מדפסת צבעונית Xerox Phaser 6510
ומדפסת צבעונית רב-תכליתית Xerox
WorkCentre 6515
®

®

®

®

מעל ומעבר לעסקים

שאיפה מתמדת .תוצאה נטולת מאמץ.
 Xואת
זו הדרך לבנות את העסק שלך .גאים להציג את המדפסת הצבעונית  erox Phaser 6510
®
®
 – Xמוכנות לעבודה הישר מהאריזה.
המדפסת הצבעונית הרב-תכליתית erox WorkCentre 6515
איכות תמונה יוצאת מן הכלל ,קישוריות נוחה ,פרודוקטיביות מובנית ואמינות שניתן לסמוך עליה ,במחיר
שלא יכלה את התקציב.
®

קישוריות שהולכת עד הסוף
ההתקנים שלנו מוכנים לדרישות העבודה שלך,
הישר מהאריזה ,ותצורות  DNIמוגדרות כסטנדרט
בקישוריות ה Wi-Fi-כדי לספק ניידות ללא כבלים
ולהעניק את החופש למקם את ההתקן בדיוק
במקום שבו הוא נחוץ .אשף התקנת Wi-Fi®החדש
W
שלנו ותוכנית ההתקנה  i-Fi Protected Setup™
(WPS) מאפשרים להתחבר בדרך בטוחה ופשוטה
ביותר .ובאמצעותWi-Fi Direct® ,התקנים ניידים
יכולים להתחבר בצורה ישירה (ובטוחה).
•התקן מוכן לשיוך .מעתה תוכל להתחבר
בקלות לטלפונים ניידים ,למחשבי לוח
ולהתקנים תומכים אחרים עם טכנולוגיית
השיוך בהקשהNear Field Communication 1
(NFC)  -אותה טכנולוגיה העומדת מאחורי
 Apple Pay®ואפליקציות נוחות אחרות
להתקנים ניידים.
•ניידות עולה .הדפס הודעות דואר אלקטרוני,
תמונות ומסמכים חשובים ממגוון רחב של
התקנים ניידים ,באופן מיידי וללא הגדרות
מסובכות ,באמצעותApple® AirPrint®,
Google Cloud Print™ ,תוסף שירות
 XעבורAndroid™
ההדפסה של erox®
וMopria®-.

איכות תמונה יוצאת מן הכלל
בכל סוג של עסק ,תוכל לקדם את פני הלקוחות
במראה הטוב ביותר שלך בעזרת החידוש האחרון
שלנו באיכות תמונות צבעוניות.
•טונר משופר .המדפסותPhaser 6510
 Wמשתמשות שתיהן
ו orkCentre 6515-
בתרכובת טונר  EAהחדשה של בXerox®-,
שתוכננה מחדש עם הפקת נקודות משופרת
וחיסכון גדול יותר בצריכת הטונר .ומכיוון
שהיא נמסה בטמפרטורה נמוכה יותר ,היא גם
חוסכת כסף.
•רזולוציה מהממת .חלקיקי טונר קטנים יותר
צבעים מנקרי עיניים .מעדן של פרטים.
המתכון המושלם להצלחה עסקית.

פירושם פירוט מדויק יותר ,ועם 1200 x 2400
 dpiמקורי ,ההדפסות ימשכו תשומת לב
ויקרינו ברק במראה ססגוני.
•תיקון צבע .הדמיות צבע מלא באישור
 PANTONE®וטכנולוגיית תיקון צבע שלXerox®
מבטיחות תוצאות שתמיד עומדות בציפיות
שלך.

