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מדפסת צבעונית רב-תכליתית 
Xerox® WorkCentre® 6655i

הדרך שבה אתה רוצה לעבוד.



אפשרויות נדידה.
WorkCentre 6655i מאפשרת לעובדים לשלוט 

בפונקציות של המדפסת מכל תחנת עבודה. 
בעזרת לוח הבקרה המרוחק ניתן להדריך 

משתמשים וצוות ה-IT יכול להציג את ממשק 
המשתמש ולנטר אותו מרחוק יותר בנוחות. 

התקנים של  ®Xerox  המבוססים על טכנולוגיית 
 Wi-Fi Direct תומכים בחיבור ConnectKey
המאפשר לך לבצע הדפסה מהתקן נייד מבלי 

שיהיה עליך להתחבר לרשת.

Xerox מאפשרת הדפסה וסריקה מדויקות 
ומאובטחות באמצעות רצף של אפשרויות 

מתאימות לניידים שיתאימו לסביבה שלך, הכוללות 
אפליקציות הדפסה וסריקה המסופקות ללא תשלום 

כגון האפליקציה Xerox® Mobile Link וסדרת 
פתרונות ארגוניים רבי עוצמה לניידים.

למד עוד על הסיבות לכך ש-Xerox היא הבחירה 
היחידה המתאימה לאנשי המקצוע הניידים של 

www.xerox.com/mobile ימינו בכתובת 

דרך טובה יותר לעשות את העבודה.
תוכל להתנסות בממשק משתמש פשוט 

ואינטואיטיבי שניתן להתאים אותו לצרכים העסקיים 
שלך. צור בקלות תהליך עבודה שיאפשר לך לסרוק 

מידע ליעדים שתבחר )כתובת דואר אלקטרוני, 
מחשב שולחני, תיקיות רשת, מאגרים בענן( 

בתבניות טקסט מאובטח וניתן לחיפוש בלחיצה 
אחת. מאפיין זה יחסוך לך זמן ויאפשר לך לעשות 

יותר עם המידע שאתה סורק ושומר.

אפליקציות מוטבעות מאפשרות לך לחבר עובדים 
 Xerox® App Gallery .ניידים למדפסת בקלות

 Print מאפשרת לך להוריד אפליקציות חדשות כגון
 Scan to Microsoft® Office-ו from DropBox™ 

365 ישירות דרך ממשק המשתמש. טכנולוגיית 
Xerox® ConnectKey מסייעת לך לייעל את 

האופן שבו העסק מתמודד עם מידע חיוני השמור 
במערכת הפנימית או בענן.

האפליקציות זמינות ב-Xerox® App Gallery. בקר 
www.xerox.com/AppGallery בכתובת 

יתרונות כספיים.
מנהלי התקן ההדפסה של  ®Xerox המבוססים 

על  ®Microsoft® Windows מאפשרים לך 
לשמור הגדרות שונות לכל אפליקציה וכך 

מפחיתים את הצורך לערוך שינויים ומצמצמים את 
 Xerox® הסיכון לשגיאות אפשריות. טכנולוגיית
ConnectKey מתפתחת בהתאם לצרכים שלך 

על-ידי הגבלת השימוש ובקרה על ההדפסה בצבע. 
הפקד User Permission )הרשאות משתמש( 
משתלב עם מערכת האימות הפנימית הקיימת 

ומאפשר לך למנוע ממשתמשים שיוגדרו מראש או 
ממשתמשים בלתי מורשים לראות תכונות מסוימות 

בממשק המשתמש.

הגנה ללא פשרות על הנתונים.
טכנולוגיית ConnectKey מספקת טכנולוגיות 

ותכונות מתקדמות שיסייעו לך להבטיח שהמידע 
הסודי של החברה יישאר מוגן. תכונות האבטחה 

הסטנדרטיות שלנו כוללות הצפנת כונן קשיח בתקן 
AES 256-bit, הגנה של  ®McAfee המופעלת 

על-ידי Intel Security, מחיקת תמונות, הדפסה 
מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת ושליחת דואר 

אלקטרוני לשרתי דואר חיצוניים.

