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Työskentelyä haluamallasi tavalla

Oikeanlaiseen teknologiaan
investoiminen tuo
liiketoiminnalle merkittäviä
säästöjä.
Tarvitset ratkaisun, joka
vapauttaa sinut huolehtimasta
teknologiasta ja voit keskittyä
varsinaiseen työhösi.
Etsittäessä ratkaisua toimiston
tehokkuuden parantamiseen
myös pienillä ja keskisuurilla
yrityksillä tulisi olla mahdollisuus
käyttää yleensä isommille
yrityksille suunniteltuja
ratkaisuja.
Siksi uraauurtava Xerox
ConnectKey -Tekniikkamme on
nyt saatavilla laitteisiin, jotka
auttavat pieniäkin yrityksia
ratkaisemaan suurimpia
ongelmiaan.
®

®

Seuraavassa esittelemme
Xerox WorkCentre™ 6655
-väritoimitulostimen.
®

Etua liiketoiminnalle
Yritys tarvitsee positiivisen tuloksen investoinneilleen.
Xerox WorkCentre™ 6655 -monitoimitulostin tarjoaa innovatiivisia
työkaluja, jotka yksinkertaistavat tapoja hallita tulostusta ja auttavat
pitämään kustannukset kurissa.
®

• Ei tarpeetonta tulostamista. Pidätä
kaikki työt -jono varmistaa, että asiakirjat
tulostetaan vasta siten, kun käyttäjä
vapauttaa ne laitteelta.
• Mukauta tulostinajurin asetukset
säästöä ja tehokkuutta edistäviksi. Voit
esimerkiksi valita oletukseksi usean sivun
tulostuksen samalle arkille.
• Laskutus yksinkertaiseksi.
WorkCentre 6655:n automaattinen
mittarinluku ja tarvikkeiden automaattinen
täydennys tehostavat laskutusprosessia.
• Vastuullista tulostusta. Tulostinajuri on
oletusarvoisesti määritetty tulostamaan
kaksipuolisesti.

• Vähennä energian kulutusta ja
lisää säästöjä. ConnectKey tekniikalla
varustetut monitoimitulostimet
auttavat toteuttamaan merkittäviä
kustannussäästöjä, sillä ne ovat
yhteensopivia Cisco® EnergyWisen
kaltaisten, virrankulutusta mittaavien ja
säätävien energianhallintaratkaisujen
kanssa.
• Laitteen käytönhallinta. Xerox®-tilikirjaus
tuottaa raportteja, joiden avulla voidaan
paremmin hallita laitteen käyttökuluja.
Xerox-yhteistyökumppanit ovat kehittäneet
edistyneitä ratkaisuja ja monipuolisia
työkaluja laitteiden käytönseurantaan ja
-hallintaan laajempia toimistoympäristöjä
varten.

Pidä kustannukset kurissa
Käyttöoikeuksien määritys mahdollistaa
tulostusoikeuksien rajoittamisen
käyttäjä- tai ryhmätasolla, kellonajan
tai käytettävän sovelluksen mukaan.
Esimerkiksi kaikki Microsoft® Outlook®
-sähköpostit voidaan määrittää
tulostettaviksi aina mustavalkoisina ja
kaikki PowerPoint®-esitykset väreissä.
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Tuottavampi tapa tehdä töitä
Älä tyydy muiden tahtiin – mene ohitse. Xerox ConnectKey -Tekniikan
avulla WorkCentre™ 6655 asettaa toimiston tehokkuudelle uuden mittapuun.
Se automatisoi kaiken, päivittäistoimista monimutkaisiin työnkulkuihin. Lisäksi
loistavat värit antavat asiakirjoillesi lisää tehoa.
®

• Alan huippua oleva värikosketusnäyttö.
Käyttötuntumaltaan Xeroxin tuttua
laatua, selkeät kuvakkeet ja pääsy kaikkiin
päätoimintoihin suoraan aloitusnäytöstä.
• Yhden kosketuksen skannaus. Tämän
toiminnon avulla voit luoda laitteen
kosketusnäyttöön helposti yhdellä
näppäimen kosketuksella valittavan
skannausohjelman. Kun liität tähän
näppäimeen oman skannaustyönkulkusi,
saat yksilöllisen toiminnan, joka toteuttaa
asiakirjojen jakelun ja arkistoinnin hetkessä.
• Etusija omalle työlle. Print Around
-toiminto eliminoi viiveet tulostuksessa, sillä
se jättää resursseja (kuten oikeaa paperia)
odottavan työn jonoon ja tulostaa jonossa
seuraavana olevan työn.
• Tarkkaa jälkeä, todella vaikuttavia
asiakirjoja. 2400 x 600 dpi:n
tulostustarkkuus tuottaa värikkäitä,
huomiotaherättäviä kuvia ja tarkkaa tekstiä.

