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Xerox Phaser 6700
Impressora a cores
A nova referência em impressão
a cores para grupos de trabalho
®

®

®

A impressora a cores Phaser 6700 acelera a
produtividade dos grupos de trabalho, proporcionandolhe mais tempo para se concentrar naquilo que é mais
importante: o sucesso da sua empresa.
Com a combinação vencedora de uma excepcional qualidade de imagem e
fantástica velocidade de impressão, a Xerox Phaser 6700 eleva a sua empresa
ou grupo de trabalho a um novo patamar de produtividade de elevados volumes.
Obtém a imbatível precisão de cores em todos os documentos imprescindíveis
para a empresa que imprimir, com as vantagens acrescidas de uma facilidade de
utilização superior e reconhecida ﬁabilidade que apenas a Xerox pode proporcionar.
Incomparável desempenho e
produtividade

Amiga do escritório e amiga do
ambiente

Num esforço para fazer com que a sua
empresa ultrapasse a concorrência, a
impressora Phaser 6700 a cores eleva a
fasquia no que diz respeito a qualidade de
impressão, desempenho e ﬁabilidade.

A impressora a cores Phaser 6700 combina
funcionalidades úteis desenvolvidas para
facilitar a vida no escritório para um grupo
numeroso de utilizadores, com considerações
de design inteligentes que visam potenciar os
seus esforços de sustentabilidade.

• Qualidade de impressão superior. A
Phaser 6700 proporciona uma resolução de
impressão autêntica de 2400 x 1200 dpi.
Combine-se isso com Adobe® PostScript® 3™
autêntico e, simplesmente, não há outra
impressora a cores da classe para grupos
de trabalho que faça com que os seus
documentos a cores transpareçam tanta
realidade como é suposto.
• Sem prejudicar a velocidade. Obtém uma
excepcional qualidade de impressão e ainda
um extraordinário desempenho, com uma
velocidade de impressão a cores e a preto e
branco até 45 ppm.
• Mantenha a produtividade dos grupos de
trabalho mais atarefados. O processador de
1.25 GHz e a memória standard do sistema
de 1 GB tem capacidade para um ﬂuxo
constante de trabalhos complexos com
facilidade.
• O seu trabalho, a sua prioridade. A nossa
funcionalidade Print Around 1 permite-lhe
manter o ﬂuxo de trabalho colocando
o seu trabalho à frente de documentos
encravados na ﬁla de impressão.
• Durabilidade reforçada. O ciclo de trabalho
mensal de 120 000 páginas suporta os
volumes de impressão mais elevados do seu
escritório.

• Interface de ecrã táctil avançada.
O ecrã táctil a cores de 109 mm com a
mais recente tecnologia da Phaser 6700,
torna a operação directa mais rápida e
extremamente fácil.
• Úteis funcionalidades directas. Vídeos de
ajuda integrados disponibilizam apoio para
resolução de problemas rápida directamente
no painel dianteiro.
• Duplex Standard. As conﬁguração DT e
DX da Phaser 6700DN integram impressão
frente e verso automática standard em
suportes até 220 g/m².
• Toner EA. O nosso Toner EA funde a
uma temperatura muito mais baixa, e
reduz o consumo de energia em até 20%
e as emissões de CO2 em até 35% em
comparação com o toner convencional.
Além disso, não utiliza óleo, e disponibiliza
trabalhos brilhantes mesmo em papel
comum.
• Simplesmente, mais inteligente. A
Phaser 6700 integra bandejas inteligentes
– bandejas de papel que reduzem as
tentativas ao mostrar todos os tipos e
tamanhos de suportes disponíveis no
momento da impressão.
• Contas de electricidade mais baixas
ao ﬁm do mês. A Phaser 6700 está em
conformidade com os mais elevados
padrões ENERGY STAR® no que diz respeito
a economia energética.2
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Exige kit de produtividade com disco rígido.
Conﬁgurações DN, DT e DX.