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Xerox מסייעת 
 לך לשפר את האבטחה, בקר בכתובת 

www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 6655i מדפסת צבעונית רב-תכליתית

כדי לקבל מידע נוסף על מאפיינים 
של התקנים התומכים בטכנולוגיית 

www. עבור לכתובת ,ConnectKey
xerox.com/ConnectKeyEG

 Xerox® ConnectKey®  העבודה אינה כבולה תמיד למשרד וגם אתה לא. טכנולוגיית
מספקת לך חיבור ללא הפרעות לכלי הפרודוקטיביות המניעים את העסק שלך קדימה 

ובכך מעניקה לך את החופש והנוחות המאפשרים לך לעבוד בכל זמן שתרצה ובכל מקום 
.www.connectkey.com שתרצה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת

 .Xerox® Easy Translator שירות

שירות אופציונלי זה מאפשר ללקוחות 
לסרוק מסמך ולקבל עותק מתורגם 

מודפס ו/או בהודעת דואר אלקטרוני. 
משתמשים יוכלו גם לשלוח תמונה מהתקן 

iOS או Android או ממחשב שתועבר 
לתרגום. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת 

https://xeroxtranslates.com

גמישות רבה יותר בכל מיקום.
שפר את חוויית ההדפסה מניידים.

 ™Apple® AirPrint. הדפס הודעות דואר  •
אלקטרוני, תמונות ומסמכים משרדיים 

חשובים ישירות מתוך  ®Apple iPhone או 
ה- ®iPad שלך, ללא צורך בהתקנת מנהלי 
התקנים. AirPrint מאפשר ל-iPhone או 
 AirPrint-לאתר מדפסת התומכת ב iPad
ולהתחבר אליה באופן אוטומטי דרך רשת 

ה-Wi-Fi של המשרד.

•  Xerox®  תוסף שירות ההדפסה של
ל- ™Android. הדפסה פשוטה 

מ-Android ללא צורך באפליקציות של 
צד שלישי או במנהלי התקנים להדפסה. 

תוסף זה מאפשר לך לבצע בקלות שליחה 
להדפסה למדפסת רב-תכליתית התומכת 
בטכנולוגיית Xerox® ConnectKey דרך 

רשת אלחוטית.

www.xerox.com/security


1  מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי של 60 גיליונות 
מקבל גודלי נייר מותאמים אישית החל מגודל 

 356  x 216 139.7 מ"מ ועד לגודל של  x 139.7
מ"מ.

 x 216 2  משטח הזכוכית למסמכים הגדול במידות
 356 מ"מ תומך במגוון רחב של גודלי נייר.

WorkCentre 6655i  3 כוללת מסך מגע בגודל 7 
אינץ' המציג הוראות פשוטות להבנה ומסכי עזרה 

המסייעים לייעל ביצוע של פעולות מהמדפסת.

4  אפליקציות כלולות כסטנדרט לשיפור הנוחות. 
 QR וקוד PrintByXerox  ,Xerox® App Gallery

מסייעים להדפסה מניידים ולקישור עם ניידים 
ובטעינת אפליקציות חדשות.

5  יציאת USB קלה לגישה מאפשרת למשתמשים 
להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או 

לבצע סריקה לכל התקן מסוג זה במהירות.

6  מגש פלט של 250 גיליונות עם חיישן מגש מלא.

7  המהדק השימושי מהדק חומרי הדפסה במשקל 
של עד 75 ג'/מ"ר.

8  מגש עקיפה של 150 גיליונות מתאים לגודלי נייר 
מותאמים אישית מ-x 76.2  127 מ"מ ועד 216 

x  356 מ"מ.

9  המגש הסטנדרטי של 550 גיליונות מתאים 
 356  x 216-210 מ"מ ל  x 148 לגודלי נייר שבין

מ"מ.

10  בחר מגש נייר נוסף של 550 גיליונות נייר עבור 
 356  x 216-210 מ"מ ל  x 148 גודלי נייר שבין

מ"מ )אופציונלי(, וכך תגדיל את קיבולת הנייר 
הכוללת ל-1,250 גיליונות.

11  מעמד אופציונלי מספק מקום לאחסון של 
מחסניות טונר, נייר וחומרים מתכלים אחרים.

 Xerox®  האלחוטי האופציונלי של USB-12  מתאם ה
 WorkCentre מאפשר לך לחבר את מדפסת

6655i לרשת האלחוטית. 
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בין אם בהצבה על שולחן או על הרצפה, המדפסת הצבעונית 
הרב-תכליתית Xerox®WorkCentre® 6655i מציעה את 

התצורה המתאימה לכל סביבה משרדית.
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שלוט בעלויות שלך.

