Phaser® 6600
a WorkCentre® 6605
A4
Barevná tiskárna
a multifunkční tiskárna

Tiskárna Xerox Phaser 6600
a multifunkční tiskárna
WorkCentre 6605
Efektivita pro vaše podnikání.
®

Barevná tiskárna Phaser 6600 a barevná
multifunkční tiskárna WorkCentre 6605
®

®

Zlepšování image společnosti je nedocenitelné. Díky funkcemi nabité barevné
tiskárně Phaser 6600 a barevné multifunkční tiskárně WorkCentre 6605 mohou
moderní vytížené pracovní skupiny jednoduše produkovat důležité tiskoviny, které
budou vynikat kvalitním barevným tiskem.

Barvy, které upoutají pozornost

Možnosti vysokého výkonu

Zjednodušená produktivita

Ať už podnikáte v jakékoli oblasti, tiskárny
Phaser 6600 a WorkCentre 6605 poskytnou
vašim výtiskům výhodu barevného provedení.

Tiskárny Phaser 6600 a WorkCentre 6605
nabízejí řadu funkcí a výkonných možností,
které jsou dostupné i pro malé pracovní týmy.

• Výtisky, které propagují: Díky rozlišení tisku
až 600 x 600 x 4 dpi (rozšířená kvalita tisku
1200 x 1200 dpi) budou vaše tiskoviny zářit
a přitahovat pozornost.

• Omezení spotřeby papíru: Automatický
oboustranný tisk u konfigurací DN šetření
papír a propůjčí vašim dokumentům
profesionální vzhled. Kromě toho můžete
tisknout více stran na jeden list, což se
obzvláště hodí při tisku prezentací.

Tiskárny Phaser 6600 a WorkCentre 6605
nabízejí vytíženým pracovním týmům výhody
úspory času, zvýšené produktivity a funkcí pro
maximální usnadnění.

• Vylepšený výstup: Při použití fotografického
režimu budou obrázky a grafika vypadat
výjimečně díky hlubším a sytějším barvám.
• Unikátní tonery Xerox EA: Umožňují
fixaci při mnohem nižší teplotě, čímž se
snižuje spotřeba elektrické energie až
o 20 % a emise CO2 až o 35 % v porovnání
s běžným tonerem. Výtisky mají zářivý
lesklý povrch, a to i při tisku na běžný nebo
recyklovaný papír.
• Vždy přesné barvy: Kalibrovaná simulace
barev Pantone® Colour a technologie
korekce barev společnosti Xerox zajistí
výsledky, které splní vaše očekávání.
• Konzistentní preciznost: Originální Adobe®
PostScript® 3™ zajistí, že budou vaše výtisky
vždy přesné a barvy budou dosahovat
maximálního jasu a věrnosti.

• Svoboda bezdrátového připojení:
S volitelným rozhraním Wi-Fi můžete tiskárnu
Phaser 6600 nebo WorkCentre 6605 umístit
kamkoli v kanceláři.
• Méně časté výměny: Vysokokapacitní
tonerové kazety zajišťují delší období
nepřetržité produktivity a pomáhají snižovat
celkové provozní náklady.
• Slučování a úspora: Funkcemi nabitá
tiskárna WorkCentre 6605 šetří energii
a náklady na spotřební materiál díky spojení
funkcí kopírky, tiskárny, skeneru a faxu
v jediném zařízení.
• Zůstaňte v bezpečí: Chraňte své důvěrné
dokumenty před nepovolanými osobami
díky možnostem zabezpečeného tisku1
a omezte přístup k zařízení pomocí PIN kódu
na předním panelu.
• Bezstarostný provoz: Spolehlivost zařízení je
navíc podpořena naší standardní jednoletou
zárukou s opravou u zákazníka.

• Tisk bez zdržování: Tiskárny Phaser 6600
a WorkCentre 6605 pracují rychle –
umožňují černobílý i barevný tisk rychlostí
až 35 str./min.
• Méně časté vkládání papíru: Hlavní
zásobník na 550 listů papíru je opravdu
prostorný – už žádná napůl prázdná balení
papíru zabírající cenný prostor. Volitelný
druhý zásobník zvyšuje celkovou kapacitu
až na 1 250 listů, takže můžete tisknout bez
přerušení ještě déle.
• Maximální jednoduchost: Inovativní
4,3palcový dotykový displej tiskárny
WorkCentre 6605 nabízí přehledné barevné
rozhraní s ikonami a snadným ovládáním.
• Digitalizujte svoji práci: Použijte tiskárnu
WorkCentre 6605 k naskenování svých
dokumentů a vytvořte digitální soubory,
ve kterých lze vyhledávat text, a které
můžete automaticky sdílet prostřednictvím
e-mailu či síťové složky nebo je ukládat do
paměťových zařízení USB či do tiskárny
samotné.
• Snadná instalace a každodenní používání:
Tiskárnu můžete začít používat během
několika minut a se softwarem Xerox®
CentreWare® IS je vzdálená správa zařízení
velmi snadná přímo z prohlížeče kteréhokoli
počítače v síti.
• Pracujte mobilně: Tiskněte přímo ze
zařízení založených na systému Apple iOS
s podporou funkce Apple AirPrint2.

