
Xerox® Phaser® 6700 
Έγχρωμος εκτυπωτής
Το νέο μέτρο σύγκρισης για την 
έγχρωμη εκτύπωση για ομάδες 
εργασίας 

Phaser®

6700 
A4
Έγχρωμος
Εκτυπωτής



Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser
®

 6700 επιταχύνει 
την απόδοση της ομάδας εργασίας, ώστε να έχετε 
χρόνο για να επικεντρωθείτε σε ότι έχει περισσότερη 
σημασία: στην επιτυχία της επιχείρησής σας. 

Με έναν κορυφαίο συνδυασμό εξαιρετικής ποιότητας εικόνας και 
εντυπωσιακής, γρήγορης ταχύτητας εκτύπωσης, ο Xerox Phaser 6700 ανάγει 

την επιχείρηση ή τη μεγάλη ομάδα εργασίας σε νέα επίπεδα παραγωγικότητας 

υψηλού όγκου. Αποκτήστε ασυναγώνιστη ακρίβεια χρώματος για κάθε σημαντικό 

επαγγελματικό έγγραφο που εκτυπώνετε, με τα πρόσθετα οφέλη της ανώτερης 

ευκολίας χρήσης και της φημισμένης αξιοπιστίας που χαρακτηρίζουν τη Xerox. 

Ασυναγώνιστη απόδοση και 
παραγωγικότητα
Στην προσπάθεια να κάνετε την επιχείρησή 

σας πιο ανταγωνιστική, ο έγχρωμος 

εκτυπωτής Phaser 6700 ανεβάζει τον πήχη 

όσον αφορά την ποιότητα εκτύπωσης, την 

απόδοση και την αξιοπιστία.

•  Ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Ο 

Phaser 6700 παρέχει πραγματική ανάλυση 

εκτύπωσης 2400 x 1200 dpi. Σε συνδυασμό 

με πραγματική Adobe® PostScript® 3™, 

δεν υπάρχει κανένας άλλος έγχρωμος 

εκτυπωτής για ομάδες εργασίας που να 

παράγει τόσο ρεαλιστικά έγγραφα, όπως θα 

έπρεπε.

•  Χωρίς συμβιβασμούς στην ταχύτητα. 
Εξασφαλίστε εξαιρετική ποιότητα 

εκτύπωσης με επιπλέον απίθανη απόδοση 

και ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης 

εκτύπωσης μέχρι και 45 σελ./λεπτό. 

•  �ιατηρήστε τις πολυάσχολες ομάδες 
εργασίας αποδοτικές. Ο χειρισμός 

σύνθετων εργασιών είναι εύκολος χάρη 

στον επεξεργαστή 1,25 GHz και τη στάνταρ 

μνήμη συστήματος 1 GB.

•  Προτεραιότητα στην εργασία σας. Με τη 

δυνατότητα Print Around1 δεν διακόπτεται 

η ροή των εργασιών, καθώς επιτρέπει τη 

μετακίνηση της εργασίας σας μπροστά 

από έγγραφα που καθυστερούν στην ουρά 

εκτύπωσης. 

•  Ανθεκτικότητα για βαριά χρήση. Ο 

μηνιαίος κύκλος εργασίας 120.000 σελίδων 

υποστηρίζει ακόμα και τους μεγαλύτερους 

όγκους εκτύπωσης στο γραφείο.

Εύχρηστος για το γραφείο, 
φιλικός για το περιβάλλον 
Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6700 

συνδυάζει χρήσιμες λειτουργίες που έχουν 

κατασκευαστεί για να διευκολύνουν τη ζωή 

στο γραφείο για μεγάλες ομάδες χρηστών, 

με έξυπνα σχεδιαστικά στοιχεία που έχουν 

ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών 

βιωσιμότητας.

•  Εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας οθόνης 
αφής. Το κορυφαίο περιβάλλον εργασίας 

της έγχρωμης οθόνης αφής 109 mm του 

Phaser 6700 επιταχύνει και απλοποιεί 

σημαντικά τις αυτόνομες λειτουργίες. 

•  Χρήσιμες αυτόνομες λειτουργίες. 
Τα ενσωματωμένα βίντεο βοήθειας 

εξασφαλίζουν γρήγορη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων από τον μπροστινό πίνακα. 

•  Στάνταρ λειτουργία διπλής όψης. 
Οι συνθέσεις Phaser 6700DN, DT και 

DX διατίθενται με στάνταρ αυτόματη 

εκτύπωση διπλής όψης σε μέσα βάρους 

μέχρι και 220 gsm. 

