Xerox Phaser 6510 färgskrivare
och Xerox WorkCentre 6515
multifunktionsfärgskrivare
®

®

®

Teknik för framtidsvisioner

®

Lägg energin på att nå dina mål.
Ta genvägar till effektiv produktion.
Så bygger du upp din verksamhet. Nu lanserar vi Xerox Phaser 6510 färgskrivare och
®
®
Xerox WorkCentre 6515 färgmultifunktionsskrivare – två maskiner som landar på fötterna i ditt
kontor. Imponerande bildkvalitet, enkel anslutning och inbyggd och tillförlitlig produktivitet –
till ett pris som inte tömmer kassalådan.
®

Omfattande anslutningsfunktioner
Direkt efter uppackning är våra maskiner redo för
ditt sätt att arbeta och DNI-konfigurationer med
trådlös anslutning är standard – för obegränsad
mobilitet och friheten att ställa utrustningen
precis där du behöver den. Med vår nya Wi-Fi
Direct®-installationsguide och Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) går det snabbt och lätta att
ansluta skrivaren. Dessutom kan mobila enheter
anslutas säkert och direkt
med Wi-Fi Direct®.
• Funktion för sammanparning av enheter.
Nu kan medarbetarna enkelt skriva ut från
Android-baserade mobiler och surfplattor med
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair.1
• Rör dig uppåt molnen. Skriv ut mejl, bilder
och viktiga dokument från en rad olika mobila
enheter, direkt och utan krångliga installationer,
med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ och
insticksprogrammet Xerox® Print Service för
Android™ och Mopria®.

Spektakulär bildkvalitet
Oavsett vad ditt företag sysslar med kan vi lova
att du visar dig från din allra bästa sida med vår
senaste innovation när det gäller färgbildskvalitet.
• Förbättrad toner. I både Phaser 6510
och WorkCentre 6515 används den nya,
förbättrade varianten av Xerox® EA-toner.
Vi har finslipat receptet för att uppnå ännu
bättre punktåtergivning och minimera
tonersvinnet. Och eftersom tonern smälter
vid en lägre temperatur sparar lösningen
dessutom energi.

Uppseendeväckande färg. Detaljrikedom.
Ett garanterat framgångsrecept.

®

• Sensationell upplösning. Mindre
tonerpartiklar innebär mer finmejslade detaljer
och med 1200 x 2400 dpi som standard
kan du räkna med att trycksakerna väcker
uppmärksamhet och får större effekt.
• Färgprecision. PANTONE® Colour-godkända
simuleringar av solida färger och Xerox
färgkorrigeringsteknik ger förväntade,
enhetliga resultat.

Tilltalande prestanda
Ta kontrollen över dagens arbetsuppgifter med
den kraftfulla prestanda som verksamheten
behöver för att växa och blomstra.
• Multifunktionell produktivitet. Den
utrymmessnåla färgmultifunktionsskrivaren
WorkCentre 6515 sparar energi och minskar
kostnaden för förbrukningsmaterial genom att
kombinera kopierings-, skrivar-, färgskanningsoch faxfunktioner i en enda prisvärd maskin.
• Enastående prestanda. Skrivarna erbjuder
utskriftshastigheter på upp till 28 sid/min och
har därmed musklerna som krävs för att täcka
behoven i en växande affärsverksamhet.
• Stora utskriftsjobb utan avbrott.
Extramagasinet (tillval) ger 550 arks extra
kapacitet för avbrottsfri utskrift.
• Spara tid. På WorkCentre 6515 kan du skanna
båda sidor av ett dubbelsidigt dokument
samtidigt och upp till 37 sidor per minut.
Använd funktionen för förhandsgranskning av
skannade sidor för att kontrollera dem innan
du skickar. Ta bort oönskade sidor, kontrollera
att allt stämmer och spara värdefull tid – ett
garanterat lyft för produktiviteten.

Tidsbesparande allkonstnär
Tid är pengar och skrivarna är konstruerade
för att spara både och genom att förenkla och
automatisera kostsamma och tidskrävande
arbetsuppgifter.
• Fingertoppskänsla. Vår senaste färgpekskärm
erbjuder en appbaserad användarupplevelse –
ungefär som på en surfplatta. Anpassa
skärmen utifrån ditt eget arbetsflöde och
navigera med intuitiv, smartphoneliknande
interaktion1.
• Moln-anslutning. I några enkla steg kan
multifunktionsskrivaren göras klar för skanning2
till eller utskrifter från molnet. Skanna till e-post,
FTP, nätverk eller någon mer jordnära plats –
till exempel den inbyggda USB-porten på
frontpanelen.
• Enkel administration. Vi har förbättrat
designen på den inbyggda webbservern för
att göra den ännu mer användarvänlig och
responsiv, så att du enkelt kan hantera skrivaren
eller multifunktionsskrivaren från kontoret eller
i farten.
• Upprätthåll säkerheten. Skydda känsliga
dokument från obehöriga mottagare med
de senaste säkerhetsfunktionerna som IPsec,
SNMPv3, IP-filtrering och säker utskrift.
1
2

Endast WorkCentre 6515
Kräver stöd för Xerox® Mobile Link App för iOS eller Android,
tillgänglig i början av 2017

Designad för en snabbare verksamhet
Färgmultifunktionsskrivaren Xerox WorkCentre 6515 är baserad på Xerox Phaser 6510skrivarens enastående utskriftsprestanda och är utrustad med en mängd produktivitetsverktyg
som hjälper personalen att bedriva och utveckla verksamheten smidigare och mer effektivt än
någonsin.
®
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Sätt färg på tillvaron
Studier visar att färg väcker uppmärksamhet.

