
Xerox® Phaser® 6510 fargeskriver 
og Xerox® WorkCentre® 6515 
flerfunksjonsskriver med farger 
Overgå forventninger for virksomheten



Iøynefallende farge. Utsøkte detaljer.  
En perfekt oppskrift på forretningssuksess.

Ekstrem tilkopling 
Enhetene våre er klare til bruk så snart de 
er pakket ut av esken. DNI-konfigurasjonen 
har Wi-Fi-tilkobling som standard, og gir 
deg frihet til å plassere maskinen hvor du vil. 
Den nye veiviseren for installasjon av Wi-Fi® 
og trådsløs utskrift (WPS) gjør det enkelt og 
sikkert å opprette en tilkopling. Og med Wi-Fi 
Direct® kan mobile enheter kople seg til direkte 
og sikkert. 

• Klar for sammenkopling. Nå kan 
medarbeiderne enkelt skrive ut fra Android-
baserte mobiltelefoner, nettbrett og andre 
enheter med nærfeltskommunikasjon (NFC)1 

• God støtte for mobile enheter. Skriv ut 
e-post, bilder og viktige dokumenter fra en 
rekke mobile enheter umiddelbart og uten 
komplisert oppsett med Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-
pluginmodul for Android™ og Mopria®. 

Fantastisk bildekvalitet
Uansett hva du holder på med, kan du vise 
deg fra din beste side med det nyeste innen 
fargebildekvalitet.

• Forbedret fargepulver. Både Phaser 6510 
og WorkCentre 6515 bruker den nye Xerox® 
EA fargepulverformelen som er redesignet 
for forbedret reproduksjonsevne for punkter 
og mindre fargepulveravfall. Den smelter 
ved lavere temperaturer, noe som også 
sparer energi.

• Imponerende oppløsning. Mindre 
fargepulverpartikler gir finere detaljer, og 
med 1200 x 2400 innebygd ppt trekker til 
seg oppmerksomhet og gir større inntrykk.

• Nøyaktige farger. PANTONE® 
fargegodkjente ekte fargesimuleringer og 
Xerox® fargekorreksjonsteknologi sikrer 
resultater som passer til dine forventninger.

Førsteklasses ytelse
Få bukt med det daglige arbeidet med en 
kraftig ytelse som bedriften trenger for å vokse 
og utvikle seg.

• Flerfunksjonell produktivitet. Den 
plassbesparende WorkCentre 6515 
flerfunksjonsskriver med farger hjelper 
deg med å spare energi og redusere 
forbruksartikkelkostnader ved å 
kombinere funksjonene i en kopimaskin, 
skriver, fargeskanner og faksmaskin i én 
prisgunstig enhet.

• Fremragende ytelse. Med utskriftshastighet 
på opptil 28 spm kan begge enhetene støtte 
kravene til en virksomhet i vekst. 

• Skriv ut mer over lengre tid. Utvid med et 
ekstra papirmagasin med plass til 550 ark, og 
du kan skrive ut enda lenger uten avbrudd.

• Spar tid. WorkCentre 6515 skanner begge 
sidene til et tosidig dokument samtidig med 
en hastighet på opptil 37 trykk per minutt. 
Med forhåndsvisning for skanningen kan 
du se den skannede filen før du sender den. 
Fjern uønskede sider, sjekk nøyaktighet 
og spar verdifull tid – noe som gir økt 
produktivitet. 

Tidsbesparende 
oppgaveplanlegging
Tid er penger, og disse enhetene er 
formålsbygget for å spare både ved å forenkle 
og automatisere dyre og tidkrevende oppgaver. 

• Trykk i vei. Den nyeste berøringsskjermen 
med farger har en app-basert 
brukeropplevelse som minner om et 
nettbrett. Tilpass den til arbeidsflyten din og 
naviger med intuitive funksjoner på samme 
måte som med smarttelefoner.1.

