Barevná tiskárna Xerox Phaser 6510
a multifunkční barevná tiskárna
Xerox WorkCentre 6515
®

®

®

Více než jen firemní pracovní nástroj

®

Vytrvalost a snižování nákladů.
Právě na tom stojí budování vaší firmy. Představujeme barevnou tiskárnu Xerox Phaser 6510
®
®
a barevnou multifunkční tiskárnu Xerox WorkCentre 6515 – produkty, které můžete rovnou
zapojit do pracovního procesu. Získáte úchvatnou kvalitu obrazu, integrované funkce pro vyšší
produktivitu a spolehlivost i snadné připojení.
®

Extrémní možnosti připojení
Naše zařízení se okamžitě přizpůsobí tomu,
jak pracujete. Konfigurace DNI standardně
dodáváme s rozhraním Wi-Fi pro snadnou
mobilitu a svobodu umístění všude tam, kde
to potřebujete. Náš nový průvodce instalací
Wi-Fi® a funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
zvyšují zabezpečení a zjednodušují připojení.
A díky funkci Wi-Fi Direct® lze přímo a bezpečně
připojit mobilní zařízení.
• Snadné připojení. Nyní se můžete snadno
připojit k mobilním telefonům, tabletům
a jiným zařízením s podporou párování
Near Field Communication (NFC) pomocí
dotyku1 – díky stejné technologii, která stojí
za aplikací Apple Pay® a dalšími praktickými
mobilními aplikacemi.
• Mobilita na vzestupu. Tiskněte e-maily,
fotografie či důležité dokumenty ze spousty
mobilních zařízení, a to okamžitě a bez
komplikovaného nastavování. Můžete k tomu
použít technologie Apple® AirPrint®, Google
Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for
Android™ nebo Mopria®.

Neobyčejná kvalita obrazu
Ať už se vaše firma zaměřuje na cokoli, naše
poslední inovace v oblasti kvality barevného
obrazu zlepší vaši prezentaci.
• Vylepšený toner. Tiskárny Phaser 6510
a WorkCentre 6515 pracují s tonerem
Xerox® EA s novým složením, které je
zárukou lepší reprodukovatelnosti bodů
a menšího množství odpadního toneru.
Navíc se taví při nižších teplotách, takže
snižuje spotřebu energie.

Překvapivě syté barvy a přesné detaily.
Dokonalé spojení pro úspěch firmy.

• Vysoké rozlišení. Menší částice toneru
znamenají jemnější detaily a nativní rozlišení
1200 × 2400 dpi zajistí, že vaše tiskové
materiály svou špičkovou kvalitou upoutají
pozornost úplně každého.
• Správné barvy. Schválené kombinace
jednolitých barev PANTONE® a technologie
korekce barev Xerox® zajistí výsledky, které
splní vaše očekávání.

Výkon, který nezklame
Získejte pomocníka pro každodenní práci, který
díky svému vysokému výkonu pomůže vaší
firmě růst a vzkvétat.
• Multifunkční produktivita. Prostorově
úsporná barevná multifunkční tiskárna
WorkCentre 6515 vám pomáhá šetřit energii
a snižovat náklady na spotřební materiál
tím, že spojuje kopírku, tiskárnu, barevný
skener a fax do jednoho cenově dostupného
zařízení.
• Vynikající výkon. Měsíční pracovní cyklus
50 000 stránek a rychlost tisku až 30 str./min
– to jsou vlastnosti, díky nimž obě zařízení
dokážou podpořit růst vaší firmy.
• Tiskněte více po delší dobu. Volitelný druhý
zásobník papíru, který pojme až 550 listů, se
postará o delší nepřerušovaný tisk.
• Úspora času. Zařízení WorkCentre 6515
dokáže souběžně snímat oboustranný
dokument, a to rychlostí až 37 výtisků
za minutu.

®

• Chytré funkce pro snímání. Prostřednictvím
náhledu si můžete prohlédnout nasnímaný
soubor ještě předtím, než jej odešlete.
Můžete tak odstranit nechtěné stránky,
zkontrolovat nepřesnosti a ušetřit si cenný
čas. Budete produktivnější.