•  Γραφίτης EA. Η σύντηξη του γραφίτη 

EA της Xerox γίνεται σε πολύ πιο χαμηλή 

θερμοκρασία και μειώνει την κατανάλωση 

ρεύματος μέχρι και 20% και τις εκπομπές 

CO2 μέχρι και 35%, σε σύγκριση με το 

συμβατικό γραφίτη. Επίσης δεν περιέχει 

έλαια και εξασφαλίζει φωτεινά, ιλουστρασιόν 

αποτελέσματα, ακόμα και σε απλό χαρτί. 

•  Απλά πιο έξυπνος. Ο Phaser 6700 διαθέτει 

έξυπνους δίσκους που εξαλείφουν την 

αβεβαιότητα εμφανίζοντας όλους τους 

διαθέσιμους τύπους μέσων και μεγεθών 

κατά το χρόνο εκτύπωσης.

•  Χαμηλότεροι μηνιαίοι λογαριασμοί 
ηλεκτρικού. Ο Phaser 6700 υποστηρίζει 

τα υψηλότερα πρότυπα ENERGY STAR® για 

εξοικονόμηση ρεύματος.2

1 Απαιτείται το κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο.

2 Συνθέσεις DN, DT και DX.

Η σιγουριά είναι δεδομένη
Χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες ασφάλειας 

και την ασυναγώνιστη αξιοπιστία, μπορείτε 

να βασιστείτε στον έγχρωμο εκτυπωτή Phaser 

6700 για λειτουργία χωρίς προβλήματα κάθε 

παραγωγική ημέρα.

•  Κορυφαία ασφάλεια. Ο Phaser 6700 

προσφέρει δωρεάν κρυπτογράφηση 256 bit. 

Εξασφαλίστε επίσης ενσωματωμένη 

υποστήριξη για δίκτυα IPv6, IPsec, ασφαλές 

HTTPS και άλλες κορυφαίες δυνατότητες 

ασφάλειας δικτύου. 

•  Κρατήστε τα περίεργα μάτια μακριά 
από ευαίσθητα έγγραφα.1 Η διαθέσιμη 

λειτουργία Image Overwrite καταργεί 

εντελώς τα δεδομένα που δεν χρειάζεστε 

πλέον από τον εσωτερικό αποθηκευτικό 

χώρο του εκτυπωτή Phaser 6700. 

•  Εκτύπωση με ασφάλεια.1 Η δυνατότητα 

Secure Print παρακρατεί τις ιδιωτικές 

εργασίες εκτύπωσης στην ουρά μέχρι να 

αποδεσμευθούν στη συσκευή από τον 

κάτοχο της εργασίας.

•  Σχεδίαση για αδιάλειπτη απόδοση. 
Ο Phaser 6700 χρησιμοποιεί αναλώσιμα 

μεγάλης διάρκειας ζωής για επέκταση της 

απόδοσης χωρίς διακοπές. 

•  Περισσότερη εκτύπωση για... 
περισσότερο χρόνο. Με μέγιστη είσοδο 

χαρτιού 2.900 σελίδων και κασέτες γραφίτη 

μεγάλης χωρητικότητας, ο Phaser 6700 

μπορεί να εκτυπώνει περισσότερο με 

λιγότερες διακοπές για την αναπλήρωση 

των αναλώσιμων.

•  Ρύθμιση παραμέτρων μία φορά, 
εφαρμογή σε πολλές συσκευές. -εν 

είναι ανάγκη να ρυθμίζετε κάθε συσκευή 

μεμονωμένα. Υπάρχει η δυνατότητα 

αντιγραφής των ρυθμίσεων της συσκευής 

και διανομής σε όλους τους έγχρωμους 

εκτυπωτές Phaser 6700.
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Η σωστή βοήθεια, αμέσως

Τα ενσωματωμένα βίντεο βοήθειας προσφέρουν 

εύχρηστη, βήμα προς βήμα βοήθεια για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων απευθείας στην 

έγχρωμη οθόνη αφής.

Γρήγορη, εύκολη αυτόνομη, λειτουργία

Ο Phaser 6700 περιλαμβάνει επανασχεδιασμένο 

περιβάλλον εργασίας οθόνης αφής με μεγάλα, 

εύχρηστα, έγχρωμα εικονίδια για εύκολη πλοήγηση.

1
Περιβάλλον εργασίας χρήστη έγχρωμης οθόνης 

αφής 109 mm.

2
Η γρήγορη, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης είναι 

στάνταρ για όλες τις συνθέσεις εκτός από την 

6700N.

3
Ο δίσκος διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων 

(στάνταρ) υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία υλικών, από 

executive μέχρι κάρτες και φακέλους, βάρους μέχρι 

και 220 gsm.

4
Ο δίσκος 550 φύλλων (στάνταρ) επιτρέπει την 

τοποθέτηση νέας δεσμίδας χαρτιού.

