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Det sätt du vill arbeta på.



Trådlös anslutning.
Med WorkCentre 6655i kan personalen styra 
enhetsfunktionerna från valfri arbetsstation. 
Tack vare fjärrkontrollpanelen blir det enklare 
att utbilda användarna och IT-ansvariga kan 
smidigt visa och övervaka användargränssnittet 
på distans. 

Xerox®-enheter med ConnectKey-teknik har 
stöd för Wi-Fi Direct-anslutning, så att du kan 
skriva ut från din mobila enhet utan att behöva 
ansluta till ett nätverk.

Xerox erbjuder säker och exakt utskrift och 
skanning med en stor mängd mobilalternativ 
som passar din miljö, kostnadsfria utskrifts- 
och skanningsappar, som till exempel Xerox® 
Mobile Link App, samt robusta mobillösningar 
för företag.

Mer information finns på  
www.xerox.com/mobile

Ett bättre sätt att få jobbet gjort.
Upplev ett förenklat och intuitivt 
användargränssnitt som kan skräddarsys 
utifrån dina individuella affärsbehov. 
Skapa enkelt ett arbetsflöde där du kan 
skanna information till valda destinationer 
(e-post, dator, nätverksmappar, lagringsplatser 
i molnet) i säkra och sökbara textformat 
genom att trycka på en knapp. Du sparar tid 
och kan göra mer med informationen som du 
skannar och lagrar.

Inbäddade appar ger mobila medarbetare 
smidig tillgång till skrivaren. Hämta nya 
appar från Xerox App Gallery, t.ex. Print from 
DropBox™ eller Scan to Microsoft® Office 
365, direkt från användargränssnittet. Xerox® 
ConnectKey®-teknik hjälper dig att skapa 
helhetslösningar för hantering av affärskritisk 
information – internt eller i molnet.

Mer information finns på  
www.xerox.com/AppGallery

Grundläggande fördelar.
Med Xerox®-skrivardrivrutinerna baserade 
på Microsoft® Windows® kan du spara 
olika inställningar olika program, så att du 
inte behöver göra ändringar i onödan och 
minimerar risken för fel. Xerox® ConnectKey®-
tekniken utvecklas i takt med dina behov 
genom att begränsa användningen och reglera 
färgutskrifter. Behörighetskontrollen integreras 
med företagets interna autentiseringssystem, 
så att du kan förhindra fördefinierade och 
icke-autentiserade användare från att se 
särskilda funktioner i användargränssnittet.

Kompromisslöst informationsskydd.
ConnectKey-tekniken ger avancerade 
funktioner och tekniker som skyddar 
företagets konfidentiella information. Våra 
standardsäkerhetsfunktioner inbegriper AES 
256-bitars hårddiskkryptering, McAfee®-
skydd med kraften från Intel Security, 
bildöverskrivning, säker utskrift med tidsinställd 
radering och e-post till externa e-postservrar.

Mer information finns på  
www.xerox.com/security
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Läs mer om ConnectKey Technology-
kompatibla funktioner på  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Arbetet är inte alltid begränsat till kontoret – och inte du heller. Xerox® ConnectKey®-
teknik ger dig frihet att arbeta när och var som helst genom att du alltid kan 
vara ansluten till produktivitetsverktygen som driver verksamheten framåt. Mer 
information finns på www.connectkey.com

Xerox® Easy Translator Service

Med denna tillvalstjänst kan 
kunderna skanna dokument och få en 
översättning via utskrift eller e-post.  
Användarna kan skicka en bild från en 
iOS- eller Androidenhet eller dator som 
vidarebefordras för översättning. Mer 
information finns på  
https://xeroxtranslates.com

Ökad flexibilitet,  
oavsett var du befinner dig
Mobila utskrifter på en helt ny nivå.

• Apple® AirPrint™. Skriv ut e-brev, foton 
och viktiga dokument direkt från Apple 
iPhone® eller iPad® – utan att behöva 
installera några drivrutiner. Med AirPrint 
ansluts iPhone eller iPad automatiskt till 
den AirPrint-kompatibla maskinen via 
kontorets trådlösa nätverk.

• Xerox® Print Service Plug-in för 
Android™. Enkla utskrifter från 
Android-enheter utan tredjepartsappar 
eller skrivardrivrutiner. Använd 
insticksprogrammet för att enkelt skriva 
ut på Xerox® multifunktionsskrivare 
med ConnectKey-teknik via ett trådlöst 
nätverk.

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


1   60-arks dokumentmatare för dubbelsidiga 
original från 139,7 x 139,7 mm till 
216 x 356 mm.