Úspora času
Čas jsou peníze a tato zařízení jsme navrhli
tak, aby vám ušetřila obojí. Zjednodušují
a automatizují totiž časově náročné
a nákladné úkony.
• Dotkněte se a pokračujte v práci bez
zdržení. S naší nejnovější barevnou
dotykovou obrazovkou se pracuje podobně
jako s aplikacemi v tabletu a k jejímu ovládání
lze používat gesta i více dotyků. Přizpůsobte
ji svému pracovnímu postupu a ovládejte ji
intuitivními pohyby jako chytrý telefon.1
• Funkce připojené ke cloudu. Stačí pár
snadných kroků a vaše multifukční tiskárna
bude připravená ke snímání či tisku přímo
do cloudu² nebo z něj. Snímejte do e-mailu,
na server FTP, do umístění v síti nebo
kamkoli jinam – například na jednotku USB
připojenou k přednímu či zadnímu panelu.
• Snadná správa. Náš vylepšený integrovaný
webový server je rychlý, snadno se používá
a umožňuje intuitivně spravovat tiskárnu či
multifunkční zařízení na stole i na cestách.
• Zůstaňte v bezpečí. Chraňte své důvěrné
dokumenty před nevyžádanými příjemci díky
nejnovějším bezpečnostním funkcím, jako
jsou technologie IPsec, protokol SNMPv3,
filtrování adres IP a zabezpečený tisk.
1
Pouze tiskárna WorkCentre 6515
² Nutná podpora pro aplikaci Xerox® Mobile Link pro systém iOS®
nebo Android™, která bude dostupná na začátku roku 2017.

Navrženo pro zrychlení práce
Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6515 nabízí výjimečný tiskový výkon jako
®
®
tiskárna Xerox Phaser 6510 a navíc špičkové pracovní nástroje, které pomáhají zajistit snadnější
a efektivnější provoz a růst firmy.
®
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zvolí čtenář jako první.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak barvy
ovlivňují míru přitažlivosti výtisků, navštivte
adresu www.xerox.com/ColourCounts.

WorkCentre 6515
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Automatický oboustranný podavač dokumentů
s jedním průchodem o kapacitě 50 listů pojme média
velikostí 139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm. Mezi
dostupné efektivní funkce snímání patří možnost
vytvářet prohledávatelné soubory PDF pomocí
integrovaného optického rozpoznávání znaků,
snímání do e-mailu, snímání v síti nebo přímé snímání
do aplikací.

Nastavitelný ruční podavač na 50 listů umožňuje
použití uživatelských formátů médií rozměrů
76 × 127 mm až 216 × 356 mm.
5

Zásobník 1 na 250 listů umožňuje použití
uživatelských formátů médií rozměrů 3 × 5,8 palce až
8,5 × 14 palců / 76 × 147 mm až 216 × 356 mm.
6

2

Tiskárna WorkCentre 6515 je vybavena nejnovějším
vícedotykovým rozhraním, které se ovládá podobně
jako mobilní zařízení.

Volitelný zásobník 2 na 550 listů zvyšuje celkovou
kapacitu na 850 listů, což zaručuje delší dobu provozu
a tisku bez přerušení.

3

Díky portu USB umístěnému na čelní straně
mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního
paměťového zařízení USB nebo do něj snímat.

Zdroje:

Aplikace Xerox Mobile Link
®

1

Snímejte, posílejte e-maily a faxujte ze svého telefonu nebo tabletu připojením vašich multifunkčních
tiskáren pomocí této bezplatné aplikace. Odesílejte data do cloudového úložiště nebo je z něj tiskněte
a vytvářejte pracovní postupy mezi mobilním zařízením a multifunkční tiskárnou, které můžete spustit
jediným klepnutím. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/MobileLink.
1

K dispozici na začátku roku 2017

Studie: Loyola College, Maryland, U.S.A.; autor: Ellen
Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. a Faith Gilroy,
Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau
of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz
Motivation, Inc., Southern Illinois.
Publikovaný materiál: The 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® 6510 a Xerox® WorkCentre® 6515
Technické údaje zařízení
Rychlost
Pracovní cyklus1
Podpora médií
Vstup papíru

Standardně

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

Phaser 6510DNI

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

WorkCentre 6515DNI

Až 28 str./min barevně a černobíle (A4)
Až 50 000 str./měsíc1
Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem
(DADF): 50 listů: Uživatelské formáty: 5,5 × 5,5 palce až 8,5 × 14 palců /
139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm

Nedostupné

Ruční podavač: 50 listů; uživatelské formáty: 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 3 × 5,8 palce až 8,5 × 14 palců / 76 × 147 mm až 216 × 356 mm
Volitelně

Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 3 × 7,5 palce až 8,5 × 14 palců / 76 × 191 mm až 216 × 356 mm

Výstup papíru

150 listů

Automatický oboustranný tisk

Nedostupné

Kopírování a tisk

Standardně

Nedostupné

Rozlišení

Tisk: až 1200 × 2400 dpi

Vytištění první stránky

12 s barevně nebo černobíle

Procesor/paměť

733 MHz / 1 GB

Připojení

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

Jazyky popisu stránky

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

Funkce tisku

Schválené simulace jednolitých barev PANTONE®, tisk více stran na list, přizpůsobení stránce, tisk brožur, tisk pouze v černé barvě, desky/oddělovače, tisk
plakátů, vodoznaky, překryvy, titulní stránky, režim konceptu, zabezpečený tisk, kontrola tisku, osobní tisk, uložený tisk, kompletování v paměti RAM

Mobilní tisk
a aplikace

Standardně
Zdarma ke stažení
Volitelně

Snímání

Tisk: Až 1200 × 2400 dpi; kopírování: Až 600 × 600 dpi
1,05 GHz / 2 GB
10/100/1000 Base-T
Ethernet, Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Nedostupné

Volitelně

3

Nedostupné

Obchodní partneři společnosti Xerox nabízejí řadu řešení
33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG, hromadné odesílání (až 200 cílů),
odložený start (až o 24 hodin), detekce zvláštního vyzváněcího tónu, adresář
pro faxování (až 200 čísel rychlé volby), přesměrování faxu na e-mail,
přesměrování faxu s funkcí místního tisku, dotazování (příjem), odmítání
nevyžádaných faxů, zabezpečený příjem faxů

Nedostupné

standard

Adaptér Xerox® Wireless Print Solutions
(obsahuje Apple AirPrint, Google Cloud Print™
v2.0 a Mopria®). Více informací najdete na
adrese www.xerox.com/WPSA)

Cílová umístění: Snímání do e-mailu (integrace místního adresáře nebo LDAP,
SMTP), do sítě (přes FTP/SMB), na paměťové zařízení USB, do zařízení WSD, do
aplikace (TWAIN Network), přes rozhraní WIA (snímání WSD), do počítačů Mac
se systémem verze 10.9 či novějším (síť / Mac ICA), do síťového počítače (SMB/
FTP), do několika umístění v rámci jedné úlohy; Formáty souborů: JPG, TIFF
(jednostránkový a vícestránkový), PDF, prohledávatelný soubor PDF (pomocí
integrované technologie OCR); Funkce: optické rozlišení až 600 × 600 dpi,
24bitové barvy / 8bitové odstíny šedi

Fax

Zabezpečovací 

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

Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™
Adaptér Xerox® Wireless Print Solutions
(obsahuje Apple AirPrint, Google Cloud
Print v2.0 a Mopria). Více informací najdete
na adrese www.xerox.com/WPSA)

Standardně

Funkce faxu3

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

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Nedostupné

1

Standardně

Zabezpečený protokol HTTPS (TLS), IPsec, ověření 802.1x, S/MIME,
IPv6, filtrování adres IP, zabezpečený tisk, SNMPv3, LDAP (SASL)

Zabezpečený protokol HTTPS (TLS), IPsec, ověření 802.1x, S/MIME, IPv6,
filtrování adres IP, zabezpečený tisk, zabezpečený příjem faxů SNMPv3, LDAP
(SASL), ověření v síti, ověření přes protokol Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)

