Xerox® Phaser® 6600 och
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Färgskrivare och
Multifunktionssystem

Phaser 6600 skrivare
och WorkCentre 6605
Multifunktionssystem
Expandera din verksamhet med
enkel effektivitet på kontoret.

Färgskrivaren Xerox Phaser 6600
och färgmultifunktionssystemet
Xerox WorkCentre™ 6605
®

®

®

Värdet av att förbättra ditt företags image är omätbart. Med de prisvärda
färgskrivarna Phaser 6600 och WorkCentre 6605 multifunktionsskrivare, kan dagens
hårt arbetande arbetsgrupper enkelt få viktig affärskommunikation att stå ut från
konkurrenternas med exceptionella färgutskrifter.
Färgutskrifter som får ditt
material att stå ut från
mängden
Phaser 6600 och WorkCentre 6605 ger din
image en viktig och färgstark fördel, oavsett
i vilken bransch du befinner dig i.
• Utskrifter som säljer in ditt företag.
Med upp till 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200
förbättrad bildkvalitet) i utskriftsupplösning
förmedlas ditt budskap mer övertygande
än någonsin.
• Förbättrad bildkvalitet. Fotoläget ger dina
utskrifter djupare, fylligare färger som får
bilder och grafik att se enastående ut med
en verklighetstrogen livfullhet.
• Unik Xerox EA-toner. Fixerar vid en
mycket lägre temperatur och minskar
energiförbrukningen med upp till 20 % och
CO2-utsläpp upp till 35 %, i jämförelse med
konventionella toners. Den är även helt fri
från olja och levererar färgstarka, glansiga
utskrifter även på normalt eller återvunnet
papper.
• Alltid rätt färg. Pantone -kalibrerade
simuleringar av solida färger och Xerox
färgkorrigeringsteknik ger dig förväntade,
enhetliga resultat.
®

• Konsekvent precision. Adobe® PostScript®
3™ säkerställer att utskrifterna har en hög
och jämn precision med klara, naturtrogna
färger och strålande grafik.

Kraftfulla funktioner

Förenkla produktiviteten

Phaser 6600 och WorkCentre 6605 erbjuder
mängder av funktioner och kraftfulla
alternativ nu till ett överkomligt pris även
för mindre arbetsgrupper.

Phaser 6600 och WorkCentre 6605
erbjuder tidsbesparande fördelar och
lättanvända funktioner, för arbetsgrupper
med ett högt tempo.

• Minska din pappersförbrukningen.
Automatisk dubbelsidig utskrift på
DN-modellerna gör det enkelt att spara
papper och ger dina dokumenten ett
professionellt utseende. Dessutom,
Flera sidor per ark (N-up) låter dig skriva
ut flera sidor på samma ark, som är
speciellt användbart då man skriver ut
presentationer.

• Krångelfri utskrift. Phaser 6600 och
WorkCentre 6605 jobbar snabbt med en
utskriftshastighet på upp till 35 sidor per
minut i både färg och svartvitt.

• Trådlös frihet. Trådlöst nätverk som tillval
gör att Phaser 6600 WorkCentre 6605 kan
placeras var som helst.
• Färre delar att byta ut. Tonerkassetter
med hög kapacitet ger färre driftstopp
och hjälper till att minskar din totala
dirftskostnad.
• Slå ihop maskiner och spara pengar.
Den prisvärda WorkCentre 6605 sparar
energi och förbrukningsmaterial genom att
kombinera kopierings-, skrivar-, scanningsoch faxfunktioner – allt i en maskin.
• Hög säkerhet. Håll dina känsliga dokument
borta från oavsiktliga mottagare med
funktionen Säker utskrift1 och skydda
åtkomst till enhetens funktioner med en
personlig PIN-kod.
• Total trygghet. Tillförlitligheten
kompletteras av vår 1 års på platsen-garanti.

• Längre tid mellan papperspåfyllningar.
Med ett 550-arks pappersmagasin rymmer
man hela pappersbunten – aldrig mer
halvfulla pappersförpackningar som tar upp
värdefullt utrymme. Med ett extramagasin
kan du utöka kapaciteten till 1 250 ark och
bli än mer effektiv då du slipper onödiga
driftstopp för papperspåfyllning.
• Så enkelt som det kan bli. Den innovativa
och ställbara 4,3-tums pekskärmen på
WorkCentre 6605 har ljusstarka, färgglada
symboler och intuitiva menyer för optimal
användarvänlighet.
• Digitalisera dina arbetsflöden. Med
WorkCentre 6605 kan du scanna
pappersdokument och skapa text-sökbara
digitala filer som kan delas automatiskt
via e-post eller nätverksmappar, lagras på
enheten eller ett USB-minne vilket ger verklig
mobilitet.
• Enkel uppstart och daglig drift. Du är
igång på några minuter, och med Xerox®
CentreWare® IS fjärradministreras maskinen
smidigt via webbläsaren på en dator
ansluten till nätverket.
• Arbeta mobilt. Skriv ut direkt från Apple
iOS-enheter tack vare stöd för Apple
AirPrint².

