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Xerox® WorkCentre® 6655i 
színes, többfunkciós nyomtató
Végezze úgy a munkáját, ahogy az Önnek a leginkább megfelel.



Nagyobb mozgásteret ad.
A WorkCentre 6655i készülék lehetővé teszi, 
hogy munkatársai bármelyik munkaállomásról 
kezelhessék a készülék funkcióit. A távvezérlőpanel 
kényelmesebbé teszi a felhasználók betanítását, 
valamint az informatikai munkatársak számára 
a felhasználói kezelőfelület távoli figyelését, 
megtekintését. 

A ConnectKey technológiára épülő Xerox® 
készülékek támogatják a Wi-Fi Direct kapcsolatot, 
amelynek segítségével mobileszközéről 
nyomtathat anélkül, hogy a hálózathoz 
kapcsolódna.

A Xerox biztonságos és pontos nyomtatást, 
illetve szkennelést tesz lehetővé számos az 
adott környezetnek megfelelő mobilopciókkal, 
amelyek az ingyenes nyomtatási és szkennelési 
alkalmazásokból  – mint például a Xerox® Mobile 
Link alkalmazásból – érhetők el.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy 
napjaink mobil üzletemberei számára miért 
a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson 
el a www.xerox.com/mobile weblapra. 

A munkavégzés fejlettebb módja.
Az egyszerűbb, intuitív kezelőfelületet egyedi üzleti 
igényeinek megfelelően alakíthatja. Könnyűszerrel 
létrehozhat olyan munkafolyamatokat, amelyek 
lehetővé teszik, hogy egyetlen gombnyomással 
a kiválasztott célállomásra (e-mail, munkaasztal, 
hálózati mappa, felhőbeli tárhely), és biztonságos, 
kereshető szöveges formátumban szkennelje be 
az információkat. Ezzel időt takaríthat meg, és 
a beszkennelt, illetve tárolt információkat még 
többféleképpen hasznosíthatja.

A beágyazott alkalmazások lehetővé teszik 
az úton lévő munkatársak számára, hogy 
csatlakozzanak a készülékhez. A Xerox® App 
Gallery alkalmazásgalériájából közvetlenül a 
felhasználói felületről tölthet le új alkalmazásokat, 
így többek között a Print from DropBox™ és a Scan 
to Microsoft® Office 365 alkalmazást. A Xerox® 
ConnectKey technológia segít leegyszerűsíteni 
a kritikus fontosságú információk üzleti célú 
kezelését mind az irodán belül, mind pedig 
a felhőben.

Az alkalmazások a Xerox® App Gallery 
alkalmazásgalériájából tölthetők le. Látogasson 
el a www.xerox.com/AppGallery webhelyre. 

Nyereségnövelő előnyök.
A Microsoft® Windows® alapú Xerox®  
nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik, 
hogy alkalmazásonként mentse a különböző 
beállításokat, hogy azokat ne kelljen módosítani, 
és ezzel csökkenjen a hibalehetőségek kockázata. 
A Xerox® ConnectKey technológia az igényeinek 
megfelelően fejlődik a használatot korlátozó, 
illetve a nyomtatást szabályozó funkciók révén. 
A Felhasználói jogosultságok vezérlőfunkció 
együttműködik a vállalat belső hitelesítési 
rendszerével, és ezzel lehetővé teszi, hogy 
megakadályozza az előre meghatározott, illetve 
a fel nem jogosított felhasználók hozzáférését 
a felhasználói felület adott funkcióihoz.

Sérthetetlen adatvédelem.
A ConnectKey technológia fejlett funkciókkal 
és technológiákkal gondoskodik arról, hogy 
vállalatának bizalmas adatai mindig biztonságban 
legyenek. Az alapvető biztonsági funkciók között 
megtalálható a 256 bites merevlemez-titkosítás, 
a McAfee® védelmi szolgáltatása, a képfelülírás, 
az időzített törléssel működő titkos nyomtatási 
funkció és a külső levelezőkiszolgálókra e-mailezés.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a 
Xerox miként segít Önnek abban, hogy még 
biztonságosabbá tegye üzletvitelét, látogasson 
el a következő címre: www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 6655i színes, 
többfunkciós nyomtató

A ConnectKey technológiájú funkciókról 
a www.xerox.com/ConnectKeyEG 
weblapon olvashat részletesebben.

