
Xerox® Phaser® 6510 színes nyomtató 
és Xerox® WorkCentre® 6515 színes 
többfunkciós nyomtató 
A vállalkozáson felül és túl



Szemkápráztató szín. Kellemes részletek. 
Tökéletes recept az üzleti sikerhez.

Extrém csatlakoztathatóság 
Készülékeink a dobozukból kivéve azonnal készen 
állnak a munkára, a DNI-konfigurációk pedig 
alapkiépítésben Wi-Fi-kapcsolattal rendelkeznek 
a vezetékek nélküli mobilitás és szabadság 
érdekében, így oda helyezheti a készüléket, ahol 
arra szüksége van. Az új Wi-Fi® telepítővarázsló és 
a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) a csatlakoztatást 
biztonságossá és rendkívül egyszerűvé teszi. 
A Wi-Fi Direct® révén a mobileszközök közvetlenül 
(és biztonságosan) kapcsolódhatnak. 

• Készen áll a párosításra. Most már könnyedén 
csatlakoztathatja mobiltelefonjait, táblagépeit 
és más, erre felkészített eszközeit a Near Field 
Communication (NFC) Tap-to-Pair1 technológia 
segítségével. Ugyanez a technológia áll az 
Apple Pay® és más kényelmi funkcióval ellátott 
mobilalkalmazások mögött is.

• Felfelé törekvően mobil. Az Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service 
Android™ beépülő modul és a Mopria® 
segítségével nyomtasson azonnal e-maileket, 
fényképeket és fontos dokumentumokat – 
bonyolult beállítások nélkül és a mobileszközök 
széles választékával. 

Lenyűgöző képminőség
Bármivel is foglalkozik a vállalkozása, mutassa fel 
a lehető legjobb képet róla – ebben segít legújabb 
innovációnk a színes képminőség területén.

• Feltuningolt festék. Mind a Phaser 6510, 
mind a WorkCentre 6515 új Xerox® EA 
festékösszetételünket használja, amelyet 
újraterveztünk, hogy jobb képpont-visszaadást 
és kevesebb festékhulladékot eredményezzen. 
Mivel alacsonyabb hőmérsékleten olvad, 
energiát is megtakarít.

• Lenyűgöző felbontás. A kisebb festékrészecskék 
finomabb részleteket eredményeznek, így az 
1200 x 2400 dpi natív felbontással a nyomtatott 
anyagok meg fogják ragadni a figyelmet, 
csillogást és magabiztosságot közvetítenek.

• Színhelyesség. A PANTONE® által jóváhagyott 
színszimulációk és a Xerox® színkorrekciós 
technológia biztosítja, hogy az eredmény 
megfeleljen az elvárásoknak.

Impozáns teljesítmény
Ragadja kézbe a napi munkaterheléseket 
azzal a hatékony teljesítménnyel, amelyre 
a vállalkozásának szüksége van a növekedéshez 
és fejlődéshez.

• Többfunkciós termelékenység. A 
helytakarékos WorkCentre 6515 színes 
többfunkciós nyomtató segít energiát 
megtakarítani és csökkenti a felszerelések 
költségeit is azzal, hogy a fénymásoló, 
nyomtató, színes szkenner és fax funkcióit 
egyetlen megfizethető készülékben egyesíti.

• Kivételes teljesítmény. A havi terhelhetőség: 
50 000 oldal, a nyomtatási sebesség akár 
30 oldal/perc, így mindkét készülék tökéletesen 
alkalmas arra, hogy növekvő üzleti igényeit 
kielégítse. 

• Nyomtasson többet, hosszabban. Az 
opcionális második papírtálca segítségével 
további 550 lapot lehet egyszerre betölteni, így 
a megszakítás nélküli nyomtatás hosszabb ideig 
lehetséges.

• Időtakarékosság. A WorkCentre 6515 időt 
takarít meg azzal, hogy egyszerre olvassa be 
a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát, 
akár 37 kép/perc sebességgel.

