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Måten du ønsker å arbeide på.



Enkelt å flytte på seg.
Med WorkCentre 6655i kan de ansatte 
betjene maskinfunksjonene fra en hvilken 
som helst arbeidsstasjon. Kontrollpanelet for 
fjernovervåking gjør det enklere å lære opp 
brukerne, og IT-medarbeiderne kan se og 
overvåke brukergrensesnittet eksternt. 

Xerox®-enheter bygd på ConnectKey-
teknologien støtter Wi-Fi Direct-tilkobling, slik  
at du kan skrive ut fra mobile enheter uten  
å måtte kople til et nettverk.

Xerox tilbyr sikker og nøyaktig utskrift og 
skanning med et omfattende utvalg av mobile 
løsninger tilpasset ditt miljø, med gratis apper 
for utskrift og skanning som for eksempel 
Xerox® Mobile Link App, i tillegg til et solid sett 
med bedriftsløsninger for mobile enheter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/mobile

Få jobben gjort på en bedre måte.
Dra nytte av et forenklet og intuitivt 
brukergrensesnitt som kan skreddersys til 
bedriftens behov. Du kan enkelt opprette en 
arbeidsflyt som lar deg skanne informasjon 
til de bestemmelsesstedene du velger 
(e-post, skrivebordet, nettverksmapper 
og nettskybasert lagring) i sikre, søkbare 
tekstformater med et enkelt tastetrykk. Dette 
sparer tid og gir deg mulighet til å gjøre mer 
med informasjonen du skanner og lagrer.

Med innebygde apper kan mobile 
medarbeidere enkelt kople seg til enheten. 
I Xerox App Gallery kan du laste ned nye 
apper, for eksempel Print from Dropbox™ 
og Scan to Microsoft® Office 365, direkte fra 
brukergrensesnittet. Xerox® ConnectKey®-
teknologien gjør det enklere å effektivisere 
måten bedriften håndterer kritisk informasjon 
på – både lokalt og i nettskyen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/mobile/AppGallery

Fordeler på bunnlinjen.
Xerox®-skriverdrivere som er basert på 
Microsoft® Windows®, gir deg muligheten 
til å lagre flere forskjellige innstillinger for 
hvert program, noe som minimerer behovet 
for å gjøre endringer og reduserer risikoen 
for mulige feil. Xerox® ConnectKey-teknologi 
utvikler seg med behovene dine ved å 
begrense bruk og regulere fargeutskrift. 
Kontrollen for brukertillatelser integreres i det 
interne godkjenningssystemet ditt, slik at du 
kan forhindre at forhåndsbestemte eller ikke-
godkjente brukere kan se spesifikke funksjoner 
i  brukergrensesnittet.

Databeskyttelse uten kompromiss.
ConnectKey-teknologien inneholder avanserte 
funksjoner og teknologier som sikrer at den 
konfidensielle informasjonen i bedriften 
forblir sikker. Standard sikkerhetsfunksjoner 
omfatter 256-biters AES-harddiskkryptering, 
McAfee®-beskyttelse levert av Intel Security, 
bildeoverskriving, sikker utskrift med 
tidsbestemt sletting og e-post til eksterne 
postservere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 6655i multifunksjonsfargeskriver

Hvis du vil vite mer om ConnectKey-
funksjoner, kan du gå til 
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Arbeidet er ikke alltid begrenset til kontoret, og det er ikke du heller. 
Xerox® ConnectKey®-teknologien gir deg frihet og fleksibilitet til å arbeide når du vil 
og hvor du vil, og sørger for at du er koplet sømløst til de produktivitetsverktøyene 
som driver virksomheten fremover. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.connectkey.com

Xerox® Easy Translator-tjenesten

Med denne valgfrie tjenesten kan 
kundene skanne et dokument og få en 
oversatt utskrift og/eller e-postmelding. 
Brukere kan også sende et bilde fra 
en iOS- eller Android-enhet, eller en 
datamaskin, som videresendes for 
oversettelse. Du finner mer informasjon 
ved å gå til https://xeroxtranslates.com

Større fleksibilitet uansett 
hvor du er.
Få en enda bedre mobil 
utskriftsopplevelse.