Xerox® WorkCentre® 6655i תאפשר לך להשפיע 
על המאזן הסופי שלך – ולהרשים את הלקוחות.

בצע התאמה אישית של הגדרות מנהל התקן  •
ההדפסה כדי להדפיס באופן חסכוני ויעיל.  

לדוגמה, בחר באפשרות N-Up להדפסת עמודים 
מרובים בגיליון אחד כברירת המחדל. התאם 

הגדרות עבור אפליקציות ספציפיות, כגון הדפסה 
דו-צדדית של הודעות דואר אלקטרוני.

הדפס בצורה אחראית. כברירת מחדל, מנהל  •
התקן ההדפסה מוגדר להדפסה דו-צדדית, 

והמאפיין Earth Smart מאפשר לך לבחור הגדרות 
ברירת מחדל נוספות המעודדות שימוש אחראי, 

כגון מניעת הדפסה של עמודי כרזה.

חיוב קל ומדויק. WorkCentre 6655i כוללת  •
יכולת להתחבר לרשת כדי לבצע שליחה אוטומטית 
של קריאות מונה שמאפשרת ייעול של מילוי הטונר 

לצורך שיפור הפרודוקטיביות.

•  Xerox® .נהל את השימוש במדפסת ועקוב אחריו
Standard Accounting )חשבונאות סטנדרטית( 
מספקת דוחות שיאפשרו לך לבצע בקרת עלויות 
משופרת על כל הפונקציות במדפסת. הפתרונות 

המתקדמים של שותפי Xerox Alliance מספקים 
כלים שימושיים עוד יותר המיועדים לסביבות 

משרדיות גדולות יותר. 



המדפסת הצבעונית הרב-תכליתית WorkCentre 6655i מבוססת על טכנולוגיית  ®Xerox® ConnectKey . לקבלת מידע 
.www.connectkey.com נוסף, בקר בכתובת

WorkCentre 6655i/Xמפרטי המדפסת 
עד 36 עמודים לדקה בגודל 8.5x11(  Letter אינץ'(/ עד 35 עמודים לדקה בגודל A4מהירות

עד 100,000 עמודים לחודשמחזור עבודה1
כונן דיסק קשיח בנפח מינימלי של 250GB  / ליבה כפולה במהירות 4GB  / 1GHz כונן קשיח / מעבד / זיכרון

10/100/1000Base-T Ethernet, הדפסה ישירה עם Wi-Fi Direct , High-Speed USB 2.0 עם מתאם USB אלחוטי אופציונלי של  ®Xerox קישוריות
פנקס כתובות מאוחד, לוח בקרה מרוחק, תמיכה מקוונת )גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה(, שכפול הגדרות תצורהמאפייני בקר

העתקה והדפסה
העתקה: עד x 600 dpi  600; הדפסה: עד x 600 dpi 2400 רזולוציית העתקה והדפסה
זמן להדפסת עמוד ראשון 

העתקה: במהירות של 16 שניות בצבע / 15 שניות בשחור ולבן; הדפסה: במהירות של 11 שניות בצבע / 11 שניות בשחור ולבן)במהירות של(

 ™XPS® (  XML Paper Specification  ,PCL® 5c / PCL 6  ,PDF  ,Adobe® PostScript® 3(PDL )שפות תיאור עמוד(
הדפסה מתוך USB, הדפסה מוצפנת מאובטחת, הגדרות מנהל התקן Xerox® Earth Smart, זיהוי עבודה, הגדרות מנהל התקן לאחסון ושחזור, עדכון מצב דו-כיווני מאפייני הדפסה

בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור עבודות, Xerox® Colour By Words, הגדרות ברירת מחדל של אפליקציות, הדפסה דו-צדדית )כברירת מחדל(, הפסקת כל 
העבודות

הדפסה 
מניידים 

ואפליקציות 
לניידים

 ™Apple® AirPrint , אישור  ®Mopria , אפליקציה לקודי QR, האפליקציה Xerox® App Gallery, האפליקציה PrintByXerox@ כלולה כסטנדרט
הורדה ללא 

תוסף Xerox® Print Service ל-Android, תוסף Mopria® Print Service ל- ™Android , האפליקציה Xerox® Mobile Linkתשלום