• Az okos szkennelés. A szkennelésnél 
megtekintheti a beszkennelt fájlt, mielőtt 
elküldené azt. Eltávolíthatja a nem kívánt 
oldalakat, ellenőrizheti a pontosságot és értékes 
időt takaríthat meg – ez nagy lendületet ad a 
termelékenységnek. 

Időtakarékos Munkatárs
Az idő pénz, és ezeket az eszközöket úgy 
építették meg, hogy a nyereség-nyelő és időrabló 
feladatokat egyszerűsítsék és automatizálják. 

• Egy érintés és továbbléphet. Legújabb, színes 
érintőképernyős felületünk egy alkalmazásalapú, 
táblagépszerű élményt nyújt, ahol 
ujjmozdulatokat és többérintéses interakciókat 
használhat. Szabja testre, hogy megfeleljen a 
munkafolyamatainak és navigáljon az intuitív, 
okostelefon-szerű ujjmozdulatokkal.1

• Felhőbe kapcsolt munka. Pusztán néhány 
egyszerű lépéssel a multifunkciós nyomtató 
készen áll arra, hogy közvetlenül a felhőbe/
felhőből szkenneljen vagy nyomtasson.2 
Szkennelés e-mailbe, FTP-re, hálózatra vagy 
valami földközelibb helyre – például az első és 
hátsó panel integrált USB-portjaira.

• Könnyű kezelés. Újratervezett beágyazott 
webkiszolgálónk használata egyszerű és 
rugalmas, így könnyen kezelheti a nyomtatót 
vagy a többfunkciós nyomtatót az asztali gépen 
vagy menet közben is.

• Folyamatos biztonság. A legújabb biztonsági 
funkcióknak köszönhetően megakadályozhatja, 
hogy a bizalmas dokumentumok nem 
kívánt címzettekhez jussanak – beleértve az 
IPsec, SNMPv3, IP-szűrést és a biztonságos 
nyomtatást is.

 
1 Csak a WorkCentre 6515
²  Támogatást igényel a Xerox® Mobile Link alkalmazás iOS® vagy Android™ 

változatához, amely 2017 elején válik elérhetővé.

Törekedjen kitartóan! Termeljen könnyedén!

Ilyen módon építheti fel vállalkozását. Bemutatjuk a Xerox® Phaser® 6510 színes nyomtatót és a 
Xerox® WorkCentre® 6515 színes többfunkciós nyomtatót – a dobozból kivéve azonnal készen áll 
a munkára. Fantasztikus képminőség, könnyű csatlakoztathatóság, beépített termelékenység és 
megbízhatóság, amelyre számíthat – olyan áron, ami nem terheli meg a költségvetését.



A szín számít
A kutatások bizonyítják, hogy a színek 
megragadják a figyelmet. 

82%  A figyelem időtartamának 
növekedése a színek révén. 

80%  Az olvasóközönségben jelentkező 
növekedés, ha színeket használ. 

39%  Az emlékezés növekedése, a 
fekete-fehérrel összehasonlítva. 

55%  Annak valószínűsége, hogy egy 
színes nyomtatott levelet előbb 
nyitnak meg. 

A színek által jelentett teljesítménynövekedésről 
szóló adatokat tekintse meg itt: www.xerox.com/
ColourCounts.

Források: 

Tanulmányok: Loyola College, Maryland, U.S.A., szerző: Ellen 
Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., és Faith Gilroy, Ph.D. 
Case & Company vezetési tanácsadók. Hirdetési ügynökség, 
Színek az újsághirdetésekben. Maritz Motivation, Inc.,Southern 
Illinois. 

Kiadvány: A színek meggyőző ereje, marketinges 
kommunikáció; Mi az, ami működik a direkt marketingben? 
A színek használata az értékesítésben, Cahners Kiadó. Tények 
megismerése a színes másolásban, Modern irodai műveletek.

