Xerox® WorkCentre® 6655i
A4
Farvemultifunktionsprinter

Xerox WorkCentre 6655i
farvemultifunktionsprinter
®

Til jeres måde at arbejde på.

®

Xerox WorkCentre 6655i farvemultifunktionsprinter
®

®

Arbejdet er ikke altid på kontoret, og det er du heller ikke. Xerox ConnectKey
giver jer friheden og praktisk mulighed for at arbejde, når I vil, og hvor I vil,
med fuld funktionel adgang til firmaets kontorfunktioner. Få mere at vide på
www.connectkey.com
®

Trådløs frihed.

Fordele på bundlinjen.

Med WorkCentre 6655i har jeres medarbejdere
adgang til at bruge maskinens funktioner fra
den arbejdsstation, de nu lige har adgang til.
Med Remote Control Panel er det nemmere
at oplære brugere, og it-medarbejdere har
nem adgang til fjernvisning og overvågning
af brugerfladen.

Med Xerox® printerdrivere baseret på
Microsoft® Windows® kan I gemme forskellige
indstillinger til hvert program, så der er
mindre behov for ændringer og mindre risiko
for fejl. Xerox® ConnectKey teknologien
afpasses efter jeres behov ved hjælp af
brugerbegrænsning og kontrol med farveprint.
Brugertilladelsesfunktionen integreres med
jeres interne autentificeringssystem, så I kan
begrænse adgangen til bestemte funktioner
på brugerfladen, så de ikke er tilgængelige for
bestemte brugere eller for ukendte brugere.

Xerox® maskiner baseret på ConnectKey
understøtter Wi-Fi Direct-forbindelse, så I kan
printe fra mobilenheder uden at være opkoblet
til et netværk.
Xerox giver adgang til fortrolig, præcis print
og scanning via stadigt flere mobilmuligheder
alt efter jeres kontormiljø – med gratis apps
til at printe og scanne, bl.a. Xerox® Mobile
Link-appen, plus et stærkt sortiment af
mobilløsninger til store virksomheder.
Få mere at vide på www.xerox.com/mobile

En bedre måde at arbejde på.
Få fordelene ved en letforståelig og logisk
brugerflade, I kan tilpasse til jeres individuelle
arbejdsbehov. Det er nemt at oprette et
workflow, hvor information kan scannes til de
ønskede destinationer (e-mail, skrivebordet,
mapper på netværk, cloud-datalagre) i
fortrolige, tekstsøgbare formater – blot med
et tryk på en knap. Det sparer tid, så I kan
koncentrere jer om den information, I scanner
og lagrer.
Med indbyggede apps er det nemt at
opkoble mobile medarbejdere til maskinen.
Fra Xerox app-galleriet kan I downloade nye
apps, som f.eks. Print from DropBox™ og
Scan to Microsoft® Office 365, direkte via
brugerfladen. Xerox® ConnectKey hjælper jer
med at strømline, hvordan kritisk information
håndteres, internt i virksomheden eller i skyen.
Få mere at vide på
www.xerox.com/AppGallery

Kompromisløs databeskyttelse.
ConnectKey giver adgang til udvidede
funktioner og avancerede teknologier,
der konstant beskytter jeres fortrolige
informationer. Vores standardsikkerhedsfunktioner omfatter AES 256-bit
harddiskkryptering, McAfee® databeskyttelse
baseret på Intel Security, diskoverskrivning,
fortrolig printfunktion med tidsbaseret sletning
og e-mailsending til eksterne mailservere.
Få mere at vide på www.xerox.com/security

®

Større fleksibilitet, uanset
hvor I befinder jer.
Gør mobilprint til en bedre oplevelse for alle.
• Apple® AirPrint™. Print e-mails,
fotos og vigtige kontordokumenter
direkte fra Apple iPhone® eller iPad®,
uden at I behøver installere drivere.
Med AirPrint lokaliserer og opretter
jeres iPhones eller iPads automatisk
forbindelse til den AirPrint-kompatible
enhed via jeres trådløse kontornetværk.
• Xerox® printtjeneste plug-in til
Android™. Det er super nemt at
printe fra Android uden skulle bruge
apps eller printdrivere fra andre
softwareproducenter. Med denne
plug-in kan I nemt printe på en Xerox®
ConnectKey-kompatibel MFP via et
trådløst netværk.

Xerox® Easy Translator tjeneste

Få mere at vide om ConnectKeykompatible funktioner på
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Med denne tjeneste som ekstraudstyr kan
kunder scanne et dokument og få tilsendt
en printet oversættelse og/eller besked
via e-mail. Brugere kan desuden sende
billeder fra iOS eller Android enheder, eller
en pc, som videresendes til oversættelse.
Få mere at vide på
https://xeroxtranslates.com
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Uanset om Xerox® WorkCentre® 6655i
farvemultifunktionsprinteren placeres på skrivebordet
eller på gulvet, kan den konfigureres optimalt til ethvert
kontormiljø.
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1 60-siders automatisk dokumentfremfører til

5 Med en USB-port, der er nem at komme til,

2 Den
store 216 x 356 mm glasplade har plads


6 250-arks
udfaldsbakke med føler for


3 WorkCentre 6655i har en 7" berøringsskærm

7 Convenience hæftemaskine, der hæfter op til

specialmedieformater fra 139,7 x 139,7 mm
til 216 x 356 mm.
til mange forskellige medieformater.

med letforståelig vejledning og
hjælpeskærmbilleder til nem betjening
direkte på maskinen.