ביצועים ושליטה
שלוט בעומסי העבודה היומיים בעזרת ביצועים רבי
עוצמה הדרושים לעסק כדי לצמוח ולשגשג.
•פרודוקטיביות רב-תכליתית .המדפסת
הצבעונית הרב-תכליתית והקומפקטית
מדגם WorkCentre 6515מסייעת לך לחסוך
באנרגיה ולצמצם את עלויות החומרים
המתכלים על-ידי שילוב פונקציות של מכונת
צילום ,מדפסת וסורק ופקס צבעוני בהתקן
אחד ובמחיר משתלם.
•ביצועים יוצאים מן הכלל .עם מחזור פעילות
חודשי של  50,000עמודים ומהירות הדפסה
המגיעה עד  30עמודים לדקה ,שני ההתקנים
מספקים את המאפיינים המושלמים כדי
לתמוך בדרישות הצמיחה העסקית שלך.
•הדפסה בכמות גדולה יותר לתקופה ארוכה
יותר .מגש נייר נוסף אופציונלי מאפשר לך
לטעון  550גיליונות נוספים בבת אחת ,לקבלת
הדפסה לזמן ארוך יותר ללא הפרעות.
•חסוך זמן .המדפסתWorkCentre 6515
סורקת בו זמנית את שני צדי המסמך הדו-
צדדי במהירות של עד  37הדפסות לדקה.

®

•מומחיות סריקה .התצוגה המקדימה של
הסריקה מאפשרת לראות את הקובץ הסרוק
לפני שליחתו .הסר עמודים לא רצויים ,בדוק
את רמת הדיוק וחסוך זמן יקר  -שיפור ניכר
בפרודוקטיביות.

מנהל משימות שחוסך זמן
זמן שווה כסף ,וההתקנים האלו תוכננו לספק
חיסכון באמצעות תהליכים פשוטים ואוטומטיים
אשר חוסכים ממך משימות שגוזלות זמן יקר
ופוגעות ברווחיות.
•גע ולך לדרכך .הממשק החדש של מסך
המגע הצבעוני מעניק חוויית משתמש
מבוססת אפליקציות כמו במחשב לוח עם
מחוות ועם אינטראקציות שתומכות בריבוי-
מגע .תוכל להתאים אותו אישית לפי דרישות
זרימת העבודה ולנווט בעזרת פעולות החלקה
1
ומחוות אינטואיטיביות כמו בטלפון חכם.
•חוג משתמשים המחובר לענן .בכמה שלבים
פשוטים ,המדפסת הרב-תכליתית מוכנה
לסרוק או להדפיס הישר מהענן ואליו ².סרוק
לדואר אלקטרוני ,ל ,FTP-לרשת או למיקום
מוחשי יותר  -כגון יציאות ה USB-המשולבות
בלוח הקדמי והאחורי.
•ניהול קל .שרת האינטרנט המוטבע שלנו
שתוכנן מחדש מאפשר שימוש קל ומהיר
תגובה ,כדי שתוכל לנהל בקלות את המדפסת
או את המדפסת הרב-תכליתית משולחן
העבודה שלך או בדרכים.
•אבטחה תמידית .מנע גישה של נמענים
לא רצויים למסמכים רגישים בעזרת תכונות
אבטחה חדשניות ,ובכללן IPsec,SNMPv3 ,
סינון  IPוהדפסה מאובטחת.
 1 WorkCentre 6515בלבד
²דורש תמיכה ב Xerox® Mobile Link App-עבור  iOS®או  ,Android™זמין
מתחילת .2017

תכנון שממריץ את העסקים
המדפסת הצבעונית הרב-תכליתית Xerox WorkCentre 6515מושתתת על ביצועי ההדפסה
®
®
המדהימים שניתן למצוא ב ,Xerox Phaser 6510-בשילוב עם כלי פרודוקטיביות רבי עוצמה שתוכננו
לסייע לך לנהל את העסק ,לתמוך בו ולבנות אותו בצורה קלה ויעילה מאי פעם.
®

2

®
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הצבעים חשובים
מחקרים מראים כי צבע מחייב תשומת לב.

3

82%
80%
39%
55%

מידת התארכות משך תשומת
הלב הודות לצבעים.

הגידול בקהל הקוראים הודות
לצבעים.
שיפור בזיכרון המסר בהשוואה
לשחור-לבן.