5
Οι δύο προαιρετικοί τροφοδότες χαρτιού 550 

φύλλων προσθέτουν άνεση και τοποθέτηση των 

υλικών χωρίς φασαρία.

6
Προσθέστε τον τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας 

1.100 φύλλων και μετατρέψτε τον Phaser 6700 σε 

έναν πρακτικό επιδαπέδιο εκτυπωτή με συνολική 

χωρητικότητα χαρτιού 2.900 φύλλων.

7
Ο προαιρετικός finisher περιλαμβάνει δυνατότητα 

στοιβάγματος 1.000 φύλλων και συρραφή 

50 φύλλων.

8
Προαιρετικό κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 

160 GB.

Σύντομα στοιχεία για τον 

Phaser® 6700

•  Ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 

45 σελ./λεπτό

•  Πραγματική ανάλυση  

1200 x 2400 dpi

•  Ισχυρός επεξεργαστής 

1,25 GHz

•  Ανθεκτικός φόρτος εργασίας 

120.000 σελίδες/μήνα

•  Εμφάνιση πρώτης έγχρωμης 

σελίδας σε 8 δευτερόλεπτα

Εκτύπωση

A4

σελ./λεπτό

Η αρχική φωτογραφία δεν είναι σωστή; 
Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη 
λίστα του Colour By Words και επιλέξτε 
yellow-green colours a lot more green (τα 
κίτρινα-πράσινα χρώματα πιο πράσινα) 
και red colours a lot more saturated (τα 
κόκκινα χρώματα πιο κορεσμένα). Οι 
εικόνες θα είναι τέλειες.

Colour By Words: Έξυπνη 

βελτίωση χρωμάτων

Με τη δυνατότητα Colour By Words, 

δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσετε από την 

αρχή για να επεξεργαστείτε τα αρχεία 

προέλευσης. Μπορείτε να αλλάξετε το 

χρώμα ενός αντικειμένου ή μιας περιοχής 

χωρίς να επηρεάσετε την υπόλοιπη σελίδα. 

Απλά επιλέγετε τις αλλαγές στα χρώματα 

που θέλετε από μια αναπτυσσόμενη λίστα 

και το αντίτυπο προσαρμόζεται αυτόματα.
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Ταχύτητα
Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

Μέχρι 45 έγχρωμες σελ./λεπτό / 45 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας Μέχρι 120.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού 
Τροφοδότηση χαρτιού  Στάνταρ �ίσκος 1 (MPT): 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm

�ίσκος 2: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 99 x 191 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά Πρόσθετος δίσκος 550 φύλλων:  
Εξειδικευμένα μεγέθη: 99 x 191 mm έως 216 x 356 mm

Στάνταρ Προαιρετικά

Πρόσθετος δίσκος 550 φύλλων: Εξειδικευμένα μεγέθη: 99 x 191 mm έως 216 x 356 mm Προαιρετικά

Πρόσθετος τροφοδότης 1.100 φύλλων: Εξειδικευμένα μεγέθη: 99 x 191 mm έως 216 x 356 mm Στάνταρ

Έξοδος χαρτιού Στάνταρ

Προαιρετικά

500 φύλλα

Office Finisher: στοιβακτής 1.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης -/- Στάνταρ

Εκτύπωση 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Έγχρωμη σε 8 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 7 δευτερόλεπτα

Ανάλυση (μέγ.) Μέχρι 2400 x 1200 dpi

Επεξεργαστής 1,25 GHz

Μνήμη (στάνταρ / μέγ.) 2 GB / 1 GB

Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, προαιρετική εξωτερική ασύρματη σύνδεση, Apple Bonjour®

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PostScript® 3™, προσομοίωση PCL® 6 / PCL® 5c, Direct PDF (με προαιρετικό σκληρό δίσκο)

Λειτουργίες εκτύπωσης Στάνταρ Ρυθμίσεις προγράμματος εκτύπωσης Earth Smart, Colour By Words, συρραφή, αμφίδρομο πρόγραμμα οδήγησης, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, 

διάταξη/υδατογράφημα

Προαιρετικά Κιτ παραγωγικότητας: σκληρός δίσκος 160 GB: Print Around, ασφαλής εκτύπωση, προσωπική εκτύπωση, 

δοκιμαστικό σετ, επεγγραφή σκληρού δίσκου, αποθήκευση γραμματοσειρών/φορμών
Στάνταρ

Ασφάλεια SSLv3, IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, HTTPS, IPPS, έλεγχος ταυτότητας SMTP, IPv6, SNMPv3, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, FIPS, 

κρυπτογράφηση 256 bit, Image Overwrite2

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. -εν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση. 2 Απαιτείται το κιτ παραγωγικότητα με σκληρό δίσκο.