• Apple® AirPrint™. Skriv ut e-post, bilder 
og viktige kontordokumenter direkte fra 
Apple iPhone® eller iPad® uten å installere 
drivere. Med AirPrint finner og kopler 
iPhone- eller iPad-enheten automatisk til 
den AirPrint-aktiverte enheten over Wi-Fi-
nettverket på kontoret.

• Xerox® Print Service-plugin-modul for 
Android™. Få enkel Android-utskrift uten 
apper fra tredjepart eller skriverdrivere. 
Med denne plugin-modulen skriver 
du enkelt ut til en Xerox® ConnectKey 
Technology-aktivert multifunksjonsskriver 
via et trådløst nettverk.

www.xerox.com/mobile
www.xerox.com/AppGallery
www.xerox.com/security
https://xeroxtranslates.com


1   60-arks automatisk tosidigmater som støtter 
tilpassede papirformater fra 139,7 x 139,7 mm 
til 216 x 356 mm.

2   Den store glassplaten på 216 x 356 mm 
støtter et bredt spekter av papirformater.

3   WorkCentre 6655i har en 7-tommers 
berøringsskjerm med lettfattelige 
instruksjoner og hjelpeskjermer som forenkler 
betjeningen på maskinen.

4   Standardapper for ekstra brukervennlighet. 
Med Xerox App Gallery, @PrintByXerox og 
QR Code blir mobil utskrift, sammenkobling 
av enheter og innlasting av nye apper 
mye enklere.

5   En lett tilgjengelig USB-port gjør at brukerne 
raskt kan skrive ut fra eller skanne til hvilken 
som helst standard USB-minneenhet.

6   250-arks mottaker med sensor som registrer 
når mottakeren er full.

7   Den eksterne stifteenheten stifter opptil 
20 ark på 75 g/m².

8   150-arks spesialmagasin som støtter 
tilpassede papirformater fra 76,2 x 127 mm 
til 216 x 356 mm.

9   Standard papirmagasin på 550 ark som 
støtter papirformater fra 148 x 210 mm 
til 216 x 356 mm.

10   Du kan utvide med ett ekstra 550-arks 
papirmagasin med støtte for papirformater 
fra 148 x 210 mm til 216 x 356 mm 
(valgfritt), noe som øker den totale 
papirkapasiteten til 1 250 ark.

11   Valgfritt stativ gir lagringsplass for 
fargepulverkassetter, papir og andre 
forbruksartikler.

12   Med en trådløs Xerox® USB-adapter som 
ekstrautstyr, kan du kople WorkCentre 6655i 
til det trådløse nettverket. 
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Om du velger en bordmodell eller gulvmodell av 
multifunksjonsskriveren Xerox® WorkCentre® 6655i, finnes 
det en konfigurasjon som passer for ethvert kontormiljø.
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Få kontroll på kostnadene.

Med Xerox® WorkCentre® 6655i kan du påvirke 
bunnlinjen – og imponere kundene.

• Tilpass innstillingene i skriverdriveren for 
økonomi og effektivitet. Du kan for eksempel 
velge N-opp for å skrive ut mange sider på 
ett enkelt ark som standardinnstilling. Juster 
innstillinger for bestemte programmer, for 
eksempel alltid å skrive ut e-post på begge 
sider av papiret.

• Ansvarlig utskrift. Skriverdriveren er som 
standard stilt inn på tosidig utskrift, og med 
Earth Smart-funksjonen kan du velge andre 
standardinnstillinger som fremmer økonomisk 
bruk, for eksempel at det ikke skrives ut 
bannersider.