4

העלייה בסבירות שאנשים ייקחו
לידם תחילה דבר דואר צבעוני
לפני דברי דואר אחרים.

4

כדי לגלות את כל הדרכים שבהן צבעים
מחייבים תשומת לב ,בקר בכתובת
.www.xerox.com/ColourCounts

5

5

6
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WorkCentre 6515

1

Phaser 6510

4

מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של  50גיליונות
במעבר אחד המיועד לחומרי הדפסה בגודל שנע בין 5.5
 x 5.5אינץ' ל- 8.5 x 14אינץ' או בין 139.7 x 139.7מ"מ
ל- 216 x 356מ"מ .ההתקן מציע תכונות סריקה רבות
עוצמה ,כגון יכולת ליצור מסמכי  PDFניתנים לחיפוש עם
זיהוי תווים אופטי ( )OCRמשולב ,כמו גם סריקה לדואר
אלקטרוני ,סריקה ברשת וסריקה ישירה לאפליקציות.
2

 WorkCentre 6515כולל את ממשק ריבוי המגע החדש
שלנו המעניק חוויית משתמש כמו של התקן נייד.
3

יציאת  USBקדמית מספקת למשתמשים דרך מהירה
להדפיס מכל התקן זיכרון  USBסטנדרטי ולסרוק לכל
התקן זיכרון  USBסטנדרטי.

מגש העקיפה המתכוונן המיועד ל- 50גיליונות מקבל
חומרי הדפסה בגדלים מותאמים אישית החל מ-3 x 5
אינץ' ועד 8.5 x 14אינץ' או מ- 76 x 127מ"מ ועד 216 x
 356מ"מ.
5

מגש  1המיועד ל- 250גיליונות מקבל חומרי הדפסה
בגדלים מותאמים אישית החל מ- 3 x 5.8אינץ' ועד 8.5 x
 7מ"מ ועד  216 x 356מ"מ.
 14אינץ' או מ- 6 x 147
6

מגש  2האופציונלי המיועד ל- 550גיליונות מגדיל את
הקיבולת הכוללת ל- 850גיליונות כדי לאפשר זמן פעולה
ממושך יותר ופעולות הדפסה ללא הפרעות.

מקורות:

האפליקציה Xerox® Mobile Link

1

זוהי אפליקציה ללא תשלום המאפשרת לך להתחבר למדפסות הרב-תכליתיות שלנו מהטלפון או ממחשב הלוח
שלך ולהשתמש באפשרויות הסריקה ,הדואר האלקטרוני והפקס .שלח נתונים למיקומי אחסון בענן והדפס
מהם נתונים וצור זרימות עבודה בנגיעה אחת בין התקן נייד לבין מדפסת רב-תכליתית .למידע נוסף ,עבור אל
.www.xerox.com/MobileLink
 1זמין החל משנת 2017

מחקריםLoyola College, Maryland, U.S.A., by Ellen :
Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., and Faith Gilroy,
Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau
of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz
.Motivation, Inc., Southern Illinois
חומרים שפורסמוThe Persuasive Properties of Colour, :
Marketing Communications; What’s Working in Direct
Marketing. How to Use Colour to Sell, Cahners Publishing
Company. Grasp Facts Fast with Colour Copying, Modern
.Office Procedures

 Xerox® Phaser® 6510וXerox® WorkCentre® 6515-
מפרטי התקן

Phaser 6510N

מהירות
מחזור פעילות
טיפול בנייר

Phaser 6510DN

Phaser 6510DNI

WorkCentre 6,515N

WorkCentre
6515DN

WorkCentre 6515DNI

עד  30עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (Letter) 28/עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (A4)

1

עד  50,000עמודים לחודש
סטנדרטי

הזנת נייר

1

מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד ()DADF : 50גיליונות :גדלים
2
 8אינץ' 139.7 x 139.7/מ"מ עד  16
מותאמים אישית 5.5 x 5.5 :אינץ' עד  .5 x 14
 x 356מ"מ