Xerox® Easy Translator Service , Xerox® Mobile Print Cloud , Xerox® Mobile Printאופציונלי

כלולה  סריקה 
כסטנדרט

יעדים: סריקה לתיבת דואר; סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת; תבניות קבצים: TIFF  ,JPEG  ,XPS  ,PDF/A  ,PDF ; מאפייני נוחות: סריקה 
לבית, סריקה במגע יחיד, חיפוש במסמכי PDF, מסמכי PDF / XPS / TIFF באורך עמוד אחד / עמודים מרובים, מסמכי PDF מוצפנים / מוגנים באמצעות סיסמה, 

PDF/A /  Linearised PDF
אופציונלי   Xerox פתרונות נוספים הזמינים דרך שותפים שונים של ,Professional-ו SE בגרסאות  Xerox® Scan to PC Desktop®  , DocuShare®  עבור  ConnectKey® 

Alliance

פקס מוטמע2, פקס LAN, פקס באינטרנט, פקס שרתפקס 

כלולה כסטנדרט  ®McAfee  מוטמעת, תאימות ל-ePO(  McAfee ePolicy(, שכתוב נתוני כונן קשיח, הצפנת 256 סיביות )בהתאם לתקן Common Criteria , )FIPS 140-2 אבטחה  
 , SSL ,אימות רשת , Cisco® TrustSec 3, הדפסה מוצפנת מאובטחת, פקס מאובטח, סריקה מאובטחת, דואר אלקטרוני מאובטח, שילוב) ISO 15408(  Certification

SNMPv3, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמשים
אופציונלי  Xerox® PrintSafe התוכנה ,) .NET , CAC/PIV(  Smart Card Kit , McAfee Integrity Control

כלולה כסטנדרט Xerox® Standard Accounting )חשבונאות סטנדרטית( )העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני(, Network Accounting Enablement )הפעלה של חשבונאות 
חשבונאות ברשת(

אופציונלי  Xerox Alliance פתרונות חשבונאיים אחרים ברשת הזמינים דרך שותפים שונים של ,YSoft® SafeQ®  , Equitrac Office®  , Equitrac Express® 

כלולה כסטנדרט מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: 60 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 139.7  139.7 מ"מ עד x 216  356 מ"מהזנת נייר 
מגש עקיפה: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 76.2  127 מ"מ עד x 216  356 מ"מ

מגש 1: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 148  210 מ"מ עד x 216  356 מ"מ
אופציונלי מגש אחד נוסף: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 148  210 מ"מ עד x 216  356 מ"מ 

קיבולת כוללת )סטנדרטית / 
700 / 1,250 גיליונותמרבית(

250 גיליונות, מופנים כלפי מטה עם חיישן מגש מלאפלט נייר 

מהדק שימושי לא מקוון: 20 גיליונות, מיקום יחידגימור

אחריות לשנה באתר הלקוח )בהתאם למיקום גאוגרפי(אחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; 2 נדרש קו טלפון אנלוגי; 3 נמצא בשלבי הערכה

Xerox® WorkCentre® 6655i

לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל www.xerox.com/office/WC6655Specs. תוכל לבנות ולהגדיר תצורה 
 של מדפסת רב-תכליתית צבעונית מדגם Xerox® WorkCentre 6655i המותאמת לצרכים שלך בכתובת 

 www.buildyourownxerox.com/connectkey 
www.xerox.com/office לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת

 ,  DocuShare®  ,  ConnectKey®  ,  CentreWare®  ,וסימן פיגורטיבי XEROX® -ו ,  Xerox®  .2016© . כל הזכויות שמורות Xerox Corporation
 Xerox Extensible Interface-ו  Xerox eConcierge®  ,  WorkCentre®  ,  Scan to PC Desktop®  ,  Mobile Express Driver®  ,  Global Print Driver® 
 ®Platform  הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. פרטי המוצר ו/או המפרטים כפופים לשינוי ללא התראה 
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ניהול המדפסת
 Xerox®  ,Xerox® CentreWare® Internet Services

Apple® Bonjour®   ,CentreWare® Web,  התראות בדואר 
אלקטרוני על חומרים מתכלים שאוזלים 