• Enkel og nøyaktig fakturering. WorkCentre 
6655i kan kople til nettverket for å sende 
telleverksavlesninger automatisk, slik at 
etterfyllingen av fargepulver kan effektiviseres 
for å øke produktiviteten ytterligere.

• Administrer og spor bruk av maskinen. 
Xerox® Standard kontering leverer rapporter 
som gir større kostnadskontroll for alle 
maskinfunksjoner. Avanserte løsninger fra 
alliansepartnerne til Xerox leverer enda flere 
nyttige verktøy for større kontormiljøer. 



Multifunksjonsfargeskriveren WorkCentre 6655i er bygd på Xerox® ConnectKey®-teknologi. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.connectkey.com

Maskinspesifikasjoner WorkCentre 6655i/X

Hastighet Opptil 35 spm A4

Driftssyklus1 Opptil 100 000 sider/måned

Harddisk/prosessor/minne Minst 250 GB harddisk/1 GHz-prosessor med to kjerner/4 GB

Tilkopling 10/100/1000Base-T Ethernet, direkte utskrift med høyhastighets USB 2.0, Wi-Fi Direct med trådløs Xerox® USB-adapter som ekstrautstyr

Kontrollerfunksjoner Samlet adressebok, kontrollpanel for fjernovervåking, støtte på nettet (tilgjengelig fra brukergrensesnittet og skriverdriveren), konfigurasjonskloning

Kopiering og utskrift
Kopi- og utskriftsoppløsning Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt, Utskrift: Opptil 2 400 x 600 ppt

Tid for utskrift av første side Kopiering: Kun 16 sekunder i farger/15 sekunder i sort-hvitt, Utskrift: Kun 11 sekunder i farger/11 sekunder i sort-hvitt

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

Utskriftsfunksjoner Skriv ut fra USB, kryptert, sikker utskrift, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, lagre og hent driverinnstillinger, sanntidsstatus for 
toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, Xerox® Color By Words, programstandarder, tosidig utskrift (som standard), hold tilbake alle jobber

Utskrift 
fra mobile 
enheter 
og apper

Standard Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app

Gratis nedlasting Xerox® Print Service-plugin-modul for Android, Mopria™ Print Service-plugin-modul for Android™, Xerox® Mobile Link-app

Valgfritt Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator-tjeneste

Skanning Standard Bestemmelsessteder: skann til postboks, skann til USB, skann til e-post, skann til nettverk, Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF,  
Praktiske funksjoner: skann til hjem, ettrykksskanning, søkbar PDF, enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/TIFF, kryptert/passordbeskyttet PDF, linearisert PDF/PDF/A

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

Faksing Innebygd faks2, LAN-faks, Internett-faks, serverfaks

Sikkerhet  Standard McAfee® innebygd, McAfee ePolicy (ePO)-kompatibel, overskriving av harddisk, 256-biters kryptering (FIPS 140-2-kompatibel), Common Criteria-
sertifisering (ISO 15408)3, sikker utskrift, sikker faksing, sikker skanning, sikker e-post, Cisco® TrustSec-integrering, nettverksgodkjenning, SSL, SNMPv3, 
kontrollogg, tilgangskontroller, brukertillatelser

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

Kontering Standard Xerox® Standard kontering (kopiering, utskrift, skanning, faksing, e-post), aktivering av kontering via nettverk

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

Magasiner Standard Tosidigmater: 60 ark, tilpassede formater: 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm
Spesialmagasin: 150 ark. Tilpassede formater: 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 ark. Tilpassede formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm

 Valgfritt 1 ekstra magasin: 550 ark. Tilpassede formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm

Total kapasitet (std. / maks.) 700 ark / 1 250 ark

Mottakere 250 ark forsiden siden ned med sensor for full mottaker

Etterbehandling Halvautomatisk stifter: 20 ark, én posisjon

Garanti Ett års garanti på stedet4

1 Maksimal volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. 2 Krever analog telefonlinje. 3 Evaluering pågår. 4 Produkter som er kjøpt med en PagePack- eller eClick-
avtale, omfattes ikke av en garanti. Alle detaljer om din utvidete servicepakke finnes i serviceavtalen din.