לא זמין

 7מ"מ עד  216 x 356מ"מ
 8אינץ' 6 x 127/
 3אינץ' עד  .5 x 14
מגש עקיפה 50:גיליונות; גדלים מותאמים אישית x 5 :
 7מ"מ עד  216 x 356מ"מ
מגש  :1 250גיליונות; גדלים מותאמים אישית 3 x 5.8 :אינץ' עד  8.5 x 14אינץ' 6 x 147/
 7מ"מ עד  216 x 356מ"מ
 8אינץ' 6 x 191/
 3אינץ' עד  .5 x 14
מגש  :2 550גיליונות; גדלים מותאמים אישית x 7.5 :

אופציונלי
פלט נייר

 150גיליונות

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

לא זמין

הדפסה והעתקה

רזולוציה

לא זמין

כלול כסטנדרט

הדפסה :עד 1200 x 2400 dpi

כלול כסטנדרט

הדפסה :עד 1200 x 2400 dpi; העתקה :עד 600 x 600 dpi

זמן הדפסת עמוד ראשון

במהירות של  12שניות בצבע ובשחור-לבן

זמן הפקת העתק ראשון

לא זמין

במהירות של  12שניות בצבע ובשחור-לבן

מעבד/זיכרון

733 MHz/1 GB

1.05 GHz/2 GB

קישוריות

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0

שפות תיאור עמוד

Adobe® PostScript® 3™PCL® 5e,6,PDF,TIFF,

תכונות הדפסה

הדמיות צבע מלא באישורPANTONE® ,N-up ,התאמה לעמוד ,הדפסת חוברות ,הפעלה בשחור לבן ,עמודי שער/עמודי הפרדה ,הדפסת כרזות ,סימני מים ,שכבות על,
גיליונות כרזה ,מצב טיוטה ,הדפסה מאובטחת ,הדפסת הגהה ,הדפסה אישית ,הדפסה שמורה ,איסוף זיכרון RAM
כלול כסטנדרט Apple® AirPrint®Google Cloud Print™,

הדפסה
מניידים
ואפליקציות
לניידים

הורדה ללא
תשלום
אופציונלי

סריקה

1
 0/100/1000Base-T
Ethernet ,Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct,USB 3.0

2

 XעבורAndroid™
תוסף שירות ההדפסה שלMopria® ,אפליקצייתXerox® Mobile Link ,תוסף שירות ההדפסה של erox®
Xerox® Wireless Print Solutions Adapter
(כולל Apple AirPrintGoogle Cloud Print v2.0,
וMopria- .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
)www.xerox.com/WPSA

לא זמין

סטנדרטי

אופציונלי

פקס

תכונות פקס

אבטחה

פתרונות מרובים זמינים דרך שותפים שונים של Xerox Alliance
 33.6 Kbpsעם דחיסת MH/MR/MMR/JBIG ,שליחת שידור (עד  200יעדים),
התחלה מושהית (עד  24שעות) ,זיהוי צלצול ייחודי ,פנקס כתובות פקס (עד 200
מספרי חיוג מהיר) ,העברת פקס לדואר אלקטרוני ,העברת פקס והדפסה מקומית,
קבלת תשאול ,דחיית פקס זבל ,קבלת פקס מאובטחת

לא זמין
כלול כסטנדרט

Xerox® Wireless Print Solutions Adapter
(כולל Apple AirPrintGoogle Cloud Print v2.0,
וMopria- .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
)www.xerox.com/WPSA

לא זמין

יעדים :סריקה לדואר אלקטרוני (פנקס כתובות מקומי או שילוב של LDAPSMTP ,),
רשת (דרך FTP/SMB) ,התקן זיכרון מסוג USB ,WSD ,אפליקציה (רשת TWAIN),
( WIAסריקה לWSD-) , Mac 10.9ואילך (Network/Mac ICA) ,מחשב ברשת
(SMB/FTP) ,יעדים מרובים בעבודת סריקה אחת; תבניות קבציםJPG :TIFF ,
(עמוד בודד וריבוי עמודים)PDF , , PDFניתן לחיפוש עם  OCRמשולב; תכונות:
רזולוציה אופטית עד  ,600 x 600 dpiצבע  24סיביות/גווני אפור  8סיביות