1

 tandardně u tiskárny WorkCentre 6605. Tiskárna Phaser 6600
S
vyžaduje sadu pro zvýšení produktivity (s 512 MB paměti RAM
nebo se 160GB pevným diskem).

2

 yžaduje firmware 201301301313 pro model Phaser 6600 a
V
firmware 201301301321 pro model WorkCentre 6605.

Jedno zařízení, více funkcí: Barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6605
vychází z výjimečného tiskového výkonu, kterým se vyznačuje i model Phaser 6600,
a nabízí velké množství výkonných nástrojů, díky kterým bude vaše každodenní
kancelářská práce efektivnější než kdy dříve.
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Model WorkCentre 6605 je opatřen 4,3palcovým
dotykovým displejem s velice intuitivní nabídkou.
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2

Duplexní automatický podavač předloh na 50 listů
umožňuje skenování předloh pro kopírování,
skenování i faxování.
3

Díky portu USB umístěnému na čelní straně
mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního
paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.
4

K užitečným pracovním tokům patří skenování do
e-mailu a síťové skenování a také rychlé a efektivní
faxování v síti LAN prostřednictvím počítače PC
nebo Mac.

6

5

Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
6

7

Víceúčelový zásobník na 150 listů podporuje formáty
médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.
7

Spolu se zásobníkem na 550 listů je v případě modelu
WorkCentre 6605 standardní kapacita 700 listů.

8

8

Volitelný zásobník na 550 listů papíru zvyšuje
celkovou kapacitu na 1 250 listů.

Stručná fakta o tiskárně Phaser® 6600

Stručná fakta o tiskárně
WorkCentre® 6605

• Tisk až 35 str./min černobíle i barevně
• Doba tisku první stránky je 9 s černobíle,
10 s barevně
• Volitelné rozhraní Wi-Fi
• Standardní automatický oboustranný tisk
(konfigurace 6600DN)
• Standardní kapacita 550 listů papíru
(možnost rozšíření na 1 100 listů)

Tisk

Phaser 6600
Š x H x V:
430 x 488 x 384 mm
Hmotnost:
25,5 kg

A4

35

str./min

Všechny funkce modelu Phaser 6600 plus:
• Barevné skenování
• Plná škála funkcí kopírování
• LAN fax a funkce přímého faxu
• Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 4,3”
• Duplexní automatický podavač předloh
s kapacitou 50 listů
Kopírování / tisk / skenování /
fax / e-mail

WorkCentre 6605
Š x H x V:
430 x 528 x 560 mm
Hmotnost:
32,5 kg

A4

35

str./min

Phaser 6600N

Phaser 6600DN

Rychlost

Až 35 str./min, A4, černobíle i barevně

Pracovní cyklus

Až 80 000 stran/měsíc1

Podpora médií

WorkCentre 6605N

WorkCentre 6605DN

Duplexní automatický podavač předloh (DADF): 50 listů;
Uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm

Standardně

Víceúčelový zásobník: 150 listů; uživatelské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm
Zásobník 1: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm
Volitelně
Výstup médií

Standardně

Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm
250 listů, výstup přední stranou dolů, snímač naplnění zásobníku

Automatický oboustranný výstup

Standardně

Tisk Vytištění první strany

až 9 s černobíle, 10 s barevně

Rozlišení tisku (max.)

Až 600 x 600 x 4 dpi (rozšířená kvalita tisku 1200 x 1200 dpi)

Procesor

533 MHz

Paměť (stand./max.)

256 MB / 768 MB

Připojení

USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, volitelně Wi-Fi (802.11 n/g/b)

Standardně

512 MB / 1 GB

Jazyky popisu stránky

Originální Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, emulace PDF

Tiskové funkce

Kalibrovaná simulace barev PANTONE® Colour, uložení nastavení, nastavení Earth Smart, barevné korekce, tisk více stran na jeden list, rozložení brožury,
vodoznak, fotografický režim, kompletování, zabezpečený tisk2, uložený tisk2, úložiště fontů/formulářů3, Apple AirPrint5

Kopírování Vytištění první strany

Až 13 s černobíle, 16 s barevně

Funkce kopírování

Až 600 x 600 dpi, zmenšení/zvětšení (25-400 %), zesvětlení/ztmavení, sytost
barev, ostrost, vyvážení barev, automatická expozice, až 99 kopií, výstup
dvou stránek na jeden list, automatické přizpůsobení velikosti, klonování,
kompletování (až 50 stran)

Fax4 Funkce přímého faxování

Komprese MH/MR/MMR/JBIG, ochrana před nevyžádanými faxy, detekce
vzorců vyzvánění, přeposílání faxů na e-mail a server FTP/SMB5, přeposílání
faxů a místní tisk, vyžádání faxu, zpožděný start (až 24 hodin), hromadné
odesílání (až 200 příjemců), faxový adresář (až 200 rychlých voleb),
zabezpečený příjem faxů