Xerox® WorkCentre® 6655i

©2016 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox® og Xerox og figurativt merke®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, 
Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker for 
Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Produktinformasjon og/eller spesifikasjoner kan endres uten varsel. Oppdatert 3/16 BR15208 
 W66BR-02OD

Maskinadministrasjon
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, varsler om lavt nivå for 
forbruksartikler 
Skriverdrivere
Windows® XP / 2003 Server / 2008 Server / 2012 Server / 
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 og høyere, 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®

Materialhåndtering
Tosidigmater: ensidig: 50 til 125 g/m². Tosidig: 60 til 125 g/m².  
Spesialmagasin, magasin 1 og valgfritt magasin:  
Ensidig: 60 til 220 g/m². Tosidig: 60 til 163 g/m²
Papirtyper
Vanlig, hullet, brevark, tynn kartong, kartong, resirkulert 
papir, standard, etiketter, fortrykt, konvolutter, tilpasset
Du finner en fullstendig liste på www.xerox.com
Dimensjoner (B x D x H)
538 x 553 x 625 mm. Vekt: 37,6 kg

Sertifiseringer
FCC del 15, klasse A, FCC del 68, CE-merket gjelder direktiv 
2006/95/EF, 2004/108/EF og 1999/5/EF, UL 60950-1/CSA 
60950-1-07, 2. utgave, EAC, WEEE-direktiv 2002/96/EU 
og FDA/CDRH – laserprodukt i klasse 1, CE-merket gjelder 
direktiv 2011/65/EU (RoHS), Blå engel, GS-merket, NOM, 
Ukraina, Citrix, ENERGY STAR®-kvalifisert. 
Du finner den nyeste listen over sertifiseringer på 
www.xerox.com/OfficeCertifications
Hva leveres i esken
• WorkCentre 6655i multifunksjonsfargeskriver
•  Fargepulverkassetter, én av hver (cyan, magenta, gul: 

kapasitet på 3 000 sider1,3, sort: kapasitet på 6 000 sider1,3)
•  Hurtiginstallasjonsveiledning, 

produktinformasjonsveiledning, driver-CD, 
dokumentasjons-CD (brukerhåndbok, 
administratorhåndbok)

• Strømkabel
• Faksledning

Forbruksartikler og alternativer Delenr.
Sort fargepulverkassett: 12 000 std.sider1 106R02747
Cyan fargepulverkassett: 7 500 std.sider1 106R02744
Magenta fargepulverkassett: 7 500 std.sider1 106R02745
Gul fargepulverkassett: 7 500 std.sider1 106R02746
Bildebehandlingsenhet: Opptil 60 000 sider2 108R01121
Avfallsbeholder: Opptil 30 000 sider2  108R01124
Fikseringsmodul (220 V): opptil 100 000 sider2 115R00089
Overføringsenhet: opptil 100 000 sider2 108R01122
Stiftekassett  108R00823
550-arks mater  097S04664
Stativ  497K14670
Trådløs tilkoplingspakke  497K11500
McAfee Integrity-pakke  320S00665
Aktiveringspakke for kort for fellestilgang 498K17546
1  Gjennomsnittlige standardsider. Erklært kapasitet i samsvar 

med ISO/IEC 19798. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, 
dekningsgrad og utskriftsmodus.

2  Omtrentlig antall sider. Oppgitt kapasitet er basert på en 
gjennomsnittlig jobbstørrelse på tre A4-sider. Kapasiteten varierer 
avhengig av jobblengde, papirformat og plassering.

3 PagePack-modeller har en høyere startkapasitet.

ConnectKey®

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office   

www.xerox.com/OfficeCertifications