לא זמין

3

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0

10/100/1000Base-T
Ethernet ,Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct,USB 3.0

 HTTPSמאובטח (TLS) ,IPsec ,אימות 802.1xS/MIME ,IPv6, ,סינון IP ,הדפסה
מאובטחתSNMPv3, DAP ,)SASL( L

 HTTPSמאובטח (TLS) ,IPsec ,אימות 802.1xS/MIME ,IPv6, ,סינון IP ,הדפסה
מאובטחת ,קבלת פקס מאובטחתSNMPv3,LDAP , (SASL) ,אימות רשת,אימות
( KerberosUnix/Linux/Windows ADS)

 1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת 2 .בהתאם להתקן הנייד ,לגרסאות או לספק הספציפיים  -ייתכן כי יהיה צורך להוריד להתקן הנייד את האפליקציה מהחנויות המתאימות ללא תשלום.
 3דרוש קו טלפון אנלוגי.

ניהול התקנים
שרת האינטרנט המוטבע שלXerox®Xerox® CentreWare Web ,,
Apple® Bonjour®

4
 4.0 Bומטה;WorkCentre 6515 6.84 B :ומטה ,בהמתנה .25 :
 Bומטה ,זמן התחממות (ממצב שינה) :Phaser 6510 :תוך 26
שניות;  :WorkCentre 6515תוך  27שניות

מנהלי התקן הדפסה
Windows®, 7, 8, 10,Server 2000Server 2003,Server 2008,,
®
Server 2008 R2 Server 2012Mac OS , גרסה  10.5ואילך,
CitrixRedhat® Enterprise ,Linux®,IBM® AIX® 5,HP-UX® 11iv2,,
Oracle® Solaris 9, 10,Fedora Core 12-15SUSE®,Xerox® ,
Global Print Driver®Xerox® Mobile Express Driver®,

מתח
מתח120 VAC :60 Hz ,; צריכת חשמל :Phaser 6510 :הדפסה:
 380ואט ,בהמתנה 41 :ואט ,במצב שינה 0.9 :ואט; WorkCentre
 1ואט;
 3ואט ,בהמתנה 51 :ואט ,במצב שינה .1 :
6515 :הדפסה 50 :
220-240 VAC50 Hz ,; צריכת חשמל :Phaser 6510 :הדפסה:
 350ואט ,בהמתנה 44 :ואט ,במצב שינה 1.0 :ואט; WorkCentre
 3ואט ,בהמתנה 52 :ואט ,במצב שינה 1.2 :ואט;
6515 :הדפסה 70 :
באישור NERGY STAR®( Eתצורות  DNוDNI-)

טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד 16 :ליברות איכותי –
 6גר' למ"ר; מגש עקיפה ומגשים
 45ליברות עמוד שער/ 0 – 125
 6גר'
 1ו- 16 :2ליברות איכותי –  80ליברות עמוד שער/ 0 – 220
למ"ר

ממדים (רxעxג)
4
 1אינץ'/ 20 x 483 x
Phaser 6510NDN , 6.5 x 19 x 13.7 :
 347מ"מ; משקל 52.5 :ליברות 23.8/ק"ג; Phaser 6510DNI:
 4מ"מ; משקל:
 16.5 x 19.6 x 13.7אינץ'/ 20 x 499 x 347
 52.5ליברות 23.8/ק"ג;WorkCentre 651516.5 x 19.9 x :
 4מ"מ; משקל 67.7 :ליברות 30.7/ק"ג;
 19.7אינץ' 20 x 506 x 500/
 1אינץ'420 x 465 x/
מגש  2אופציונלי 6.5 x 18.3 x 5.9 :
 150מ"מ; משקל 14.8 :ליברות 6.7/ק"ג