2   Det stora dokumentglaset på 216 x 356 mm 
fungerar med många olika originalstorlekar.

3   WorkCentre 6655i inkluderar en 7-tums 
pekskärm med lättförståeliga instruktioner 
och hjälpsidor för att underlätta på platsen-
användningen.

4   Standardappar för smidigare arbete. Xerox 
App Gallery, @PrintByXerox och QR-koder 
hjälper dig att skriva ut mobilt, para ihop 
enheter och ladda nya appar.

5   Via USB-porten på maskinens framsida kan 
användarna snabbt skriva ut från eller skanna 
till valfri USB-enhet.

6   250-arks utmatningsfack som detekterar när 
det är fullt.

7   Den fristående elhäften häftar upp till 20 ark 
på 75 g/m².

8   150-arks snabbmagasin för anpassade 
utskriftsmaterial från 76,2 x 127 mm till 
216 x 356 mm.

9   Standardmagasin för 550 ark för 
utskriftsmaterial från 148 x 210 mm till 
216 x 356 mm.

10   Lägg till upp till ett extramagasin för 550 ark 
för utskriftsmaterial från 148 x 210 mm till 
216 x 356 mm (tillval), vilket ökar den totala 
papperskapaciteten med 1 250 ark.

11   Stativ med förvaringsutrymme för 
tonerkassetter, papper etc. (tillval).

12   Med Xerox® trådlösa USB-adapter kan 
WorkCentre 6655i anslutas till trådlösa 
nätverk. 
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Whether on a desktop or floor-standing, the 
Xerox® WorkCentre® 6655i multifunktionsskrivare kan 
placeras på skrivbordet eller golvet och erbjuder rätt 
konfiguration för alla tänkbara kontorsmiljöer.
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Behåll kontrollen över kostnaderna.

Med Xerox® WorkCentre® 6655i kan du öka 
förtjänsten – och imponera på kunderna.

• Anpassa inställningarna för bättre ekonomi 
och högre effektivitet. Du kan till exempel 
specificera utskrift med flera sidor per ark 
som standardinställning. Gör inställningar för 
specifika tillämpningar, till exempel att alla 
e-brev ska skrivas ut dubbelsidigt.

• Resurseffektiva utskrifter. Skrivaren är 
standardinställd på dubbelsidig utskrift och 
via Earth Smart-funktionen kan du göra andra 
standardinställningar som uppmuntrar till 
ansvarsfull användning, till exempel genom att 
ta bort försättsblad.

• Enkel, exakt debitering. WorkCentre 6655i 
är förberedd för anslutning till nätverk och 
automatisk överföring av mätaravläsningar, 
så att beställningen av toner kan samordnas 
för ökad produktivitet.

• Administration och statistik. Xerox® 
standardredovisning genererar rapporter som 
ger bättre kostnadsstyrning av alla funktioner. 
Avancerade lösningar från Xerox Alliance 
Partners ger ännu fler praktiska verktyg för stora 
kontorsmiljöer. 



WorkCentre 6655i färgmultifunktionsskrivare med Xerox® ConnectKey®-teknik. 
Mer information finns på www.connectkey.com

Maskinspecifikationer WorkCentre 6655i/X

Hastighet Upp till 35 sid/min A4

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 100 000 sidor/månad

Hårddisk/processor/minne Minst 250 GB/1 GHz, dubbla kärnor/4 GB

Anslutningar 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct med Xerox® USB-adapter för trådlös anslutning

Styrenhetsfunktioner Central adressbok, fjärrkontrollpanel, onlinehjälp (via kontrollpanelen och skrivardrivrutinen), konfigurationskloning

Kopiering/utskrift
Upplösning vid utskrift och 
kopiering Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi, Utskrift: Upp till 2 400 x 600 dpi

Första sidan Kopiering: 16 sekunder i färg/15 sekunder i svartvitt, Utskrift: 11 sekunder i färg, 11 sekunder i svartvitt

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

Utskriftsfunktioner Utskrift från USB-minne, krypterad och säker utskrift, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, lagring och hämtning av jobbinställningar, 
statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, Xerox® Colour By Words, programstandarder, dubbelsidig utskrift 
(som standard), funktion för fördröjd utskrift

Utskrift 
via mobila 
enheter 
och appar

Standard Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR-kodapp, appen Xerox App Gallery, appen @PrintByXerox

Gratis 
nedladdning Insticksprogram för Android™ till Xerox® Print Service, insticksprogram för Android™ till Mopria™ Print Service, appen Xerox® Mobile Link

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

Skanning Standard Destinationer: Skanna till brevlåda, Skanna till USB-minne, Skanna till e-post, Skanna till nätverk. Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, 
Snabbfunktioner: Skanna till hem, snabbskanning, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, krypterad/lösenordsskyddad PDF, linjäriserad PDF/PDF/A