Xerox® Mobile Link alkalmazás1

Szkenneljen, e-mailezzen és faxoljon telefonjáról vagy táblagépéről, kapcsolódva a többfunkciós nyomtatóinkhoz 
ezzel az ingyenes alkalmazással. Küldjön adatokat és nyomtasson adatokat a felhőtárhelyről és hozzon létre egy 
gombnyomással munkafolyamatokat a mobileszköz és a többfunkciós nyomtató között. További információkért 
látogasson el a következő címre: www.xerox.com/MobileLink.
1 2017 elejétől elérhető

1
Egy 50 lapos egyutas, kétoldalas automatikus 
dokumentumadagoló képes az 5,5 x 5,5 hüvelyktől a 8,5 
x 14 hüvelykig / 139,7 x 139,7 mm-től a 216 x 356 mm-ig 
terjedő hordozóméretek kezelésére. A nagy teljesítményű 
szkennelési funkciók révén kereshető PDF-ek készülnek az 
integrált optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével, 
ezen kívül megtalálható a Szkennelés e-mailbe és a 
Közvetlen szkennelés az alkalmazásokba funkció is.

2
A WorkCentre 6515 magába foglalja a legújabb 
többérintéses felületet is, a mobilkészülékszerű 
felhasználói élmény biztosításához.

3
Egy előlapi USB-port segítségével a felhasználók 
gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek bármilyen 
szabványos USB-eszközről, illetve USB-eszközre.

4
Az állítható 50 lapos kézitálca 3 x 5 hüvelyktől 8,5 x 
14 hüvelykig / 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig terjedő 
méretű egyedi lapokat képes fogadni.

5
A 250 lapos 1. tálca 3 x 5,8 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig 
/ 76 x 147 mm-től 216 x 356 mm-ig terjedő méretű 
egyedi lapokat képes fogadni.

6
Az opcionális 550 lapos 2. tálca a teljes kapacitást 
850 lapra növeli a hosszabb működési idő és a 
megszakítás nélküli nyomtatás érdekében.

A Xerox® WorkCentre® 6515 színes többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 6510-ben megtalálható 
kiemelkedő nyomtatási teljesítményre épít, olyan termelékenységi eszközökkel, amelyeket 
arra készítettek, hogy a vállalkozását minden korábbinál könnyebben és hatékonyabban 
működtethetővé és továbbfejleszthetővé tegyék.
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Eszközkezelés
Xerox® beágyazott webkiszolgáló, Xerox® CentreWare Web, 
Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® 10.5 vagy újabb verzió, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Betűkészletek 
136 PostScript betűkészletek; 88 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés
Egyutas, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló: 16 fontos 
bankjegypapír – 45 fontos fedőlap / 60–125 g/m2; Kézitálca 
valamint az 1. és 2. tálca: 16 fontos bankjegypapír - 80 fontos 
fedőlap / 60–125 g/m2

Másolóanyag-típusok
Bankjegypapír, normál papír, kartonpapír, egyéni, borítékok, 
fényes kartonpapír, lyukasztott, címkék, fejléces, vékony karton, 
könnyű fényes karton, előnyomott, újrahasznosított

Működési környezet
Hőmérséklet: Tárolás: -4º–104º F / -20º–40ºC; Üzemi: 41º–90ºF / 
5º–32ºC; Páratartalom: 15%–85%; Zajszintek: Phaser 6510: 
Nyomtatás: 51,9 dB(A), készenléti üzemmód: 24,9 dB(A); 
WorkCentre 6515: Nyomtatás: 52,5 dB(A), készenléti üzemmód: 
26,3 dB(A); Zajteljesítmény-szint: Nyomtatás: Phaser 6510: 
6,76 B vagy ennél kevesebb, Készenlét: 4,0 B vagy ennél kevesebb; 
WorkCentre 6515: 6,84 B vagy ennél kevesebb, Készenlét: 4,25 B 
vagy ennél kevesebb; Bemelegedési idő (alvó üzemmódból): 