82 %
80 %
39 %

S å mycket längre intressespann
uppnås med hjälp av färg.

1

4

En automatisk dokumentmatare för dubbelsidig
utskrift med singlepass-teknik och plats för 50 ark
hanterar medieformat från 139,7 x 139,7 mm till
216 x 356 mm. Kraftfulla skanningsfunktioner,
inklusive en funktion för att skapa sökbara PDF-filer
med integrerad optisk teckenläsning (OCR), samt
funktioner som skanna till e-post, nätverksskanning
och direktskanning till program.
2

WorkCentre 6515 är försedd med vår
senaste färgpekskärm för en mobilliknande
användarupplevelse.

50-arks manuellt magasin för utskrift av medier i
egna format från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.
5

Magasin 1 med plats för 250 ark kan användas
till medier i egna format från 76 x 147 mm till
216 x 356 mm.
6

Genom att köpa till ett andra magasin på 550 ark
(tillval) utökas utskriftskapaciteten till 850 ark för
ökad drifttid och oavbrutna produktionsserier.

3

Via USB-porten på framsidan kan användarna snabbt
skriva ut från eller skanna till andra USB-enheter.

Appen Xerox® Mobile Link1
Xerox® Mobile Link är en mobilapp som kan användas för att skanna, mejla och faxa från din mobil eller
surfplatta genom att ansluta till Xerox® multifunktionsskrivare. Den kan också användas för att skicka
data för lagring i molnet. För mer information se www.xerox.com/MobileLink
1

Tillgänglig i början av 2017

S å många fler läsare får du med
hjälp av färg.
S å mycket ökar förmågan att
minnas innehållet jämfört med
svartvita dokument.

55 %

S å mycket mer sannolikt är det
att ett brev som skrivits ut i färg
väljs först.

Om du vill veta alla sätt som färg
lyfter resultaten, gå in på
www.xerox.com/ColourCounts
Källor:
Undersökningar: Loyola College, Maryland,
USA av Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons,
Ph.D. och Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company,
ledningskonsulter. Bureau of Advertising, Color in
Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc.,
södra Illinois, USA.
Publikationer: 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® Phaser® 6510 och Xerox® WorkCentre® 6515
Specifikationer
Hastighet
Utskriftsvolym1
Pappershantering

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

Phaser 6510DNI

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

WorkCentre 6515DNI

Upp till 28 sid/min i färg och svartvitt
Upp till 50 000 sidor/månad1

InmatningStandard

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik
(DADF): 50 ark: Egna format: 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm

Standard
Manuellt magasin: 50 ark, egna storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 250 ark, egna storlekar: 76 x 147 mm till 216 x 356 mm

Tillval

Magasin 2: 550 ark, egna storlekar: 76 x 191 mm till 216 x 356 mm

Pappersutmatning

150 ark

Automatisk dubbelsidig utskrift

Ej tillämpligt

Utskrift och kopiering

Standard

Upplösning

Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi

Utskrift av första sidan

12 sekunder i färg och svartvitt

Ej tillämpligt

Standard

Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi

Kopiering av första sidan

Ej tillämpligt

12 sekunder i färg och svartvitt

Processor/Minne

733 MHz/1 GB

1,05 GHz/2 GB

Anslutning

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

Skrivarspråk

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

Utskriftsfunktioner

PANTONE® Colour-godkända simuleringar av solida färger, flera sidor per ark, anpassa till sida, häftesutskrift, enbart svartvitt, omslag/separeringssidor, affischer,
vattenmärken, överlägg, banderoller, utkastläge, säker utskrift, provutskrift, personlig utskrift, sparad utskrift, minnessortering

Utskrift
via mobila
enheter
och appar

Skanning

Standard
Gratis hämtning
Tillval

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

Insticksprogrammet Mopria® Print Service, insticksprogrammet Xerox® Print Service
för Android™

Insticksprogrammet Mopria® Print Service, appen Xerox® Mobile Link,
insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™

Xerox® trådlöst nätverkskort (inklusive Apple
AirPrint, Google Cloud Print v2.0 och Mopria.
För mer information se www.xerox.com/WPSA)

Xerox® trådlöst nätverkskort (inklusive Apple
AirPrint, Google Cloud Print v2.0 och Mopria.
För mer information se www.xerox.com/WPSA)

