Xerox® WorkCentre® 6655i
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Kleur
Multifunctionele printer

Xerox WorkCentre 6655i
multifunctionele kleuren printer
®

De manier waarop u wilt werken.

®

Xerox WorkCentre 6655i multifunctionele
kleuren printer
®

®

Werk blijft niet altijd beperkt tot kantoor en dat geldt ook voor u. Xerox
ConnectKey Technology geeft u de vrijheid en het gemak om te werken waar
en wanneer u maar wilt, door te zorgen dat u naadloos verbonden blijft met
de productiviteitstools die uw bedrijf verder helpen. Ga voor meer informatie
naar www.connectkey.com
®

®

De vrijheid om te werken waar
u maar wilt.
Het WorkCentre 6655i biedt uw medewerkers
de gelegenheid om machinefuncties te
bedienen vanaf elk willekeurig werkstation.
Via het Remote Control Panel wordt het
voor u eenvoudiger om gebruikers te trainen
en voor IT-medewerkers om op afstand de
gebruikersinterface te bekijken en bewaken.
Xerox® machines die zijn uitgerust met
ConnectKey®-technologie, ondersteunen een
Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen
vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding
te hoeven maken met een netwerk.
Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig
printen en scannen mogelijk met een
scala aan mobiele opties passend binnen
uw werkomgeving, dankzij gratis print- en
scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App)
en een uitgebreid aanbod aan oplossingen
voor het mobiele kantoor.
Ga voor meer informatie naar
www.xerox.com/mobile

Een betere werknemer is er niet.
Ervaar een eenvoudigere en intuïtieve
gebruikersinterface die kan worden
toegesneden op uw individuele behoeften.
Maak op eenvoudige wijze een workflow om
informatie naar geselecteerde bestemmingen
(e-mail, desktop, netwerkfolders,
opslagplaatsen in de cloud) te scannen in
beveiligde, doorzoekbare formaten, middels
één druk op de knop. Dit bespaart tijd en er
kan meer worden gedaan met de informatie
die u scant en opslaat.
Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele
werknemers eenvoudig verbinding met het
apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt
u rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface
nieuwe apps downloaden, zoals Print from
DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365.
Xerox® ConnectKey-technologie helpt bij het
stroomlijnen van hoe uw bedrijf omgaat met
bedrijfskritische informatie – in huis of in de
cloud.
Ga voor meer informatie naar
www.xerox.com/AppGallery

Voordelen voor uw bedrijfsresultaat.
Met Xerox® printerdrivers voor gebruik
onder Microsoft® Windows® kunt u per
applicatie diverse instellingen opslaan,
zodat minder wijzigingen hoeven te worden
gemaakt en er minder kans op fouten is.
De Xerox® ConnectKey-technologie groeit
mee met uw behoeften door het gebruik
te beperken en printen in kleur te reguleren.
De gebruikersrechtencontrole integreert
in uw interne verificatiesysteem en maakt
het mogelijk te voorkomen dat van tevoren
ingestelde resp. onbevoegde gebruikers geen
inzage hebben in specifieke eigenschappen
van de gebruikersinterface.

Compromisloze databeveiliging.
ConnectKey-technologie zorgt voor
geavanceerde functionaliteit en technieken
die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke
bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze
standaardbeveiligingsfuncties omvatten
AES 256-bit hard disk-versleuteling, McAfee®
beveiliging op basis van Intel Security,
beveiliging door overschrijving van schijven,
beveiligd printen met wissen na bepaalde
tijd en e-mailen naar externe mail-servers.
Ga voor meer informatie naar
www.xerox.com/security

Meer flexibiliteit, waar
u ook bent.
Haal meer uit mobiel printen.
• Apple® AirPrint™. Print e-mails, foto's
en belangrijke documenten direct
vanaf uit Apple iPhone® of iPad®
zonder dat u daarbij drivers hoeft te
installeren. Met AirPrint kan uw iPhone
of iPad automatisch machines waarop
AirPrint draait herkenen via het Wi-Fi
netwerk op uw kantoor.
• Xerox® Print Service Plug-in for
Android™. Printen vanaf een Android
toestel is nu ook makkelijk zonder apps
van derden of printerdrivers. Met deze
plug-in kunt u makkelijk printen naar
een multifunctional geschikt voor
Xerox® ConnectKey Technology via
een draadloos netwerk.

Xerox® Easy Translator Service

Voor meer informatie over
functionaliteit gebaseerd op
ConnectKey technologie, ga naar
www.xerox.com/ConnectKeyEG.