• Koplet til nettsky. Med bare noen enkle 
trinn er flerfunksjonsskriveren klar til å skanne2 
til eller skrive ut fra nettskyen. Skann til 
e-post, FTP, nettverk eller noe mer jordfast, 
for eksempel den integrerte USB-porten på 
frontpanelet.

• Enkel administrasjon. Den nydesignede 
Embedded Web Server er enkel å bruke og 
responsiv slik at du lett kan administrere 
skriveren eller flerfunksjonsskriveren via 
skrivebordet eller mens du er på farten.

• Høy sikkerhet. Hold sensitive dokumenter 
borte fra utilsiktede mottakere med de 
nyeste sikkerhetsfunksjonene, inkludert IPsec, 
SNMPv3, IP-filtrering og sikker utskrift.

 
1 Kun WorkCentre 6515 
2  Krever støtte for Xerox® Mobile Link-app for IOS eller Android, 

tilgjengelig tidlig i 2017. 

Maksimum innsats. Ubesvært produksjon.

Slik bygger du virksomheten. Vi introduserer Xerox® Phaser® 6510 fargeskriver og 
Xerox® WorkCentre® 6515 flerfunksjonsskriver med farger – klar til å skrive ut rett fra boksen. 
Fantastisk bildekvalitet, enkel tilkopling, innebygd produktivitet og pålitelighet du kan stole 
på til en pris som ikke sprenger budsjettet.



Farger betyr noe
Forskning viser at farger trekker til seg 
oppmerksomhet. 

82 %  Økt konsentrasjon med farge.  

80 %  Økt antall lesere når det brukes 
farge.  

39 %  Økt minneverdighet 
sammenlignet med svart 
og hvitt. 

55 %  Økt sannsynlighet for at post 
med fargetrykk blir tatt først. 

Du finner flere måter farge styrer ytelse her: 
www.xerox.com/ColourCounts

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

Xerox® Mobile Link app1

Xerox® Mobile Link er en mobilapp som kan skanne, sende e-post og fakse fra din mobiltelefon eller ditt 
nettbrett via tilkopling til Xerox® flerfunksjonsskrivere. Den kan også sende data til nettskyer. Vil du ha 
mer informasjon, gå til www.xerox.com/MobileLink
1 Tilgjengelig tidlig 2017

1
En 50 arks automatisk dokumentmater 
håndterer mediastørrelser fra 139,7 x 139,7 mm til 
216 x 356 mm. Kraftige skannefunksjoner inkluderer 
muligheten til å lage søkbare PDF-dokumenter med 
integrert optisk karaktergjenkjenning (OCR) samt 
skann til e-post, nettverksskanning og direkteskanning 
til applikasjoner.

2
WorkCentre 6515 har det nyeste grensesnittet for 
berøringsskjerm og gir en brukeropplevelse som 
minner om en mobiltelefon.

3
En frontplassert USB-port tillater brukere raskt 
å skrive ut fra eller skanne til hvilken som helst 
standard USB-minneenhet.

4
Et justerbart 50-arks spesialmagasin tar tilpassede 
materialformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.

5
Magasin 2 tar 250 ark og tar justerbare 
mediastørrelser fra 76 x 147 mm til 216 x 356 mm

6
Magasin 2 tar 550 ark (ekstrautstyr) og gir en total 
kapasitet på 850 ark for mer driftstid og uavbrudd 
utskrift.

Xerox® WorkCentre® 6515 flerfunksjonsskriver med farge bygger på den enestående ytelsen 
til Xerox® Phaser® 6510, med avanserte produktivitetsverktøy som gjør det enklere og mer 
effektivt å drive, beholde og utvide virksomheten.
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©2018 Xerox Corporation. Med enerett Xerox®, Xerox og figurativt merke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, 
Phaser® og WorkCentre® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox 
Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet (DN- og DNI-konfigurasjoner). ENERGY STAR 
og ENERGY STAR er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. 08/18 BR19318 65XBR-01OC

Maskinadministrasjon
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, 
Apple® Bonjour®