Phaser 6510: 26 másodperc; WorkCentre 6515: 27 másodperc 

Elektromos jellemzők
Áramfelvétel/teljesítmény: 120 VAC, 60 Hz; Teljesítményfelvétel: 
Phaser 6510: Nyomtatás: 380 W, Készenlét: 41 W, alvó üzemmód: 
0,9 W; WorkCentre 6515: Nyomtatás: 350 W, Készenlét: 51 W, 
alvó üzemmód: 1,1 W; 220–240 VAC, 50 Hz; Teljesítményfelvétel: 
Phaser 6510: Nyomtatás: 350 W, Készenlét: 44 W, alvó üzemmód: 
1,0 W; WorkCentre 6515: Nyomtatás: 370 W, Készenlét: 52 W, 
alvó üzemmód: 1,2 W; ENERGY STAR® minősített (DN és DNI 
konfigurációk) 

Méretek (szélesség x mélység x magasság)
Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 hüvelyk / 420 x 483 x 
347 mm; Súly: 52,5 font / 23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 
x 13,7 hüvelyk / 420 x 499 x 347 mm; Súly: 52,5 font / 23,8 kg; 
WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 hüvelyk / 420 x 506 x 
500 mm; Súly: 67,7 font / 30,7 kg; Opcionális 2. tálca: 16,5 x 18,3 
x 5,9 hüvelyk / 420 x 465 x 150 mm; Súly: 14,8 font / 6,7 kg

Tanúsítványok
A legfrissebb tanúsítványlista megtekintéséhez látogasson el a 
következő címre:  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Kellékek
Extra nagy kapacitású nyomtatókazetták:
Ciánkék: 4300 normál oldal1 106R03693
Magenta: 4300 normál oldal1 106R03694
Sárga: 4300 normál oldal1 106R03695
Nagy kapacitású nyomtatókazetták:
Fekete: 5500 normál oldal1 106R03488
Ciánkék: 2400 normál oldal1 106R03485

Magenta: 2400 normál oldal1 106R03486
Sárga: 2400 normál oldal1 106R03487

Normál kapacitású nyomtatókazetták:
Fekete: 2500 normál oldal1 106R03484
Ciánkék: 1000 normál oldal1 106R03481
Magenta: 1000 normál oldal1 106R03482
Sárga: 1000 normál oldal1 106R03483

Rendszeres karbantartási tételek:
Fekete dobkazetta: 48 000 oldal2 108R01420
Ciánkék dobkazetta: 48 000 oldal2 108R01417
Magenta dobkazetta: 48 000 oldal2 108R01418
Sárga dobkazetta: 48 000 oldal2 108R01419
Hulladékkazetta: 30 000 oldal2 108R01416

Opciók
550 lapos adagoló  097S04765
Vezeték nélküli hálózati adapter  497K16750

1 Átlagos szabványoldalak. A kihozatal megállapítása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján 
történt. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően 
változhat.
2 Becsült oldalszám. Az érték megállapítása 3 darab A4-es/Letter méretű oldalt tartalmazó 
átlagos munka alapján történt. Az érték a munka hosszától, a másolóanyag méretétől, típusától 
és a tájolástól függően változhat.

Xerox® Phaser® 6510 és Xerox® WorkCentre® 6515

A készülék adatai Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Sebesség Akár 30 lap/perc színes és fekete-fehér (Letter) / 28 lap/perc fekete-fehér (A4)

Terhelhetőség1 Akár havi 50 000 oldal1

Papírkezelés
Papírbemenet Alapfunkció

–

Egyutas, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (DADF): 50 lapos: 
Egyedi méretek: 5,5 x 5,5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 139,7 x 139,7 mm-től 
216 x 356 mm-ig

Kézitálca: 50 lap; egyedi méretek: 3 x 5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig

1. tálca: 250 lap; egyedi méretek: 3 x 5,8 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 147 mm-től 216 x 356 mm-ig

