através de FTP (servidor) e SMB (servidor ou
computador), digitalização directa para aplicações incluindo OCR,
dispositivo de memória USB
Resolução até 1200 x 1200 dpi, intensidade de cores de 24-bit / escala de
cinzentos de 8-bit, PDF / JPEG / TIFF (uma só página e várias páginas) / XDW

HTTPS segura (SSL), IPsec, Autenticação 802.1x, IPv6, SNMPv3, registo de segurança, ﬁltro IP

Garantia

Um ano de garantia nas instalações

1

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantida regularmente; 2 Acesso via driver PCL; 3 É necessário um kit de produtividade opcional com 512 MB de memória; 4 É necessário um modelo DN ou uma unidade duplex opcional;
5
É necessária uma linha telefónica analógica

Gestão do Equipamento
Serviços Internet CentreWare®, CentreWare Web, PrintingScout®,
alertas por e-mail
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™
Alimentação de suportes
Alimentador Automático de Documentos1: 50 a 125 g/m2;
Entrada de alimentação manual e bandejas: 60 a 216 g/m2;
Tipos de suportes: papel comum, brilhante, cartões de visita,
envelopes, etiquetas, cartolinas
Ambiente de funcionamento
Temperatura de armazenamento: -20 ºC a 40 ºC; Em
funcionamento: 10 ºC a 32 ºC; Humidade: 10 % a 85 %;
Níveis de pressão sonora: 6500: A imprimir (Acentuado):
≤53 dB(A), Em espera: ≤25 dB(A); 6505: A imprimir (Acentuado):
≤52 dB(A), Em espera: ≤25 dB(A); Tempo de aquecimento
(a partir do modo inactivo): apenas 31 segundos
1

Características eléctricas
Alimentação eléctrica: 220 a 247 VCA, 50/60 Hz; Consumo
de electricidade: 6500: Em espera: 55 W, A imprimir: 375 W,
Inactivo: 15 W; 6505: Em espera: 65 W, A imprimir: 425 W,
Inactivo: 18,4 W; Qualiﬁcado pela ENERGY STAR®.
Dimensões (LxPxA)
6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg;
6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Peso:
6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg
Certiﬁcações
FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/CSA 609501-07, 2ª Edição, Marcação CE aplicável à Directiva de Baixa
Tensão (2006/95/CE), Directiva EMC (2004/108/CE), e Directiva
R&TTE (1999/5/CE) 6, Directiva ROHS 2002/95/CE, Marcação
GS, Citrix Ready, Secção 508 (em conformidade com excepções
menores)

Consumíveis
Cartuchos de impressão de alta capacidade2:
Preto: 3 000 páginas std.
Ciano: 2 500 páginas std.
Magenta: 2 500 páginas std.
Amarelo: 2 500 páginas std.

106R01597
106R01594
106R01595
106R01596

Cartuchos de impressão de capacidade padrão2:
Ciano: 1 000 páginas std.
Magenta: 1 000 páginas std.
Amarelo: 1 000 páginas std.

106R01591
106R01592
106R01593

Opções
Alimentador para 250 folhas para a Phaser 6500
Alimentador para 250 folhas para a
WorkCentre 6505
Kit de produtividade
Unidade duplex
Adaptador de rede sem-ﬁos
– Conversor de corrente europeu3
– Conversor de corrente para o Reino Unido
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2

Média de páginas padrão. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798.
O rendimento varia com base na imagem, cobertura da área e modo de impressão.

3

Não disponível na Dinamarca e Suíça

Apenas para WorkCentre 6505

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/ofﬁce

097S04070
097S04264