Skriverdrivere
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 
2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versjon 
10.9 og høyere, 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®

Skriftmuligheter 
136 PostScript skrifter, 88 PCL skrifter

Materialhåndtering
Ett-pass automatisk tosidig dokumentmater 60–125 g/m²; 
spesialmagasin og magasin 1 og 2: 60–220 gsm

Materialtyper
Standard, vanlig, kartong, tilpasset, konvolutter, glanset 
kartong, hullet, etiketter, brevark, tynn kartong, tynn glanset 
kartong, fortrykt, resirkulert

Driftsmiljø
Temperatur: Lagring: -20 til 40 ºC. Drift: 5 til 32 ºC. 
Luftfuktighet: 15 % til 85 %. Lydtrykksnivåer: Phaser 6510: 
Utskrift: 51,9 dB(A), klarposisjon: 24,9 dB(A). WorkCentre 
6515: Utskrift: 52,5 dB(A), klarstilling: 26,3 dB(A). 
Lydkraftnivåer: Utskrift: Phaser 6510: 6,76 B eller mindre, 
klarstilling: 4,0 B eller mindre. WorkCentre 6515: 6,84 B eller 
mindre, klarstilling: 4,25 B eller mindre. Oppvarmingstid 
(fra strømsparemodus): Phaser 6510: så raskt som 
26 sekunder. WorkCentre 6515: så raskt som 27 sekunder 

Elektrisk
Strøm: 220-240 VAC, 50 Hz. Strømforbruk: Phaser 6510: 
Utskrift: 350 W, klarstilling: 44 W, dvale: 1,0 W. WorkCentre 
6515: Utskrift: 370 W, klarstilling: 52 W, dvale: 1,2 W; 
ENERGY STAR®-kvalifisert (DN- og DNI-konfigurasjoner) 

Fysiske mål (BxDxH)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Vekt: 23,8 kg. 
WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm. Vekt: 30,7 kg. 
Magasin 2 (ekstrautstyr): 420 x 465 x 150 mm. Vekt: 6,7 kg

Sertifiseringer
Hvis du vil se den nyeste listen over sertifiseringer, kan 
du gå til www.xerox.com/OfficeCertifications
Forbruksartikler
Utskriftskassetter med ekstra stor kapasitet:
Cyan: 4300 standardsider1 106R03690
Magenta: 4300 standardsider1 106R03691
Gul: 4300 standardsider1 106R03692

Utskriftskassetter med stor kapasitet:
Sort: 5500 standardsider1 106R03480
Cyan: 2400 standardsider1 106R03477
Magenta: 2400 standardsider1 106R03478
Gul: 2400 standardsider1 106R03479

Utskriftskassetter med standard kapasitet:
Sort: 2500 standardsider1 106R03476
Cyan: 1000 standardsider1 106R03473
Magenta: 1000 standardsider1 106R03474
Gul: 1000 standardsider1 106R03475

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell:
Sort trommelkassett: 48 000 sider2 108R01420
Cyan trommelkassett: 48 000 sider2 108R01417
Magenta trommelkassett: 48 000 sider2 108R01418
Gul trommelkassett: 48 000 sider2 108R01419
Kassett for overskuddstoner: 30 000 sider2 108R01416

Tilleggsutstyr
550 arks papirmater  097S04765
Trådløst nettverksadapter  497K16750
Stativ (med hjul) 097S04994

1 Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19798. 
Varigheten er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.
2 Ca. antall sider. Erklært varighet basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på 3 
sider A4-format. Ytelse vil variere ut fra jobblengde, mediastørrelse og plassering.