Met behulp van deze optionele dienst
kunnen klanten een document scannen
en een vertaling en/of een e-mailbericht
ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers
vanaf een iOS of Android apparaat of
een pc een afbeelding verzenden die
doorgestuurd is ter vertaling.
Ga voor meer informatie naar
https://xeroxtranslates.com
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Ongeacht de plaatsing op een buro of op de vloer biedt
de Xerox® WorkCentre® 6655i multifunctionele printer
steeds de juiste configuratie voor elke kantooromgeving.
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1 De dubbelzijdige automatische

5 Een gemakkelijk toegankelijke USB-poort

10 Kies 1 extra lade voor 550 vel voor

2 De grote glasplaat van 216 x 356 mm

6 Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor

11 Optionele console biedt opslag voor

3 Het
 WorkCentre 6655i beschikt over een

7 De
 losse nieter niet max. 20 vel 75 g/m² media.

originelendoorvoer voor 60 vel verwerkt
afwijkende mediaformaten van
139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm.
ondersteunt een breed scala aan formaten.
7 inch aanraakscherm met eenvoudig te
begrijpen instructies en helpschermen.

4 Standaard
apps voor extra gemak. De apps


Xerox App Gallery, @PrintByXerox en QR Code
maken mobiel printen en koppelen en het
laden van nieuwe apps eenvoudig.

biedt gebruikers de mogelijkheid om snel
te printen of te scannen van en naar elk
willekeurig standaard USB-geheugen.
volle lade.

8 De
 handmatige invoer voor 150 vel

verwerkt afwijkende mediaformaten van
76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

9 De standaard papierlade voor 550 vel

verwerkt mediaformaten van 148 x 210 mm
tot 216 x 356 mm.

Houd uw kosten onder controle.
Met het Xerox® WorkCentre® 6655i bespaart
u onder de streep en overtuigt u uw klanten.
• Pas uw printerdriver-instellingen aan voor
besparingen en efficiëntie. Kies bijvoorbeeld
N-up als standaardinstelling, om meerdere
pagina's op één vel te printen. Pas instellingen
aan voor specifieke applicaties, zoals e-mails
altijd dubbelzijdig printen.
• Print verantwoord. Onze printerdriver is
standaard ingesteld op dubbelzijdig printen
en met de Earth Smart-functie kunt u andere
standaardinstellingen selecteren die een
verantwoord gebruik stimuleren, zoals het niet
printen van bannerpagina's.

• Eenvoudige en nauwkeurige facturering.
Het WorkCentre 6655i beschikt over de
mogelijkheid om via het netwerk automatisch
de tellerstanden door te geven, om de levering
van nieuwe toner te stroomlijnen voor extra
productiviteit.
• Beheer en volg het machinegebruik.
Xerox® Standard Accounting biedt rapporten
voor een betere kostenbeheersing van
alle machinefuncties. Geavanceerde
oplossingen van Xerox Alliance Partners
leveren zelfs nog handigere tools voor
grote kantooromgevingen.

mediaformaten van 148 x 210 mm tot
216 x 356 mm (optioneel) en breng daarmee
de totale papiercapaciteit op 1.250 vel.
tonercartridges, papier en andere
verbruiksartikelen.

12 De optionele Xerox® USB Wireless Adapter

maakt het mogelijk om het WorkCentre
6655i te verbinden met uw draadloze
netwerk.

Xerox® WorkCentre® 6655i

ConnectKey®

De WorkCentre 6655i multifunctionele kleuren printer is gebaseerd op Xerox® ConnectKey® technologie.
Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com
Machinespecificaties

WorkCentre 6655i/X

Snelheid

Tot 35 ppm A4

Duty Cycle1

Maximaal 100.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor /
Geheugen

Minimaal 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 4 GB

Aansluitingen

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® draadloze USB-adapter

Controllerfuncties

Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen

Kopiëren en printen

Kopieer- en printresolutie

Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi; Printen: Tot 2.400 x 600 dpi

Eerste afdruk verschijnt binnen Kopiëren: 16 seconden in kleur / 15 seconden in zwart-wit; Printen: 11 seconden in kleur / 11 seconden in zwart-wit
Printertalen

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

Printfuncties

Printen vanaf USB2, beveiligd printen met encryptie, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, driverinstellingen opslaan en terugroepen,
bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, Xerox® Colour By Words, standaardinstellingen, dubbelzijdig printen (standaard), alle opdrachten
in de wacht

Mobiel
printen
en apps

Standaard
Gratis download

Scannen

Apple® AirPrint™, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app
Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App

Optioneel

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

Standaard

Bestemmingen: Scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk; Bestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina’s, versleutelde /
met wachtwoord beveiligde PDF, linearised PDF / PDF/A