A tranquilidade é uma norma
Com tecnologias de segurança líderes da
indústria e uma incomparável ﬁabilidade,
pode conﬁar na impressora a cores Phaser
6700 para um funcionamento sem
preocupações dia após dia de produtividade.
• Segurança de ponta. A Phaser 6700
disponibiliza codiﬁcação de 256 bits
grátis. Além disso, obtém apoio integrado
para IPv6, IPsec, Secure HTTPS, e outras
funcionalidades de segurança de rede
standard.
• Mantenha os olhares indiscretos
longe dos documentos sensíveis.1 A
funcionalidade de sobreposição de imagem,
elimina totalmente dados desnecessários
do armazenamento interno da impressora
Phaser 6700.
• Impressão em segurança.1 A
funcionalidade de impressão segura
mantém os trabalhos de impressão privados
na ﬁla até serem libertados no dispositivo
pelo dono do trabalho.
• Criada para um desempenho
ininterrupto. A Phaser 6700 utiliza
consumíveis duradoiros para um
desempenho alargado e ininterrupto.
• Imprima mais durante mais tempo. Uma
entrada máxima de papel de 2900 páginas
e cartuchos de toner de alta capacidade
mantêm a Phaser 6700 a imprimir durante
mais tempo com menos interrupções para
abastecimento de consumíveis.
• Conﬁgurar uma vez, e aplicar a todos
os equipamentos. Não é necessário
conﬁgurar cada impressora individualmente.
As conﬁgurações do equipamento podem
ser clonadas e distribuídas por todas as
impressoras a cores Phaser 6700.
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Interface do utilizador com ecrã táctil a cores de
109 mm.
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Rápida impressão automática frente e verso standard
em todas as conﬁgurações excepto 6700N.

Operação directa rápida e fácil

A ajuda certa, da maneira certa

A Phaser 6700 integra uma nova interface com ecrã
de toque, com ícones a cores grandes e intuitivos
para uma fácil navegação.

Vídeos de ajuda integrados proporcionam apoio de
resolução de problemas fácil, passo a passo, logo no
canto do ecrã de toque a cores.
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Bandeja multiusos para 150 folhas (standard)
compatível com um vasto leque de suportes, desde
executive a cartões e envelopes, em gramagens até
220 g/m².
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Bandeja para 550 folhas (standard) permite
abastecer uma resma de papel completa.
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Dois alimentadores de papel opcionais para 550
folhas proporcionam maior comodidade e um
abastecimento de suportes organizado.
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Adicione o alimentador de alta capacidade para
1100 folhas e transforme a Phaser 6700 numa
cómoda impressora de instalação no chão com uma
capacidade total para 2900 folhas.
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O ﬁnalizador opcional inclui empilhamento para
1000 folhas agrafamento para 50 folhas.
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Kit de produtividade opcional com disco rígido de
160 GB.
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A fotograﬁa original não é perfeita?
Utilize a lista pendente Colour By
Words e escolha “yellow-green colours a
lot more green” (amarelos esverdeados
muito mais verdes) e “red colours a lot
more saturated” (vermelhos muito mais
saturados). Resultados com perfeição
fotográﬁca.

Colour By Words:
Melhoramento de cor intuitivo
Com a funcionalidade Colour By Words,
não é necessário voltar à estaca zero
para manipular ﬁcheiros de origem.
Pode alterar a cor de um objecto ou de
uma área sem afectar o resto da página.
Basta seleccionar as modiﬁcações
de cor pretendidas a partir de uma
lista pendente e a sua impressão é
automaticamente ajustada.

Características gerais da
Phaser® 6700
• Impressão até 45 ppm
• True 2400 x 1200 dpi
• Potente processador de
1.25 GHz
• Intenso ciclo de trabalho de
120 000 páginas/mês
• Tempo de saída da primeira
página até 8 segundos a cores

Impressão
A4

45

ppm

Phaser 6700N

Phaser 6700DN

Velocidade

Phaser 6700DT

Phaser 6700DX

Até 45 ppm a cores / 45 ppm a preto e branco

Ciclo de trabalho

Até 120 000 páginas mensais1

Alimentação de Papel
Alimentação de papel

Standard

Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Saída de papel

Bandeja adicional de 550 folhas:
Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Standard

Bandeja adicional de 550 folhas: Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Alimentador adicional de 1100 folhas: Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm

Standard

Standard
Opcional

Opcional

500 folhas
Finalizador Ofﬁce: Empilhador de 1000 folhas, agrafamento de 50 folhas

Impressão automática frente e verso

N/D

Standard

Impressão
Tempo de saída da primeira página

8 segundos a cores / 7 segundos a preto e branco

Resolução (máx.)