�ιαχείριση συσκευής
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 

ειδοποιήσεις μέσω email, αντιγραφή ρυθμίσεων συσκευής, 

PhaserSMART®, αναφορές εργασιών, ανάλυση χρήσης, 

παρακολούθηση εργασιών εκτύπωσης, WebJet Admin 

Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή 
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7. Mac OS® 

10.5 και νεότερη έκδοση, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® 

Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM 

AIX 5™, HP-UX® 11,0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open 

Enterprise Server

�υνατότητες γραμματοσειρών 
Γραμματοσειρές PostScript®: 173. Γραμματοσειρές PCL®: 94

Χειρισμός μέσων
-ίσκος 1 (MPT): 60–220 gsm. -ίσκος 2 και πρόσθετοι δίσκοι 

550 φύλλων: 60–220 gsm. Τροφοδότης 1.100 φύλλων: 

60–220 gsm. Έξοδος διπλής όψης: 60–220 gsm. Τύποι 

υλικού: απλό χαρτί, προτυπωμένο, ανακυκλωμένο, βαρύ, 

letterhead, διάτρητο, κάρτες, βαριές κάρτες, ιλουστρασιόν, 

βαρύ ιλουστρασιόν, ετικέτες, φάκελοι, διαφάνειες, 

προσαρμοσμένο

Πρότυπα χρωμάτων
Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την 

PANTONE®, χρώμα Adobe® PostScript® ανεξάρτητα από 

τη συσκευή, διεθνή πρότυπα χρωμάτων CIE, επιλογές 

χρωμάτων, προφίλ ICC, Apple ColourSync®

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: -20° έως 40° C. Λειτουργίας: 

10° έως 32° C. Υγρασία: 10% έως 85%. Επίπεδα πίεσης 

ήχου: Εκτύπωση: λιγότερο από 59 dB(A), Σε αναμονή: 

λιγότερο από 26 dB(A). Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: 

λιγότερο από 7,3 B(A), Σε αναμονή: λιγότερο από 4,11 B(A). 

Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία αδράνειας): 35 

δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A. Κατανάλωση ισχύος: Μέση 

λειτουργία: 672 W, Σε αναμονή: 118 W, Σε αδράνεια: 8 W. 

Με πιστοποίηση ENERGY STAR® (συνθέσεις DN, DT, DX)

�ιαστάσεις (ΠxΒxΥ)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm. Βάρος: 42,2 kg.  

6700DT: 560 x 516 x 563 mm. Βάρος: 52 kg.  

6700DX: 560 x 516 x 780 mm. Βάρος: 62,8 kg

Πιστοποιήσεις
FCC Part 15, Class A, καταχωρημένος κατά UL 60950-1/

CSA 60950-1-07, σήμανση CE για τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ 

και 2006/95/ΕΚ, GOST, Ενότητα 508 ADA, με πιστοποίηση 

ENERGY STAR® (συνθέσεις DN, DT, DX)

Αναλώσιμα
Κασέτα γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:

Μαύρο: 7.100 σελίδες1 106R01506

Κυανό: 5.000 σελίδες1 106R01503

Ματζέντα: 5.000 σελίδες1 106R01504

Κίτρινο: 5.000 σελίδες1 106R01505

Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:

Μαύρο: 18.000 σελίδες1 106R01510

Κυανό: 12.000 σελίδες1 106R01507

Ματζέντα: 12.000 σελίδες1 106R01508

Κίτρινο: 12.000 σελίδες1 106R01509

Ανταλλακτικό δοχείου συρραπτικού (3 κουτιά) 008R12941 

Κασέτα συρραπτικού 008R12964

Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Μονάδα απεικόνισης, κυανό: 50.000 σελίδες2 108R00971

Μονάδα απεικόνισης, ματζέντα: 50.000 σελίδες2 108R00972

Μονάδα απεικόνισης, κίτρινο: 50.000 σελίδες2 108R00973

Μονάδα απεικόνισης, μαύρο: 50.000 σελίδες2 108R00974

Κασέτα υπολειμμάτων: 25.000 σελίδες2 108R00975
1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. -ηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. 

Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία 

εκτύπωσης.

2  Σελίδες κατά προσέγγιση. -ηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος εργασίας 4 

σελίδων μεγέθους A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της εργασίας, το 

μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

Βοηθητικός εξοπλισμός
-ίσκος 550 φύλλων 097S04150

-ίσκος 1.100 φύλλων 097S04151

Μνήμη 2 GB 097S04396

Βάση με αποθηκευτικό χώρο 097S04552 

Κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 097S04179

Office Finisher 097S04152

– στοιβακτής 1.000 φύλλων, συρραφή 

   50 φύλλων Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου 

– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη* 097S03741

– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097S03742

*  Για τη -ανία και την Ελβετία απαιτείται τοπικός προσαρμογέας