Optioneel

ConnectKey® voor DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional

Faxen

Embedded fax2, LAN-fax, Internetfax en Server Fax

Beveiliging 

Standaard

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) compatibel, Hard Drive Image Overwrite, 256-bit encryptie (FIPS 140-2 compliant), Common Criteria Certification
(ISO 15408)3, beveiligd printen met encryptie, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, Cisco® TrustSec integratie, netwerkauthenticatie, SSL,
SNMPv3, Audit Log, toegangscontrole, gebruikerstoestemmingen

Optioneel

McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software

Accounting 

Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Netwerk Accounting Enablement

Standaard

Optioneel

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

Papiercapaciteit Standaard Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 60 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm
Handmatige invoer: 150 vel; Afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Lade 1: 550 vel; Afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Optioneel

1 extra lade: 550 vel; Afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm

Totale capaciteit (std.) / max.)

700/1.250 vel

Papieruitvoer

250 vel bedrukte zijde onder met sensor voor volle lade

Afwerking

Off-line losse nieteenheid: 20 vellen, op één positie

Garantie

Eén jaar onsite garantie4

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik; 2Analoge telefoonlijn vereist; 3 Wordt momenteel onderzocht; 4 Op producten gekocht met een Page Pack/e-Click
contract wordt geen garantie verleend. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.
1

Machinebeheer
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®, waarschuwingen per e-mail bij
opraken verbruiksartikelen
Printerdrivers
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 en hoger, 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®
Mediadoorvoer
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: Enkelzijdig:
50 tot 125 g/m²; Dubbelzijdig: 60 tot 125 g/m²; Bypass
Tray, Tray 1 en optionele lade: Enkelzijdig: 60 tot 220 g/m²;
Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m²
Mediasoorten
Normaal, geperforeerd, briefhoofd, lichtgewicht karton,
karton, gerecycled, bankpostpapier, labels, voorgedrukt,
enveloppen, klantspecifiek
Ga naar www.xerox.com voor een compleet overzicht.
Afmetingen (B x D x H)
538 x 553 x 625 mm; Gewicht: 37,6 kg

Normen
FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-markering conform
richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, EAC, WEEErichtlijn 2002/96/EC en FDA/CDRH–klasse 1 laserproduct,
CE-markering conform richtlijn 2011/65/EC (RoHS),
Der Blaue Engel, GS-keurmerk, NOM, Ukraine, Citrix,
voldoet aan ENERGY STAR®
Het recente overzicht van de certificeringen is te vinden
op www.xerox.com/OfficeCertifications
Inhoud van de verpakking
• WorkCentre 6655i kleuren multifunctionele printer
• Starter-tonercartridges – van elk één (cyaan, magenta,
geel: printcapaciteit 3.0001,3; Zwart: printcapaciteit 6.0001,3)
• Beknopte installatie instructie, Productinformatiegids,
Driver CD, Documentatie CD (gebruikershandleiding,
systeembeheer handleiding)
• Netsnoer
• Faxkabel

Meer informatie vindt u op www.veenman.nl
©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global
Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® en Xerox Extensible Interface Platform®
zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De productinformatie en/of technische
gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Revisie 3/16 BR15208
W66BR-02DD

Verbruiksartikelen en opties
Onderdeelnr.
Tonercartridge zwart: 12.000 standaard pagina's1106R02747
Tonercartridge cyaan: 7.500 standaard pagina's1106R02744
Tonercartridge magenta: 7.500 standaard pagina's1106R02745
Tonercartridge geel: 7.500 standaard pagina's1106R02746
Imaging Unit Kit: Tot 60.000 pagina's2108R01121
108R01124
Afvalcartridge: Tot 30.000 pagina's2	
Fuser (220 V): Tot 100.000 pagina's2115R00089
Transfer unit kit: Tot 100.000 pagina's2108R01122
Nietcartridge108R00823
550 vel invoer
097S04664
Console497K14670
Kit draadloos verbinden
497K11500
McAfee Integrity Kit
320S00665
Common Access Card Enablement kit	
498K17546
 emiddeld aantal standaardpagina’s. Afgegeven
G
rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798.
Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekkingspercentage
en printmodus.
2
Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven opbrengst gebaseerd
op een gemiddelde opdrachtomvang van 3 A4-formaat
pagina's. Rendement varieert afhankelijk van opdrachtslengte,
papierformaat en printrichting.
3
PagePack-modellen hebben een hoger startrendement.
1

Postbus 1302
3000 BH Rotterdam
Linatebaan 101
3045 AH Rotterdam

T 010 284 6123
F 010 284 6177
www.veenman.nl
info@veenman.nl