A munkavégzés nem mindig történik az irodában, és a munkát Önnek sem 
kell feltétlenül az irodában elvégeznie. A Xerox® ConnectKey® technológia 
zökkenőmentes kapcsolatot biztosít az üzletmenetet előre vivő termelékenységjavító 
eszközökhöz, így Ön akkor és ott dolgozhat, ahol az Önnek megfelel. További 
információk: www.connectkey.com

Xerox® Easy Translator Service. 

Az opcionális szolgáltatás segítségével az 
ügyfelek a beszkennelhetik a dokumentumokat, 
és nyomtatott és/vagy e-mail értesítést 
kaphatnak. A felhasználók iOS- és Android-
eszközeikről, valamint számítógépükről képfájlt 
is küldhetnek fordításra. További információk: 
https://xeroxtranslates.com

Tartózkodási helyétől 
független nagyobb 
rugalmasság.
Javítsa a mobilnyomtatás élményét.

• Apple® AirPrint™. Az e-maileket, 
a fényképeket és a fontos irodai 
dokumentumokat közvetlenül Apple iPhone® 
vagy iPad® készülékéről kinyomtathatja, és 
ehhez még illesztőprogramok telepítésére 
sincs szükség. Az AirPrint alkalmazással az 
iPhone és az iPad készülékek az irodai vezeték 
nélküli hálózaton keresztül automatikusan 
megtalálják az AirPrint használatát támogató 
készüléket, és kapcsolódnak hozzá.

• Xerox® Print Service Plug-in for Android™. 
Az Android-alapú nyomtatás egyszerűen, 
külső gyártóktól származó alkalmazások vagy 
illesztőprogramok nélkül megvalósítható. 
Ezzel a beépülő modullal a vezeték nélküli 
hálózaton keresztül könnyűszerrel nyomtathat 
bármely Xerox® ConnectKey technológiával 
felszerelt MFP-re.

www.xerox.com/security


1   Az 60 lapos kétoldalas automatikus dokuadagoló 
139,7 mm x 139,7 mm és 216 mm x 356 mm 
közötti egyedi másolóanyagokat képes kezelni.

2   A nagyméretű, 216 mm x 356 mm-es dokuüvegen 
sokféle másolóanyag-méret használható.

3   A WorkCentre 6655i 7 hüvelykes 
érintőképernyőjén megjelenő könnyen érthető 
utasítások és súgóképernyők gyors és optimális 
használatot tesznek lehetővé.

4   A szabványos alkalmazások még kényelmesebbé 
teszik a munkát. A Xerox® App Gallery, 
a PrintByXerox és a QR Code segítségére 
lesz a mobilnyomtatásban, valamint az új 
alkalmazások párosításában és letöltésében.

5   A könnyen elérhető USB-port jóvoltából a 
felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy 
szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-
eszközről, illetve eszközre.

6   250 lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, 
ha a tálca megtelt.

7   A kézi tűző akár 75 g/m² felülettömegű 
másolóanyagok tűzésére is alkalmas.

8   A 150 lapos kézitálca 76,2 mm x 127 mm és 
216 mm x 356 mm méret között bármilyen 
egyéni méretű másolóanyagot tud kezelni.

9   Az alapkiszereléshez tartozó 550 lapos papírtálca 
148 mm x 210 mm és 216 mm x 356 mm 
közötti másolóanyagok befogadására alkalmas.

10   Egy további 550 lapos papírtálcát is választhat, 
amely 148 mm x 210 mm és 216 mm x 356 mm 
közötti másolóanyagok kezelésére képes 
(opcionális), és ezzel a teljes papírkapacitást 
1250 lapra növelheti.

11   Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít 
a festékkazetták, a papír és az egyéb kellékek 
számára.

12   Az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter 
segítségével a WorkCentre 6655i készüléket 
a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathatja. 
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Akár asztali, akár padlón elhelyezhető változatot választ, a Xerox® 
WorkCentre® 6655i színes, többfunkciós nyomtató minden irodai 
környezet számára a megfelelő konfigurációt kínálja.
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Tartsa kézben költségeit.

A Xerox® WorkCentre® 6655i készülék előnyösen hat 
jövedelmezőségére, és le fogja nyűgözni ügyfeleit is.

• Az illesztőprogram-beállítások testre szabásával 
gazdaságosabban és hatékonyabban dolgozhat. 
Alapértelmezett beállításként megadhatja például a 
Sokképes minta lehetőséget, amelynek segítségével 
több oldalt nyomtathat egy lapra. A beállításokat az 
egyes alkalmazásoknak megfelelően is megadhatja, 
így például beállíthatja, hogy a gép mindig 
kétoldalasan nyomtassa az  e-maileket.