4 Standardapps
til ekstra praktisk brug. Xerox


app-galleriet, @PrintByXerox og QR-koder
gør det nemt at printe mobilt og at parre
og indlæse nye apps.

kan brugerne hurtigt printe fra eller scanne til
almindelige USB-hukommelsesenheder.
printtømning.

20 ark 75 g printmedier.

8 150-siders
specialmagasin til


specialmedieformater fra 76,2 x 127 mm til
216 x 356 mm.

9 550-siders standardmagasinet er til

medieformater fra 148 x 210 mm til
216 x 356 mm.

Holder omkostningerne under kontrol
Xerox® WorkCentre® 6655i påvirker bundlinjen
positivt – og imponerer jeres kunder.
• Printerdriverindstillingerne kan konfigureres
individuelt til økonomisk og effektiv brug
af maskinen. Vælg f.eks. flere sider pr. ark
som standardindstilling, så der printes flere
sider på et enkelt ark. Juster indstillingerne alt
efter det enkelte formål, f.eks. altid at printe
e-mails 2-sidet.
• Print med omtanke. Som standardindstilling
printer vores printerdriver 2-sidet, og med
Earth Smart-funktionen kan I vælge andre
standardindstillinger, der motiverer til at
printe med omtanke, f.eks. ved ikke at printe
bannerark.

• Nem og korrekt fakturering. WorkCentre
6655i kan opkobles til netværket og automatisk
sende tælleraflæsninger, så genpåfyldning af
toner optimeres til gavn for øget produktivitet
på kontoret.
• I kan følge og holde styr på brugen af
maskinen. Xerox® Standard Accounting
konteringsprogrammet rapporterer om
alle maskinens funktioner for bedre
omkostningsstyring. Udvidede løsninger fra
Xerox Alliance Partnere giver adgang til endnu
flere praktiske muligheder i store kontormiljøer.

10 Der kan tilvælges 1 ekstra 550-arks

papirmagasin til medieformater fra
148 x 210 mm til 216 x 356 mm (tilvalg) for
at øge maskinens maksimale papirkapacitet
til 1.250 ark.

11 Sokkel
som ekstraudstyr til opbevaring af


printpatroner, papir og andre forbrugsstoffer.

12 Med den trådløse Xerox® USB-adapter som

ekstraudstyr kan WorkCentre 6655i tilsluttes
jeres trådløse netværk.

Xerox® WorkCentre® 6655i

ConnectKey®

WorkCentre 6655i farvemultifunktionsprinteren er baseret på Xerox® ConnectKey® teknologien.
Få mere at vide på www.connectkey.com
Maskinspecifikationer

WorkCentre 6655i/X

Printhastighed

Op til 35 sider/min A4

Printkapacitet1

Op til 100.000 sider pr. måned

Harddisk / processor / hukommelse

Min. 250 GB harddisk / 1 GHz dual-core / 4 GB

Opkobling

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, Wi-Fi Direct med trådløs Xerox® USB-adapter som ekstraudstyr

Controllerfunktioner

Unified Address Book, Remote Control Panel, online support (via brugerfladen og printerdriveren), konfigurationskloning

Kopiering og print
Kopi- og printopløsning

Kopiering: Op til 600 x 600 dpi. Print: Op til 2400 x 600 dpi

Tid for første print (tager kun)

Kopiering: Kun 16 sekunder i farver / 15 sekunder i sort/hvid. Print: Kun 11 sekunder i farver / 11 sekunder i sort/hvid

Sidebeskrivelsessprog

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Printfunktioner

Print fra USB, krypteret fortrolig print, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, lagring og hentning af driverindstillinger,
tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, Xerox® Colour By Words-farvekorrektion, standardindstilling af brugsfunktion, 2-sidet print
(som standardindstilling), tilbageholdelse af opgaver

Mobilprint
og apps

Standard
Gratis download
Ekstraudstyr

Scanning

Standard

Apple® AirPrint™, Mopria certificeret, QR-kodeapp, Xerox app-galleriapp, @PrintByXerox app
Xerox® printtjeneste plug-in til Android, Mopria™ printtjeneste plug-in til Android™, Xerox® Mobile Link-app
Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator tjeneste
Destinationer: Scan til mailboks, scan til USB, scan til e-mail, scan til netværk. Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Praktiske funktioner:
Scan til hjem, Single Touch Scan, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF / XPS / TIFF, krypteret/adgangskodebeskyttet PDF, lineær PDF / PDF/A