1

Standard på WorkCentre 6605. Phaser 6600 kräver antingen tillvalet 512 MB minne eller Produktivitetssats (med 160 GB hårddisk).

² Minimumkrav, inbyggd programvara: 201301301313 för Phaser 6600, 201301301321 för WorkCentre 6605.

En enhet, många funktioner. Färgmultifunktionssystemet Xerox® WorkCentre™ 6605
är baserat på Xerox® Phaser® 6600-skrivarens höga prestanda, och har en mängd
produktivitetsverktyg som hjälper personalen utföra alla dagliga kontorsrutiner
effektivare än någonsin.
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WorkCentre 6605 inkluderar en 4,3-tums pekskärm
med lättförståeliga instruktioner och hjälpsidor för att
underlätta på platsen-användningen.
2

50-arks automatisk dokumentmatare för
dubbelsidiga original, scannar automatiskt båda
sidorna av ett orginal vid kopiering, scanning och fax.
6

3

Via USB-porten på framsidan kan användarna snabbt
skriva ut från eller scanna till andra USB-enheter.
4

Kraftfulla elektroniska arbetsflöden inkluderar
scanning direkt till e-post, scanning över nätverk
samt fax över nätverk för snabb och effektiv
nätverksfaxning från din PC eller Mac.
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250-arks utmatningsmagasin med sensor som
känner av när magasinet är fullt.
6
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150-arks kombimagasin för utskriftsmaterial från
76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.
7

Med ett extra 550-arks magasin som tillval, rymmer
WorkCentre totalt 700 ark.
8

Med ytterligare ett 550-arks magasin ökar den totala
papperskapasiteten till 1250 ark.
9

Stativ med förvaringsutrymme för tonerkassetter,
papper etc (tillval).

Phaser® 6600 Fakta i korthet

WorkCentre™ 6605 Fakta i korthet

• Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt
• Utskrift av första sidan – 9 sekunder i svartvitt,
10 sekunder i färg
• Trådlös anslutning som tillval
• Standard automatisk dubbelsidig utskrift
(på 6600DN)
• Standard kapacitet 550 ark
(expanderbart till 1 100 ark)

Alla funktioner hos Phaser 6600 plus:
• Scanningegenskaper som förbättrar
arbetsflödet
• Komplett kopieringslösning
• Fax via nätverk eller direkt från enheten
• 4,3-tums pekskärm med tydliga menyer i färg
• 50-arks automatisk dokumentmatare för
dubbelsidiga original

Utskrift

Phaser 6600
B x D x H:
430 x 488 x 384 mm
Vikt:
25,5 kg

A4

35

sid/min

Kopiering/utskrift/scanning/faxning/e-post

WorkCentre 6605
B x D x H:
430 x 528 x 560 mm
Vikt:
32,5 kg

A4

35

sid/min

Phaser 6600N

Phaser 6600DN

Hastighet

Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym

Upp till 80 000 sidor/månad1

Pappershantering

InmatningStandard

WorkCentre 6605N

WorkCentre 6605DN

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark,
anpassade storlekar: 140 x 140 mm till 216 x 356 mm

–

Kombimagasin: 150 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm
Tillval

Magasin 2: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

PappersutmatningStandard

250 ark med utskriftssidan nedåt och avkänning av fullt magasin.

Automatisk dubbelsidig utskrift

–

Standard

Utskrift Första sidan

9 sekunder i svartvitt, 10 sekunder i färg

Utskriftsupplösning (max)

Upp till 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 dpi med förbättrad bildkvalitet)

Processor

533 MHz

–

Standard

Minne (standard/max)

256 MB/768 MB

Anslutningar

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

Skrivarspråk

Adobe® PostScript® 3™, PCL5-/6-, XPS-, PDF-emulering

Utskriftsfunktioner

PANTONE®-kalibrerad simulering av solida färger, sparade inställningar, Earth Smart-inställningar, färgkorrigering, flera sidor per ark, häfteslayout,
vattenmärkning, fotoläge, sortering, säger utskrift2, sparad utskrift2, teckensnitt-/formulär- och makro-lagring3, Apple AirPrint4

Kopiering Första sidan
Kopieringsfunktioner

Fax5 Egenskaper för direktfax

512 MB/1 GB

13 sekunder i svartvitt, 16 sekunder i färg
–

Upp till 600 x 600 dpi, förminskning/förstorning (25 % - 400 %), ljushetsgrad,
färgmättnad, skärpa, färgbalans, automatisk exponering, upp till 99 kopior,
två sidor per ark, autopassning, kloning, sortering (upp till 50 sidor)