• Környezettudatos nyomtatás. Alapértelmezés 
szerint a nyomtató-illesztőprogram kétoldalas 
nyomtatásra van beállítva, az Earth Smart 
környezetbarát funkcióval pedig más olyan 
alapbeállítások is kiválaszthatók, amelyek 
elősegítik a környezettudatos használatot, 
mint például a kísérőlapok kihagyása.

• Egyszerű és pontos számlázás. A WorkCentre 
6655i berendezések a hálózathoz kapcsolódva 
automatikusan elküldik a számlálók állását, így 
a leegyszerűsített festékfeltöltés révén még jobb 
termelékenység érhető el.

• Az eszközhasználat követése és felügyelete. 
A Xerox® Standard Accounting jelentéseinek 
köszönhetően az eszköz összes funkciójának költségét 
jobban kézben tarthatja. A Xerox Alliance partnerektől 
származó fejlett megoldások még hatékonyabb 
eszközként szolgálhatnak nagyobb irodák számára. 



A WorkCentre 6655i színes, többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épül. 
További információk: www.connectkey.com.

A készülék műszaki adatai WorkCentre 6655i/X

Sebesség Max. 36 oldal/perc Letter/max. 35 oldal/perc A4

Terhelhetőség1 Akár havi 100 000 oldal

Merevlemez / processzor / memória Legalább 250 GB merevlemez /1 GHz-es dupla magos / 4 GB

Csatlakoztathatóság 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel

Vezérlőfunkciók Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, online támogatás (a felhasználói felületről és az illesztőprogramból érhető el), konfigurációklónozás

Másolás és nyomtatás
Másolási és nyomtatási felbontás Másolás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomtatás: Max. 2400 x 600 dpi

Első nyomat elkészítésének ideje 
(legrövidebb idő) Másolás: Alig 16 mp színesben / 15 mp fekete-fehérben; Nyomtatás: Mindössze 11 másodperc színesben / 11 másodperc fekete-fehérben

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

Nyomtatási funkciók Nyomtatás USB-ről, titkosított biztonságos nyomtatás, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) beállítások, munkaazonosítás, illesztőprogram-beállítások tárolása 
és visszahívása, kétirányú valósidejű állapot, méretezés, munkafigyelés, Xerox® Colour By Words, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapbeállításként), 
összes munka tartása

Mobilnyomtatás 
és alkalmazások

Alapfunkció Apple® AirPrint™, Mopria® által tanúsítva, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App

Ingyenes letöltés Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App

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

Szkennelés Alapfunkció Célhelyek: Szkennelés postafiókba; szkennelés USB-re; szkennelés e-mailbe; szkennelés hálózatra; Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Kényelmes használatot elősegítő funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, egyérintéses szkennelés, kereshető PDF, egy-/többoldalas PDF/XPS/TIFF, 
titkosított/jelszóval védett PDF, linearizált PDF/PDF/A

 Opcionális ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE és Professional, és a különböző Xerox Alliance partnermegoldások részeként számos elérhető lehetőség

Fax Beágyazott fax2, LAN-fax, internetes fax, kiszolgálófax

Biztonság  Alapkiszerelés Beágyazott McAfee®-, McAfee ePolicy- (ePO) kompatibilitás, merevlemezkép-felülírás, 256 bites titkosítás (FIPS 140-2 szerinti megfelelőség), Common Criteria 
szerinti tanúsítvány (ISO 15408)3, biztonságos titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés, titkos e-mail, Cisco® TrustSec-integráció, hálózati hitelesítés, 
SSL, SNMPv3, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói jogosultságok

 Opcionális McAfee integritásvezérlés, intelligenskártya használatát engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe szoftver

Számlázás Alapkiszerelés Xerox® szabványos számlázás (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mail), hálózati számlázás engedélyezése

 Opcionális Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati nyilvántartási megoldások is beszerezhetők

Papírbemenet Alapkiszerelés Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 60 lap; egyedi méretek: 139,7 x 139,7 mm – 216 x 356 mm
Kézitálca: 150 lap; egyedi méretek: 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm
1. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

 Opcionális 1 kiegészítő tálca: 550 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

Teljes kapacitás (alap/ max.) 700/1 250 lap

Papírkimenet 250 lap, nyomtatandó oldallal lefelé; érzékeli, ha a tálca megtelt

Utómunkálatok Offline kézi tűzőgép: 20 lapos, egypozíciós

Jótállás Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)

1 Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Analóg telefonvonalat igényel; 3 Kiértékelés folyamatban.