Ej tillämpligt

Tillval

Ett stort utbud av lösningar erbjuds via olika Xerox Alliance Partners

Fax

Garanti

33,6 kB/s med MH/MR/MMR/JBIG-komprimering, gruppfax (upp till 200 mottagare),
fördröjd faxning (upp till 24 timmar), faxadressbok (upp till 200 snabbnummer),
vidarebefordra fax till e-post, vidarebefordra fax och skriv ut lokalt, pollning, skydd mot
skräpfax, säker mottagning av fax

Ej tillämpligt
Standard

Ej tillämpligt

Destinationer: Skanna till e-post (lokal adressbok eller integrering med LDAP,
SMTP), nätverk (via FTP/SMB), USB-minne, WSD, program (TWAIN nätverk), WIA
(WSD-skanning), Mac 10.9 eller senare (nätverk/Mac ICA), nätverksansluten dator
(SMB/FTP), flera destinationer för ett skanningsjobb Filformat: JPG, TIFF (en- och
flersidiga), PDF, sökbar PDF med integrerad OCR Funktioner: Upp till
600 x 600 dpi optisk upplösning, 24-bitars färg/8-bitars gråskala

Ej tillämpligt

Säkerhet 

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

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Standard

Faxfunktioner3

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

Säker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, säker
utskrift, SNMPv3, LDAP (SASL)

Säker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, säker
utskrift, säker mottagning av fax, SNMPv3, LDAP (SASL), nätverksautentisering,
Kerberos-autentisering (Unix/Linux/Windows ADS)

Ett års på plats-garanti

Maximal utskriftsvolym under en enskild månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå. 2 Beroende på den enskilda mobila enheten, version och leverantör – till vissa mobila enheter behöver man eventuellt hämta appen från respektive butik.
3
Analog telefonlinje krävs.
1

Skrivaradministration och övervakning
Integrerad Xerox® webbserver, Xerox® CentreWare Web,
Apple® Bonjour®
Skrivardrivrutiner
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.9 och senare,
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®
Teckensnitt
136 PostScript-teckensnitt, 88 PCL-teckensnitt
Pappershantering
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med
singlepass-teknik: 60–125 g/m2. Manuellt magasin och
magasin 1 och 2: 60–220 g/m2
Medietyper
Bond, vanligt papper, kartong, anpassat, kuvert, glättad
kartong, hålat, etiketter, brevpapper, tunn kartong, tunn
glättad kartong, förtryckt, återvunnet
Driftmiljö
Temperatur: Förvaring: -20 till +40 ºC. I drift: 5–32 ºC.
Luftfuktighet: 15–85 %. Bullernivå: Phaser 6510: Under
utskrift: 51,9 dB(A). I väntläge: 24,9 dB(A). WorkCentre 6515:
Under utskrift: 52,5 dB(A). I väntläge: 26,3 dB(A). Bullernivå:
Under utskrift: Phaser 6510: max. 6,76 dB. I väntläge: max.
4,0 dB. WorkCentre 6515: max. 6,84 dB. Vänteläge: max. 4,25
dB. Uppvärmning (från viloläge): Phaser 6510: 26 sekunder.
WorkCentre 6515: 27 sekunder

Strömförsörjning
Spänning: 220–240 VAC, 50 Hz. Strömförbrukning: Phaser
6510: Under utskrift: 350 W. I väntläge: 44 W. Viloläge:
1,0 W. WorkCentre 6515: Under utskrift: 370 W. I väntläge:
52 W. Viloläge: 1,2 W. ENERGY STAR®-märkt (avser DN- och
DNI-konfigurationerna)
Mått (B x D x H)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Vikt: 23,8 kg.
WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm. Vikt: 30,7 kg. Magasin
2 (tillval): 420 x 465 x 150 mm. Vikt: 6,7 kg
Certifiering
En aktuell lista över certifieringar finns på
www.xerox.com/OfficeCertifications
Förbrukningsmaterial
XL-högkapacitetstonerkassetter:
Cyan: 4 300 sidor1
Magenta: 4 300 sidor1
Gul: 4 300 sidor1

106R03690
106R03691
106R03692

Högkapacitetstonerkassetter:
Svart: 5 500 sidor1
Cyan: 2 400 sidor1
Magenta: 2 400 sidor1
Gul: 2 400 sidor1

106R03480
106R03477
106R03478
106R03479

Konfigurationerna kan se olika ut beroende på region.
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Standardtonerkassetter:
Svart: 2 500 sidor1
Cyan: 1 000 sidor1
Magenta: 1 000 sidor1
Gul: 1 000 sidor1

106R03476
106R03473
106R03474
106R03475

Produkter för rutinunderhåll:
Trumma, svart: 48 000 sidor2
Trumma, cyan: 48 000 sidor2
Trumma, magenta: 48 000 sidor2
Trumma, gul: 48 000 sidor2
Avfallskassett: 30 000 sidor2

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

Tillval
550-arks magasin 
Trådlöst nätverkskort 
Stativ (inklusive räknare) 

097S04765
497K16750
097S04994

1
Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Sidantalet kan
variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
2
Ungefärligt sidantal. Uppgivna värden är baserade på en genomsnittlig jobbstorlek
på tre A4-sidor. Sidantalet varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