 Tillval ConnectKey® för DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional

Faxning Inbyggd fax2, nätverksfax, internetfax, serverfax

Säkerhet  Standard Inbäddat McAFee®, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifierad 
(ISO 15408)3, krypterad, säker utskrift, faxning, skanning och e-post, Cisco® TrustSec-integration, nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, transaktionslogg, 
behörighetskontroll, användarrättigheter

 Tillval McAfee Integrity Control, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV, .NET), programmet Xerox® PrintSafe

Redovisning Standard Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, skanning, faxning, e-post), nätverksredovisning

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

Pappersinmatning
 Standard

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift: 60 ark, anpassade format: 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm
Manuellt magasin: 150 ark. Anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 ark. Anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

 Tillval Ett extra magasin: 550 ark. Anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm

Total kapacitet (standard /max.) 700/1 250 ark

Pappersutmatning 250 ark med utskriftssidan nedåt och avkänning av fullt magasin

Efterbehandling Extern häft: 20 ark, en position

Garanti Ett års på plats-garanti4

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2Kräver en analog telefonlinje. 3 Utvärdering pågår. 4 Produkter köpta med Page Pack/e-Click-avtal saknar garanti. Se avtalsinformationen om 
serviceavtalets omfattning och villkor.

Xerox® WorkCentre® 6655i

©2016 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, 
Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som 
tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
Uppdaterad 3/16 BR15208  W66BR-02WD

Skrivaradministration och -övervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, 
Apple® Bonjour®, e-postrapportering om tonerpåfyllning 
Skrivardrivrutiner
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista, 
7, 8, Mac OS® 10.5 och senare, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® 
Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11i v2, IBM® 
AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Pappershantering
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift: 
Enkelsidigt: 50– 125 g/m². Dubbelsidigt: 60 till 125 g/m². 
Manuellt magasin, magasin 1 och extra magasin (tillval): 
Enkelsidigt: 60–220 g/m². Dubbelsidigt: 60–163 g/m²
Medietyper
Vanligt papper, hålat, brevpapper, tunn kartong, kartong, 
återvunnet, bond, etiketter, förtryckt, kuvert, anpassat.
En fullständig förteckning finns på www.xerox.com
Mått (B x D x H)
538 x 553 x 625 mm. Vikt: 37,6 kg

Certifiering
FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkt enligt EU-rådets 
direktiv 2006/95/EG, 2004/108/EG och 1999/5/EG, UL 
60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a utgåvan, EAC, EU-rådets 
WEEE-direktiv 2002/96/EG och klass 1 laserprodukt enligt 
FDA/CDRH, CE-märkt enligt EU-rådets RoHS-direktiv 
2011/65/EG, Blue Angel, GS-märkt, NOM, Ukraine, Citrix, 
ENERGY STAR®-godkänd. 
En aktuell lista över certifieringar finns på  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Medföljande delar
• WorkCentre 6655i färgmultifunktionsskrivare
•  Tonerkassetter – en av varje (cyan, magenta, gul: 

3 000 sidors utskriftskapacitet1,3. Svart: 6 000 sidors 
utskriftskapacitet1,3)

•  CD med installationshandledning, 
produktinformationsguide, drivrutiner, användarhandbok, 
systemadministratörshandbok

• Nätkabel
• Faxkabel

Förbrukningsmaterial och tillval Artikelnr
Tonerkassett, svart: 12 000 standardsidor1 106R02747
Tonerkassett, cyan: 7 500 standardsidor1 106R02744
Tonerkassett, magenta: 7 500 standardsidor1 106R02745
Tonerkassett, gul: 7 500 standardsidor1 106R02746
Bildbehandlingssats: Upp till 60 000 sidor2 108R01121
Avfallskassett: Upp till 30 000 sidor2  108R01124
Fixeringsenhet (220 V): Upp till 100 000 sidor2 115R00089
Överföringssats: Upp till 100 000 sidor2 108R01122
Häftklammerkassett  108R00823
550-arks magasin  097S04664
Stativ  497K14670
Anslutningssats för trådlös anslutning  497K11500
McAfee Integrity Control-sats  320S00665
Kompatibilitetssats för Common Access Card 498K17546
1  Genomsnittliga standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/

IEC 19798. Sidantalet varierar beroende på sidans utseende och 
täckningsgrad samt utskriftsläge.

2  Ungefärligt sidantal. Uppgivna värden är baserade på en 
genomsnittlig jobbstorlek på tre A4-sidor. Sidantalet varierar med 
jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

3 Startkassetterna till PagePack-avtal ger fler utskrifter.

ConnectKey®

Mer information finns på www.xerox.com/office

www.xerox.com/OfficeCertifications