Opcionális 2. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 3 x 7,5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 191 mm-től 216 x 356 mm-ig

Papírkimenet 150 lap

Automatikus kétoldalas nyomtatás – Alapfunkció – Alapfunkció

Nyomtatás és másolás
Felbontás Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi, Másolás: Max. 600 x 600 dpi

Első nyomat elkészítési ideje Mindössze 12 másodperc színesben és fekete-fehérben

Első másolat elkészítésének ideje – Mindössze 12 másodperc színesben és fekete-fehérben

Processzor/memória 733 MHz/1 GB 1,05 GHz/2 GB

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

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

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

Nyomtatási funkciók A PANTONE® által jóváhagyott színszimulációk, sokképes minta, oldalhoz igazítás, füzetnyomtatás, fekete üzem, fóliaelválasztók, poszternyomtatás, vízjelek, 
sablonok, kísérőlapok, vázlat üzemmód, biztonságos nyomtatás, próbanyomat, személyes nyomtatás, mentett nyomtatás, RAM-szortírozás

Mobil 
nyomtatás és 
alkalmazások

Alapfunkció Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Ingyenes letöltés Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service beépülő modul Android™ rendszerhez

Opcionális Xerox® vezeték nélküli nyomtatási megoldások 
adaptere (magába foglalja: Apple AirPrint, 
Google Cloud Print v2.0 és Mopria). További 
információkért keresse fel a következő webhelyet: 
www.xerox.com/WPSA)

– Xerox® vezeték nélküli nyomtatási megoldások 
adaptere (magába foglalja: Apple AirPrint, 
Google Cloud Print v2.0 és Mopria). További 
információkért keresse fel a következő webhelyet: 
www.xerox.com/WPSA)

–

Szkennelés Alapfunkció

–

Célhelyek: Szkennelés e-mailbe (helyi címjegyzék vagy LDAP-integráció, SMTP), 
hálózat (FTP/SMB), USB memóriaeszközről, WSD, alkalmazás (TWAIN hálózat), 
WIA (WSD Scan), Mac 10.9 vagy újabb (hálózat/Mac ICA), hálózati számítógép 
(SMB/FTP) több célhely egyetlen szkennelési munkával; Fájlformátumok: 
JPG, TIFF (egy- és többoldalas), PDF, kereshető PDF integrált OCR-funkcióval; 
Funkciók: Maximálisan 600 x 600 dpi optikai felbontás, 24 bites szín / 8 bites 
szürkeárnyalatos

Opcionális Számos megoldás áll rendelkezésre a különböző Xerox Alliance partnereken 
keresztül

Fax
Faxfunkciók3

–

33,6 Kbps MH/MR/MMR/JBIG-tömörítéssel, üzenetszórás (max. 200 célhelyre), 
késleltetett indítás (max. 24 óra), megkülönböztető csengetési minta érzékelése, 
fax címjegyzék (max. 200 gyorstárcsázási szám), faxtovábbítás e-mailbe, 
faxtovábbítás és helyi nyomtatás, lekérdezéses fogadás, kéretlen fax elutasítása, 
biztonságos faxfogadás

Biztonság  Alapfunkció Biztonságos HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x hitelesítés, S/MIME, IPv6, IP-szűrés, 
biztonságos nyomtatás, SNMPv3, LDAP (SASL)

Biztonságos HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x hitelesítés, S/MIME, IPv6, IP-szűrés, 
biztonságos nyomtatás, biztonságos faxfogadás, SNMPv3, LDAP (SASL), hálózati 
hitelesítés, Kerberos hitelesítés (Unix / Linux / Windows ADS)

1 Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. 2 Az adott mobileszköztől, verziótól vagy szállítótól függően a mobileszközre esetleg telepíteni kell az ingyenesen letölthető alkalmazást a megfelelő áruház(ak)ból.  
3 Analóg telefonvonal szükséges.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Bővebb információért látogasson el a következő címre: www.xerox.com/office

www.xerox.com/WPSA