תמיכה בגופנים
 136גופני PostScript;  88גופני PCL

סוגי חומרי הדפסה
איכותי ,נייר רגיל ,נייר לכרטיסים ,נייר מותאם אישית ,מעטפות,
כרטיסיות מבריקות ,מחורר ,תוויות ,נייר מכתבים ,כרטיסיות קלות,
כרטיסיות קלות מבריקות ,מודפס מראש ,ממוחזר
סביבת הפעלה
טמפרטורה :אחסון -4ºF :עד 104ºF/ -20ºCעד 40ºC; הפעלה:
 41ºFעד 90ºF/ 5ºCעד 32ºC; לחות 15% :עד  ;85%רמות לחץ
הקול :Phaser 6510 :הדפסה ,51.9 dB(A):המתנה;24.9 dB(A):
WorkCentre 6515 :הדפסה ,52.5 dB(A):המתנה26.3 dB(A):;
רמות עוצמת קול :הדפסה Phaser 6510: 6.76 B :ומטה ,בהמתנה:

אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת ,עבור אל
www.xerox.com/OfficeCertifications
חומרים מתכלים
מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה במיוחד:
1
ציאן 4,300 :עמודים סטנדרטיים 
1
מגנטה 4,300 :עמודים סטנדרטיים 
1
צהוב 4,300 :עמודים סטנדרטיים 

106R03693
106R03694
106R03695

התצורות משתנות לפי אזורים.

לקבלת מידע נוסף ,בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation .כל הזכויות שמורותXerox®.  ,ו XEROX-וסימן פיגורטיבי®CentreWare®,Global Print Driver®,Mobile Express Driver®,,
 Wהם סימנים מסחריים של  Xerox Corporationבארה"ב ו/או במדינות אחרות .כשותפה בתכנית ENERGY STAR®Xerox ,
 Pו orkCentre®-
 haser®
 Corporationקבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תכנית  ENERGY STARלחיסכון באנרגיה (תצורות -DNIו  ENERGY STAR .)DNוהסימן של ENERGY
65XBR-015A
 STARהם סימנים רשומים בארה"ב .המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראשBR19318 11/16 .

מחסניות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה:
1
שחור 5,500 :עמודים סטנדרטיים 
1
ציאן 2,400 :עמודים סטנדרטיים 
1
מגנטה 2,400 :עמודים סטנדרטיים 
צהוב 2,400 :עמודים סטנדרטיים1

106R03488
106R03485
106R03486
106R03487

מחסניות הדפסה בקיבולת סטנדרטית:
1
שחור 2,500 :עמודים סטנדרטיים 
1
ציאן 1,000 :עמודים סטנדרטיים 
1
מגנטה 1,000 :עמודים סטנדרטיים 
1
צהוב 1,000 :עמודים סטנדרטיים 

106R03484
106R03481
106R03482
106R03483

פריטים לתחזוקה שגרתית:
מחסנית תוף  -שחור לבן 48,000 :עמודים2
2
מחסנית תוף  -ציאן 48,000 :עמודים 
מחסנית תוף  -מגנטה 48,000 :עמודים2
2
מחסנית תוף  -צהוב 48,000 :עמודים 
2
מחסנית טונר עודף 30,000 :עמודים 

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

אפשרויות
מזין של  550גליונות
מתאם רשת אלחוטית

097S04765
497K16750

 1ממוצע עמודים סטנדרטיים .התפוקה שצוינה עומדת בתקן  .ISO/IEC 19798התפוקה
תשתנה בהתאם לתמונה ,לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.
 2עמודים בקירוב .התפוקה הנקובה מבוססת על גודל עבודה ממוצע של  3עמודים בגודל
 .A4/letterהתפוקה משתנה בהתאם למשך העבודה ובהתאם לגודל ולכיוון של חומרי
ההדפסה.