Xerox® Phaser® 6510 og Xerox® WorkCentre® 6515
Maskinspesifikasjoner Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Hastighet Opp til 28 spm i farger og sort/hvitt 

Driftssyklus1 Opptil 50 000 sider/måned1

Papirhåndtering
Magasiner Standard Ikke tilgjengelig

Tosidigmater med én arksirkulering: 50 ark:  
Justerbare størrelser: 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm

Sidematerskuff: 50 ark, tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm

Magasin 1: 250 ark, tilpassede formater: 76 x 147 mm til 216 x 356 mm

Ekstrautstyr Magasin 2: 550 ark, tilpassede formater: 76 x 191 mm til 216 x 356 mm

Mottak 150 ark

Automatisk tosidig utskrift Ikke tilgjengelig Standard Ikke tilgjengelig Standard

Utskrift og kopi
Oppløsning Utskrift: Opptil 1200 x 2400 ppt Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt; Kopi: Opptil 600 x 600 ppt

Tid for utskrift av første side Kun 12 sekunder i farger og sort/hvitt

Tid for første kopi ut Ikke tilgjengelig Kun 12 sekunder i farger og sort/hvitt

Prosessor/minne 733 MHz / 1 GB 1,05 GHz / 2 GB

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

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

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

Utskriftsfunksjoner PANTONE® fargegodkjente smeltevokssimuleringer, antall sider opp, tilpasning til side, hefteutskrift, tillate sort, omslag/skilleark, plakatutskrift, vannmerker, 
overliggende sider, forsider, kladdemodus, sikker utskrift, prøvetrykk, personlig utskrift, lagret utskrift, RAM sortering

Utskrift 
fra mobile 
enheter og 
apper

Standard Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Gratis nedlasting Plugin-modul for Mopria® utskriftstjeneste, plugin-modul for Xerox® 
utskriftstjeneste for Android™

Plugin-modul for Mopria® utskriftstjeneste, Xerox® Mobile Link-app, plugin-modul 
for Xerox® utskriftstjeneste for Android™

Ekstrautstyr Adapter for Xerox® Wireless Print Solutions 
(inkluderer Apple AirPrint, Google Cloud Print  
v2.0 og Mopria. Vil du ha mer informasjon, gå til 
www.xerox.com/WPSA)

Ikke tilgjengelig Adapter for Xerox® Wireless Print Solutions 
(inkluderer Apple AirPrint, Google Cloud Print  
v2.0 og Mopria. Vil du ha mer informasjon, gå til 
www.xerox.com/WPSA)

Ikke tilgjengelig

Skanning Standard

Ikke tilgjengelig

Bestemmelsessteder: Skann til e-post (lokal adressebok eller LDAP integrasjon, 
SMTP), nettverk (via FTP/SMB), USB-minneenhet, WSD, Applikasjon (TWAIN 
nettverk), WIA (WSD Skann), Mac 10.9 eller senere (nettverk/Mac ICA), 
nettverksdatamaskin (SMB/FTP), ulike mottagere i én enkel skanning. 
Filformater: JPG, TIFF (enkeltside og flere sider), PDF, søkbar PDF med integrert 
OCR. Funksjoner: Opp til 600 x 600 ppt optisk oppløsning, 24-bit farge / 8-bit 
gråtoneskala

Ekstrautstyr Forskjellige løsninger tilgjengelig gjennom ulike Xerox Alliance Partners

Faksing
Faksfunksjoner3

Ikke tilgjengelig

33.6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG komprimering, kringkasting (opptil 200 
destinasjoner), forsinket start (opptil 24 timer), faks adressebok (opptil 200 
hurtignumre), videresend faks til e-post, videresend faks og lokal utskrift, polling 
mottak, avvis søppelfaks, sikkert faksmottak

Sikkerhet Standard Sikker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, sikret 
utskrift, SNMPv3, LDAP (SASL)

Sikker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, 
sikret utskrift, sikkert faksmottak, SNMPv3, LDAP (SASL), nettverksautentisering, 
Kerberos-autentisering (Unix / Linux / Windows ADS)

Garanti Ett år på stedet garanti
1 Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. 2 Det kan hende at mobilenheten må laste ned appen gratis fra en passende butikk, avhengig av type mobilenhet, versjon eller leverandør.  
3 Analog telefonlinje kreves.

Konfigurasjoner varierer ut fra geografi.

www.xerox.com