Ekstraudstyr

ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE og Professional

Fax

Indbygget fax2, LAN Fax, internetfax, serverfax

Sikkerhed 

Standard

McAfee® integreret, opfylder McAfee ePolicy (ePO), harddiskoverskrivning, 256-bit kryptering (overholder FIPS 140-2), Common Criteria-certificeret
(ISO 15408)3, krypteret fortrolig print, fortrolig fax, fortrolig scanning, fortrolig e-mail, Cisco® TrustSec integrering, netværksgodkendelse, SSL, SNMPv3,
overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser

Ekstraudstyr

McAfee Integrity Control, Smart Card-aktiveringssæt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe software

Kontering

Xerox® Standard Accounting (kopi, print, scanning, fax, e-mail), aktivering af netværkskontering

Standard

Ekstraudstyr

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Papirfremføring

Automatisk 2-sidet dokumentfremfører: 60 ark. Specialformater: 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm
Specialmagasin: 150 ark. Specialformater: 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 ark. Specialformater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm

Standard

Ekstraudstyr

1 ekstra magasin: 550 ark. Specialformater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm

Kapacitet i alt (std. / maks.)

700 / 1.250 ark

Papirudfald

250 ark med printsiden nedad, med føler for printtømning

Efterbehandling

Convenience hæftemaskine, offline: 20 ark, én hæfteklammeposition

Garanti

1 års onsite garanti4

1
Maks. forventet mængdekapacitet pr. måned. Ikke på løbende basis. 2 Kræver analog telefonforbindelse. 3 I testfase. 4 Produkter købt med Page Pack/e-Click kontrakt er ikke omfattet af garanti. Se serviceaftalen for
alle oplysninger om jeres udvidede serviceløsning.

Maskinstyring
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox®
CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, e-mailvarsling om lav
forbrugsstofsstand
Printerdrivere
Windows® XP/2003 server/2008 server/2012 server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 og nyere, Oracle® Solaris 9, 10,
Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX®
11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®,
Xerox® Mobile Express Driver®
Håndtering af printmedier
Automatisk 2-sidet dokumentfremfører: 1-sidet: 50-125 g.
2-sidet: 60-125 g. Specialmagasin, magasin 1 og ekstra
magasin: 1-sidet: 60-220 g. 2-sidet: 60-163 g
Printmedietyper
Almindeligt, hullet, brevhovedpapir, tyndt karton, karton,
genbrugspapir, kvalitetspapir, etiketter, fortrykt, konvolutter,
special
Se hele udvalget på www.xerox.com
Mål (b x d x h)
538 x 553 x 625 mm. Vægt: 37,6 kg

Godkendelser
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, CE-mærke ifølge direktiv
2006/95/EF, 2004/108/EF og 1999/5/EF, UL 60950-1/CSA
60950-1-07, 2nd Edition, EAC, WEEE-direktivet 2002/96/
EF og FDA/CDRH–Class 1 Laser Product, CE-mærke ifølge
direktiv 2011/65/EU (RoHS), Blue Angel, GS Mark, NOM,
Ukraine, Citrix, ENERGY STAR®.
Se den opdaterede godkendelsesliste på
www.xerox.com/OfficeCertifications
Indhold i kassen
• WorkCentre 6655i farvemultifunktionsprinter
• Startprintpatroner – en af hver (cyan, magenta, gul:
3.000 print1,3. Sort: 6.000 print1,3)
• Hurtigvejledning til installation, produktinformationsguide,
cd med drivere, cd med dokumentation (brugervejledning,
vejledning til systemadministrator)
• Strømledning
• Faxledning

Få mere at vide på www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox® og XEROX og figurmærket®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global
Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® og Xerox Extensible Interface Platform® er
varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktoplysninger og/eller specifikationer kan ændres uden varsel.
Opdateret 3/16 BR15208
W66BR-02BD

Forbrugsstoffer og tilvalg
Varenr.
Sort printpatron: 12.000 standardsider1106R02747
Cyan printpatron: 7.500 normalsider1106R02744
Magenta printpatron: 7.500 normalsider1106R02745
Gul printpatron: 7.500 normalsider1106R02746
Tromleenhed, sæt: Op til 60.000 sider2108R01121
108R01124
Spildpatron: Op til 30.000 sider2	
Fikseringsenhed (220 V): Op til 100.000 sider2115R00089
Overføringsenhed, sæt: Op til 100.000 sider2108R01122
Hæftekassette	
108R00823
550-arks fremfører	
097S04664
Stand	
497K14670
Trådløs opkobling, sæt	
497K11500
McAfee Integrity Kit	
320S00665
Common Access Card Enablement Kit	
498K17546
 ennemsnitligt antal standardsider. Deklareret kapacitet
G
ifølge ISO/IEC19798. Kapaciteten varierer afhængig af print,
printdækning og printfunktion.
2
Omtrentligt antal sider. Deklareret kapacitet baseret på
gennemsnitlig opgavestørrelse med 3 sider i A4-format.
Kapaciteten varierer afhængig af opgavestørrelse,
printmediestørrelse og papirretning.
3
PagePack-modeller har højere startkapacitet.
1