–

MH-/MR-/MMR-/JBIG-komprimering, skydd mot skräpfax, DRPD-funktion,
vidarebefordran av fax till e-post och FTP/SMB-server4, vidarebefodran av fax
och utskrift lokalt, pollning, fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax
(upp till 200 mottagare), adressbok (upp till 200 snabbnummer), säker
mottagning av fax

Funktioner för nätverksfaxning

Scanning Scanningsdestinationer

Fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 30 mottagare), zoom,
autopassning, rotation, flera sidor per ark, vattenmärkning, telefonbok (upp till
500 snabbnummer, upp till 500 nummergrupper, telefonboken sparas på en PC)
–

TWAIN/WIA-scanning via USB eller nätverk, scanna till dator via SMB, scanna
till server via FTP, scanna till e-post med stöd för LDAP, scanna till USB-minne,
WSD-scanning

Scanningfunktioner

Filformat: JPEG / TIFF / flersidig TIFF / PDF, e-postadressbok (upp till 100
e-postadresser, upp till 10 e-postgrupper), Express Scan Manager, Scan to PC
Desktop® SE Small Business Edition (1-plats-licens)

Säkerhet

Säker faxmottagning (enbart WorkCentre 6605), säker utskrift2, 256 bitars hårddiskkryptering och dataöverskrivning3, säker HTTPS (SSL, säker LDAP3), IPsec,
802.1X autentisering, IPv6, SNMPv3, transaktionslogg, IP-filtrering , Scanning till e-post via SSL/TLS5 (endast WorkCentre 6605)4

Garanti

Ett års på plats-garanti6

Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; 2 Som standard på 6605, 6600 kräver antingen tillvalet 512 MB minne eller Produktivitetssats; 3 Produktivitetssats (med 160 GB hårddisk); 4 Minimumkrav, inbyggd
programvara: 201301301313 för Phaser 6600, 201301301321 för WorkCentre 6605; 5 Kräver analog telefonlinje; 6 Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om
serviceavtalets omfattning och villkor.
1

Skrivaradministration
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web,
e-postrapportering, Apple® Bonjour

dB(A); 6605: Utskrift/kopiering: 52 dB(A), vänteläge: 29 dB(A);
uppvärmningstid (från viloläge) 6600: Så snabbt som 21
sekunder, 6605: så snabbt som 25 sekunder

Skrivardrivrutiner
Windows® XP och senare, OS® X 10.5 och senare, vissa Linux®och Unix- distributioner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®

Strömförsörjning
Nätanslutning: 220-240 V, 50/60 Hz, 5A; effektförbrukning:
6600: Vänteläge: 64 W, utskrift: 520 W, viloläge: 4 W; 6605:
Vänteläge: 72 W, utskrift: 560 W, viloläge: 5,9 W; uppfyller
Energy Star (DN-konfigurationen)

Pappershantering
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original (6605):
Enkelsidigt: 50 – 125 g/m2; dubbelsidigt: 60 – 125 g/m2;
snabbmagasin, magasin 1, magasin 2: 60 – 216 g/m2;
utskriftsmaterial: Vanligt, hålat, brevpapper, färgat, tunn kartong,
tunn glättad kartong, tjock kartong, tjock glättad kartong,
etiketter, kuvert
Driftmiljö
Temperatur: Förvaring: 0 ºC till 40 ºC, drift: 10 °C till 32 °C; relativ
fuktighet, drift: 10 % till 85 %; ljudeffektsnivåer: 6600: Utskrift:
6,9 B, vänteläge: 4,5 B; 6605: Utskrift/kopiering: 6,8 B, vänteläge:
4,4 B; ljudtrycksnivå: 6600: Utskrift: 53 dB(A), vänteläge: 29

Förbrukningsmaterial
Standardtonerkassett*:
Svart: 3 000 sidor
Cyan: 2 000 sidor
Magenta: 2 000 sidor
Gul: 2 000 sidor
Högkapacitetstonerkassett*:
Svart: 8 000 sidor
Cyan: 6 000 sidor
Magenta: 6 000 sidor
Yellow: 6 000 sidor

106R02248
106R02245
106R02246
106R02247
106R02232
106R02229
106R02230
106R02231

(DN-konfigurationen)

Mer information finns på www.xerox.com/office
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Underhållsmaterial
Trumsats: Upp till 60 000 sidor**
Avfallskassett: Upp till 30 000 sidor**
Fixeringsenhet: Upp till 100 000 sidor**
Överföringsenhet: Upp till 100 000 sidor**

108R01121
108R01124
115R00076
108R01122

Tillval
550-sidors magasin
Stativ
512 MB minne
Produktivitetssats (160 GB hårddisk)
Trådlös Nätverksadapter

097S04400
497K13660
097S04269
097S04403
097S04409

* Genomsnitt för standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC
19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och
täckningsgrad samt utskriftsläge.
** Ungefärligt sidantal. Uppgivet sidantal avser en genomsnittlig
jobbstorlek om 3 A4-sidor. Sidantalet varierar med jobbstorlek,
sidstorlek och sidorientering.