Maximální objem tisku předpokládaný v jednom měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu. 2 V závislosti na konkrétním mobilním zařízení, jeho verzi či dodavateli může být třeba si bezplatně stáhnout aplikaci z příslušného obchodu.
Je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení
Integrovaný webový server Xerox®, Xerox® CentreWare Web,
Apple® Bonjour®
Tiskové ovladače
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® verze 10.5 a vyšší,
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®
Možnosti písem
136 písem jazyka PostScript; 88 písem jazyka PCL
Zpracování médií
Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním
průchodem: kancelářský papír 16 liber – desky 45 liber /
60–125 g/m2; ruční podavač a zásobníky 1 a 2: kancelářský
papír 16 liber – desky 80 liber / 60–220 g/m2
Typy médií
Kancelářský, obyčejný, tvrdý, vlastní, obálky, lesklý tvrdý,
děrovaný, štítky, hlavičkový, tvrdý s lehčí gramáží, lesklý tvrdý
s lehčí gramáží, předtištěný, recyklovaný
Provozní prostředí
Teplota: skladování: −4 až 104 ºF / −20 až 40 ºC; provoz:
41 až 90 ºF / 5 až 32 ºC. Vlhkost: 15 až 85 %. Hladiny
akustického tlaku: Phaser 6510: tisk: 51,9 dB(A), pohotovostní
režim: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: tisk: 52,5 dB(A),
pohotovostní režim: 26,3 dB(A). Hlasitost: tisk: Phaser 6510:
6,76 B nebo méně, pohotovostní režim: 4,0 B nebo méně;

WorkCentre 6515: 6,84 B nebo méně, pohotovostní režim:
4,25 B nebo méně. Doba potřebná pro zahřátí (z režimu
spánku): Phaser 6510: již za 26 sekund; WorkCentre 6515: již
za 27 sekund.
Elektrotechnické parametry
Napájení: 120 V stř., 60 Hz. Spotřeba: Phaser 6510: tisk:
380 W, pohotovostní režim: 41 W, režim spánku: 0,9 W;
WorkCentre 6515: tisk: 350 W, pohotovostní režim: 51 W,
režim spánku: 1,1 W; 220–240 V stř., 50 Hz. Spotřeba: Phaser
6510: tisk: 350 W, pohotovostní režim: 44 W, režim spánku:
1,0 W; WorkCentre 6515: tisk: 370 W, pohotovostní režim:
52 W, režim spánku: 1,2 W. Splňuje normu ENERGY STAR®
(konfigurace DN a DNI).
Rozměry (Š × H × V)
Phaser 6510N, DN: 16,5 × 19 × 13,7 palce / 420 × 483
× 347 mm; hmotnost: 52,5 lb / 23,8 kg. Phaser 6510DNI:
16,5 × 19,6 × 13,7 palce / 420 × 499 × 347 mm; hmotnost:
52,5 lb / 23,8 kg. WorkCentre 6515: 16,5 × 19,9 × 19,7 palce
/ 420 × 506 × 500 mm; hmotnost: 67,7 lb / 30,7 kg. Volitelný
zásobník 2: 16,5 × 18,3 × 5,9 palce / 420 × 465 × 150 mm;
hmotnost: 14,8 lb / 6,7 kg.
Certifikáty
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese
www.xerox.com/OfficeCertifications
Spotřební materiál
Tiskové kazety s extra velkou kapacitou:
Azurová: 4 300 standardních stran1

Purpurová: 4 300 standardních stran1
Žlutá: 4 300 standardních stran1
Vysokokapacitní tiskové kazety:
Černá: 5 500 standardních stran1
Azurová: 2 400 standardních stran1
Purpurová: 2 400 standardních stran1
Žlutá: 2 400 standardních stran1

106R03694
106R03695
106R03488
106R03485
106R03486
106R03487

Standardní tiskové kazety:
Černá: 2 500 standardních stran1
Azurová: 1 000 standardních stran1
Purpurová: 1 000 standardních stran1
Žlutá: 1 000 standardních stran1

106R03484
106R03481
106R03482
106R03483

Položky běžné údržby:
Černá tisková jednotka: 48 000 stránek2
Azurová tisková jednotka: 48 000 stránek2
Purpurová tisková jednotka: 48 000 stránek2
Žlutá tisková jednotka: 48 000 stránek2
Odpadní kazeta: 30 000 stránek2

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

Možnosti
Podavač na 550 listů 
Adaptér bezdrátové sítě 

097S04765
497K16750

1
Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou
ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky
a režimu tisku.

106R03693

2
Odhadovaný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na průměrné úloze o 3
stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu
a orientace média.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Více informací najdete na webu www.xerox.cz
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