Funkce faxování v síti LAN

Zpožděný start (až 24 hodin), hromadné odesílání (až 30 příjemců), přiblížení,
automatické přizpůsobení velikosti, natočení, tisk více stran na jeden list,
vodoznak, telefonní seznam (až 500 čísel rychlé volby, až 500 skupinových
vytáčení, telefonní seznam uložený v počítači)

Skenování Cílová umístění
naskenovaných dokumentů

Skenování TWAIN/WIA prostřednictvím rozhraní USB nebo sítě, skenování do
počítače přes server SMB, skenování do počítače přes server FTP, skenování do
e-mailu s podporou protokolu LDAP, skenování do paměťového zařízení USB,
skenování WSD

Funkce skenování

Soubory formátu JPEG / TIFF (i vícestránkový) / PDF, adresář e-mailů
(až 100 e-mailových adres, až 10 skupin e-mailových adres), Express Scan
Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licence pro
jeden počítač)

Zabezpečení

Zabezpečený příjem faxů (pouze WorkCentre 6605), zabezpečený tisk2, 256bitové šifrování disku a přepisování3, zabezpečený protokol HTTPS
(SSL, zabezpečený protokol LDAP3), IPsec, ověřování 802.1X, IPv6, SNMPv3, Audit Log, filtrování adres IP, skenování do e-mailu prostřednictvím protokolu
SSL/TLS5 (pouze WorkCentre 6605)

Záruka

2 roky s opravou v místě instalace

Max. jednorázové zatížení; 2 Standardně u modelu 6605. Model 6600 vyžaduje volitelnou sadu pro zvýšení produktivity.; 3 Vyžaduje sadu pro zvýšení produktivity (se 160GB pevným diskem).; 4 Vyžaduje analogovou telefonní linku;
5
Vyžaduje firmware 201301301313 pro model Phaser 6600 a firmware 201301301321 pro model WorkCentre 6605.
1

Správa zařízení
Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, upozornění
e-mailem, Apple® Bonjour
Tiskové ovladače
Windows® XP a novější, OS® X 10.5 a novější, různé distribuce
systémů Linux® a Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Manipulace s médii
Duplexní automatický podavač předloh (6605): jednostranně:
50-125 g/m2, oboustranně: 60-125 g/m2; Ruční podavač,
zásobník 1, zásobník 2: 60-216 g/m2; Typy médií: Běžný,
perforovaný, hlavičkový, barevný, lehký karton, lehký lesklý
karton, těžký karton, těžký lesklý karton, štítky, obálky
Provozní prostředí
Teplota: skladování: 0 až 40 °C, provoz: 10 až 32 °C; Vlhkost:
provoz: 10 až 85 %; Hladina akustického výkonu: 6600: tisk:
6,9 B, pohotovostní režim: 4,5 B, 6605: tisk/kopírování: 6,8 B,
pohotovostní režim: 4,4 B; Hladina akustického tlaku: 6600: tisk:
53 dB(A), pohotovostní režim: 29 dB(A), 6605: tisk/kopírování:
52 dB(A), pohotovostní režim: 29 dB(A); Doba potřebná pro
zahřátí (z režimu spánku): 6600: 21 sekund, 6605: 25 sekund

Elektrické parametry
Napájení: 220-240 V stř., 50/60 Hz, 5 A; Spotřeba energie:
6600: pohotovostní režim: 65 W, tisk: 535 W, režim spánku: 4 W,
6605: pohotovostní režim: 72 W, tisk: 560 W, režim spánku: 6 W,
certifikace ENERGY STAR® (konfigurace DN)

Položky běžné údržby
Sada zobrazovací jednotky: až 60 000 stran**
Odpadní kazeta: až 30 000 stran**
Sestava fixační jednotky: až 100 000 stran**
Sada přenosové jednotky: až 100 000 stran**

Spotřební materiál
Standardní tisková kazeta*:
Černá: 3 000 standardních stran
Azurová: 2 000 standardních stran
Purpurová: 2 000 standardních stran
Žlutá: 2 000 standardních stran
Vysokokapacitní tisková kazeta*:
Černá: 8 000 standardních stran
Azurová: 6 000 standardních stran
Purpurová: 6 000 standardních stran
Žlutá: 6 000 standardních stran

Volitelné příslušenství
Podavač na 550 listů 
Sada pro zvýšení produktivity (512 MB paměti RAM)
Sada pro zvýšení produktivity (160GB pevný disk)
Adaptér bezdrátové sítě
Adaptér bezdrátové sítě
– evropská redukce napájení
– britská redukce napájení 

106R02252
106R02249
106R02250
106R02251
106R02236
106R02233
106R02234
106R02235

108R01121
108R01124
115R00076
108R01122
097S04400
097S04269
097S04403
097S04409
097S03741
097S03742

* P
růměrný počet stand. stran. Uváděná výtěžnost je v souladu
s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu,
pokrytí a režimu tisku.
** 
Přibližný počet stran. Uvedená výtěžnost je určena na základě
průměrné velikosti úlohy 3 strany formátu A4. Výtěžnost se může lišit
v závislosti na velikosti úlohy a formátu a orientaci média.

(konfigurace DN)
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