Até 2400 x 1200 dpi

Processador

1.25 GHz

Memória (std/máx)

1 GB / 2 GB
10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, sem-ﬁos externo opcional, Apple Bonjour®

Conectividade

Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6 / PCL® 5c, Direct PDF (com disco rígido opcional)

Linguagens de descrição da página
Funções de impressão

Standard
Opcional

Segurança

Deﬁnições do driver Earth Smart, Colour By Words, Agrupamento, driver bidireccional, Smart Duplex, Layout/marca de água
Kit de produtividade: Disco rígido de 160 GB: Print Around, impressão segura, impressão pessoal, conjunto de
amostras, eliminação do disco rígido, armazenamento de fontes e formulários

SSLv3, IPsec, autenticação 802.1X, HTTPS, IPPS, autenticação SMTP, IPv6, SNMPv3, ﬁltragem IP, FIPS, codiﬁcação de 256 bits, eliminação de imagem 2

Garantia
1

Standard

Um ano de garantia nas instalações

Capacidade de volume máxima prevista em qualquer mês. Não se espera que seja mantido numa base regular. 2 Exige kit de produtividade com disco rígido.

Gestão do Equipamento
Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web,
avisos de correio electrónico, clonagem, PhaserSMART®,
contabilização de trabalhos, análise de utilização, controlador
de trabalhos de impressão, WebJet Admin Interface, Tivoli,
Apple® Bonjour
Drivers de impressão
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS®
10.5 e posterior, 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
Capacidades de fontes
Fontes PostScript®: 173, Fontes PCL®: 94
Alimentação de suportes
Bandeja 1 (MPT): 60–220 g/m²; Bandeja 2 e bandejas
adicionais para 550 folhas: 60–220 g/m²; alimentador
de 1100 folhas: 60–220 g/m²; Impressão frente e verso:
60–220 g/m²; Tipos de suportes: Papel normal, pré-impresso,
reciclado, gramagens elevadas, timbrado, perfurado, cartões,
cartões de gramagens elevadas, brilhante, brilhante de
gramagens elevadas, etiquetas, envelopes, transparências,
personalizados
Padrões de cores
Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, cor
independente do equipamento Adobe® PostScript®, padrões
de cores internacionais CIE, Opções de cor, Perﬁl ICC, Apple
ColourSync®

Ambiente de funcionamento
Temperatura: Armazenamento: -20° a 40° C; Em
funcionamento: 10º a 32º C; Humidade relativa: 10% a 85%;
Níveis de pressão sonora: A imprimir: menos de 59 dB(A),
Em espera: menos de 26 dB(A); Níveis de potência sonora:
Em impressão: menos de 7.3 B(A); Em espera: menos de
4,11 B(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo
inactivo):
35 segundos
Características eléctricas
220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A; Consumo de energia:
Operações médias: 672 W, Em espera: 118 W, Modo inactivo:
8 W; qualiﬁcação ENERGY STAR® (conﬁgurações DN, DT, DX)

106R01510
106R01507
106R01508
106R01509
008R12941
008R12964

Elementos de Manutenção de Rotina
Unidade de imagens ciano: 50 000 páginas2
Unidade de imagens magenta: 50 000 páginas2
Unidade de imagens amarelo: 50 000 páginas2
Unidade de imagens preto: 50 000 páginas2
Cartucho de resíduos: 25 000 páginas2

108R00971
108R00972
108R00973
108R00974
108R00975

1

Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com a norma
ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo
de impressão.
2
Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num formato médio de
4 páginas A4. O rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato
do suporte e orientação.

Dimensões (LxPxA)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, Peso: 42,2 kg;
6700DT: 560 x 516 x 563 mm, Peso: 52 kg;
6700DX: 560 x 516 x 780 mm, Peso: 62,8 kg
Certiﬁcações
FCC Parte 15, Classe A, Listado de acordo com UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, marca CE aplicável de acordo com as
Directivas 2004/108/EC e 2006/95/EC, GOST, Secção 508
ADA, qualiﬁcação ENERGY STAR® (conﬁgurações DN, DT, DX)
Consumíveis
Cartucho de toner de capacidade standard:
Preto: 7100 páginas1
Ciano: 5000 páginas1
Magenta: 5000 páginas1
Amarelo: 5000 páginas1

Cartucho de toner de alta capacidade:
Preto: 18 000 páginas1
Ciano: 12 000 páginas1
Magenta: 12 000 páginas1
Amarelo: 12 000 páginas1
Recargas de agrafos (3 caixas)
Cartucho de Agrafos

106R01506
106R01503
106R01504
106R01505

Opções
Bandeja para 550 folhas
Bandeja para 1100 folhas
Memória de 2 GB
Armário com arrumação
Kit de produtividade com disco rígido
Finalizador Ofﬁce
– Empilhador de 1000 folhas, agrafamento de
50 folhas
Adaptador de rede sem-ﬁos
– Conversor de corrente europeu*
– Conversor de corrente para o RU
* É necessário um adaptador local para a Dinamarca e para a Suíça

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/ofﬁce
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