מנהלי התקן הדפסה
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/

  ,Oracle® Solaris 9, 10 ,ואילך Mac OS® 10.5  ,Vista/7/8/9
 HP-  ,Fedora® Core 12-15  ,Redhat® Enterprise Linux® 
 Xerox® Global Print  ,SUSE®   ,IBM® AIX® 5  ,UX® 11iv2

Xerox® Mobile Express Driver®   ,Driver® 
טיפול בנייר

מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: חד-צדדית: 50 עד 
125 ג'/מ"ר; דו-צדדית: 60 עד 125 ג/מ"ר; מגש עקיפה, מגש 1 
ומגש נוסף אופציונלי: חד-צדדית: 220 ג' /מ"ר; דו-צדדית: 60 עד 

163 ג'/מ"ר
סוגי נייר

רגיל, מחורר, נייר חברה, כרטיסים קלים, כרטיסים, נייר ממוחזר, 
נייר דחוס, תוויות, נייר מודפס מראש, מעטפות, נייר מותאם 

 אישית 
www.xerox.com לקבלת רשימה מלאה, בקר בכתובת

מידות )רוחב x עומק x גובה(
x 553  x 538  625 מ"מ, משקל: 37.6 ק"ג

אישורים
CE Mark , FCC Part 68 , Class A , FCC Part 15 שחל 

 UL , EC/1999/5-ו EC/2004/108 , EC/2006/95 על הנחיות
CSA 60950-1-07/60950-1, מהדורה WEEE , EAC ,2 הנחיה 

 , FDA/CDRH–Class 1 Laser Product-ו EC/2002/96
 Blue , CE החלה על סימן )RoHS(   2011/ 65/EC הנחיה

 ENERGY אישור , Citrix ,אוקראינה ,NOM , GS Mark , Angel
 ®STAR . כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל 

www.xerox.com/OfficeCertifications
התכנית למיחזור חומרים מתכלים

החומרים המתכלים המיועדים ל-WorkCentre 6655i הם חלק 
 Xerox Green World מתכנית המיחזור לחומרים מתכלים של

 Green World לקבלת מידע נוסף, בקר באתר .Alliance
www.xerox.com/gwa בכתובת Alliance

תכולת האריזה
WorkCentre 6655i מדפסת צבעונית רב-תכליתית •

•  מחסניות טונר לתחילת העבודה – אחת מכל סוג )ציאן, מגנטה, 
צהוב: קיבולת הדפסה של 3,000*; שחור: קיבולת הדפסה של 

)*6,000
•  מדריך התקנה, מדריך מידע על המוצר, תקליטור מנהלי 

התקנים, תקליטור תיעוד )מדריך למשתמש, מדריך למנהלי 
מערכת(

• כבל חשמל
• כבל פקס

חומרים מתכלים ואפשרויות
106R02755 מחסנית טונר שחור: 12,000 עמודים סטנדרטיים* 
106R02752 מחסנית טונר ציאן: 7,500 עמודים סטנדרטיים* 
106R02753 מחסנית טונר מגנטה: 7,500 עמודים סטנדרטיים* 
106R02754 מחסנית טונר צהוב: 7,500 עמודים סטנדרטיים* 
108R01121 ערכה של יחידת הדמיה: עד 60,000 עמודים** 
108R01124 מחסנית משומשת: עד 30,000 עמודים** 
115R00088 מכלול 110V(  Fuser(: עד 100,000 עמודים** 
115R00089 מכלול 220V(  Fuser(: עד 100,000 עמודים** 
108R01122 ערכה של יחידת העברה: עד 100,000 עמודים** 
108R00823 מחסנית הידוק 
097S04664 מזין של 550 גיליונות 
497K14670 מעמד 
497K11500 מתאם רשת אלחוטית 
320S00665 McAfee Integrity Kit )ערכת תקינות נתונים( 

Common Access Card Enablement Kit 
498K17546 )ערכה להפעלת כרטיס גישה משותף( 

 .ISO/IEC 19798-ממוצע דפים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל *
התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כיסוי השטח ומצב ההדפסה

**   מספר עמודים משוער. התפוקה המוצהרת בהתבסס על עמודים בגודל 
8.5x11(  Letter אינץ'(/A4 ובמשקל 75 ג'/מ"ר. התפוקה משתנה 

בהתאם לסוג, לגודל, למשקל, לכיוון ההדפסה ולדפוסי השימוש של חומר 
ההדפסה.

ConnectKey®