Xerox® WorkCentre® 6655i

A részletesebb specifikációkat a következő címen találja: www.xerox.com/office/WC6655Specs. 
A következő weblapon összeállíthatja és konfigurálhatja saját Xerox® WorkCentre® 6655i 
többfunkciós nyomtató ját: www.buildyourownxerox.com/connectkey 
További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox és ábrás védjegy®, a CentreWare®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global 
Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a Scan to PC Desktop®, a WorkCentre®, a Xerox eConcierge® és a Xerox Extensible Interface Platform® 
a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A termékadatok és -jellemzők értesítés nélkül 
módosulhatnak. Frissítve: 2016. március  BR15208  W66BR-02KB

Eszközkezelés
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, 
Apple® Bonjour®, alacsony kellékanyagszintre figyelmeztető 
e-mailek 
Nyomtató-illesztőprogramok
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, 
Mac OS® 10.5 és újabb, 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®

Másolóanyag-kezelés
Kétoldalas automatikus dokuadagoló: Egyoldalas: 50–125 g/m²; 
Kétoldalas: 60–125 g/m²; kézitálca, 1. tálca és egy opcionális 
tálca: Egyoldalas: 220 g/m²; Kétoldalas: 60–163 g/m²
Másolóanyag-típusok
Normál papír, lyukasztott, fejléces, vékony kartonkészlet, 
kartonkészlet, újrafeldolgozott, bankpostapapír, címkék, 
előnyomtatott, borítékok, egyedi. 
A teljes listát a következő címen találja: www.xerox.com
Méretek (sz. × mé. × ma.)
538 x 553 x 625 mm; súly: 37,6 kg

Tanúsítványok
Az FCC 15. fejezete szerinti „A” osztályú termék, az FCC 68. 
fejezetének megfelelő eszköz, a 2006/95/EC, a 2004/108/EC, 
az 1999/5/EC, az UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadásának 
megfelelően CE jelöléssel rendelkezik, az EAC, a WEEE Directive 
2002/96/EC és FDA/CDRH szerint 1. osztályú lézerterméknek 
minősül, 2011/65/EC (RoHS) szerinti CE jelölés, Blue Angel, 
GS Mark, NOM, Ukrajna, Citrix, ENERGY STAR® tanúsítvány. 
A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő címen találja: 
www.xerox.com/OfficeCertifications
Kellékanyag-újrahasznosítási program
A WorkCentre 6655i fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance 
kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. 
További információkat a Green World Alliance webhelyén talál 
(www.xerox.com/gwa)
A csomag tartalma
• WorkCentre 6655i színes, többfunkciós nyomtató
•  Induló festékkazetta – minden színből egy (ciánkék, magenta, 

sárga: 3000 nyomtatási kapacitás*; fekete: 6000 nyomtatási 
kapacitás*)

•  Gyors üzembehelyezési útmutató, termékismertető kézikönyv, 
illesztőprogramokat tartalmazó CD, dokumentációt tartalmazó 
CD (Felhasználói útmutató, Rendszeradminisztrátori útmutató)

• Tápkábel
• Faxkábel

Kellékanyagok és opciók
Fekete festékkazetta: 12 000 normál oldal* 106R02755
Ciánkék festékkazetta: 7500 normál oldal* 106R02752
Magenta festékkazetta: 7500 normál oldal* 106R02753
Sárga festékkazetta: 7500 normál oldal* 106R02754
Képkezelő egység: Max. 60 000 oldal** 108R01121
Hulladékkazetta: Max. 30 000 oldal** 108R01124
Beégetőegység (110 V): Akár havi 100 000 oldal** 115R00088
Beégetőegység (220 V): Akár havi 100 000 oldal** 115R00089
Átvivőegység: Max. 100 000 oldal** 108R01122
Tűzőkazetta 108R00823
550 lapos adagoló 097S04664
Állvány 497K14670
Vezeték nélküli hálózati adapter 497K11500
McAfee integritástámogató készlet 320S00665
Common Access Card engedélyezési készlet 498K17546

* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az  
ISO/IEC 19798 szabványnak. A kihozatal a képtől, a terület 
lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

**   Körülbelüli oldalszám. A4-es méretű és 75 g/m² felülettömegű 
lapok alapján számított névleges kihozatal. A kihozatal a 
másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint 
a használati szokásoktól függően változik.

ConnectKey®