Laajemmat mahdollisuudet
Olipa kyse asiakirjojen skannauksesta
tai hallinnasta toimiston verkossa
tai pilvipalvelimessa, voit käyttää
skannaustyönkulkuja suoraan WorkCentre
6655:n kosketuspaneelista. Tämän
mahdollistavat Xerox®-työnkulkuratkaisut*,
jotka perustuvat Xerox Extensible Interface
Platform® (EIP) -alustaan.
• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® tai
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Skannaa tiedostoja suoraan Xerox®
DocuShare®-sovellukseen tai Microsoft®
SharePoint- ja muihin Windows®-kansioihin.
Tiedostojen tallennuksen ja PDF-tiedostojen
luomisen lisäksi voit myös automaattisesti
muuntaa tiedostoja älykkäiksi, strukturoitua
dataa sisältäviksi tiedostoiksi, jotka on helppo
nimetä ja reitittää edelleen sovelluksen
sisältämien työkalujen avulla.
•X
 erox® ConnectKey® Share to Cloud.
Mahdollistaa helpon, suojatun ja
skaalautuvan skannauksen suosittuihin
pilvipohjaisiin säilöihin (kuten Google Docs™,
SalesForce.com, Office 365 ja Dropbox™)
käyttäen yksilöllisesti suunniteltuja ja
Xerox Extensible Interface Platform (EIP)
-teknologiaa hyödyntäviä työnkulkuja.
Lisätietoja Xerox®-työnkulkuratkaisuista
on osoitteessa
www.office.xerox.com/software-solutions.
* Valinnaiset ratkaisut voivat vaihdella eri alueilla.

4

®

Kattava tietojen suojaus
Yritystietonne ovat toimintanne elinehto. Varmista niiden suojaus laajalla
valikoimalla ominaisuuksia, tekniikoita ja sovelluksia, joita ovat kehittäneet alan
johtavat ja luotettavimmat yritykset.

• Suojaa luottamukselliset tiedot. Skannaa
luottamukselliset asiakirjat salatuiksi PDFtiedostoiksi. Salaa kiintolevy 256-bittisellä,
FIPS 140-2 -standardin mukaisella AESsalauksella. Tuhoa kaikki tiedot kiintolevyltä
kolminkertaisella päällekirjoituksella.
• Estä luvaton käyttö. Estä laitteen
luvaton käyttö verkkotodennuksen
avulla, johon voidaan halutessa
yhdistää magneettijuova-, lähiluku- tai
älykorttitodennus (CAC/PIV/.Net), Xerox®käyttäjäoikeuksien roolipohjainen ja
toimintotason kirjautuminen sekä IPsuodaus.
• Ennakoiva uhkien hallinta. Seuraa uusia
haavoittuvuuksia ja tarjoaa tarvittaessa
päivityksiä varmistaakseen, että laitteesi
ovat ajan tasalla ja tiedot ovat turvassa.
Tietoja uusimmista päivityksistä voi saada
myös RSS-syötteinä sekä verkko-osoitteesta
www.xerox.com/security.

• Vaatimustenmukaisuus. WorkCentre
6655 -laitteet noudattavat eri alojen
viimeisimpiä tietoturvastandardeja,
mukaan lukien valtionhallinto, rahoitusala ja
terveydenhuolto. Näitä ovat muun muassa
Common Criteria (arviointi käynnissä),
HIPAA, Data Protection Act ja COBIT.
Nämä laitteet vastaavat eri standardien
vaatimuksiin tarpeittesi mukaan.
• Täydellinen näkyvyys. Estä IP-varkaudet
ja varmista kiistämättömyys laitteen
ja verkon täydellisellä näkyvyydellä.
Tietoturvakäytäntöjen hallinnalla ja
laitteen kaikkien tapahtumien kirjauksella
valvontalokiin tiedät aina, kuka on käyttänyt
laitetta, milloin ja millä tavalla.
• Suojattu tulostus. Tulostuksen
aloittaminen edellyttää käyttäjältä
tunnusluvun antamista. Asiakirjat, joita
ei ole tulostettu tietyn ajan kuluessa,
hävitetään.

Tehokasta yhteistyötä
WorkCentre 6655 -sarjan laitteet on
varustettu McAfee®-suojauksella.
Tuloksena on alan ensimmäiset
monitoimitulostimet, jotka suojaavat
itsensä mahdollisilta ulkopuolisilta
uhkilta. McAfeen Whitelist-tekniikka
varmistaa, että vain turvalliset, ennalta
hyväksytyt tiedostot voidaan suorittaa
laitteissa. Tämä minimoi tarpeen
päivittää manuaalisesti ohjelmistot
uusia suojausuhkia vastaan. Xerox®tulostuksenhallintapalvelujen sisältämien
työkalujen ja McAfee ePolicyn
saumattoman integroinnin ansiosta
työnkulun seuranta ja valvonta on
helppoa.
Lisäksi automaattinen Cisco® TrustSec
Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun
integrointi mahdollistaa kaikkien
ConnectKey monitoimitulostimin
kattavat valvontamahdollisuudet
yritysten tietosuojakäytäntöjen
mukaisesti.
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Tilaa liikkuvuudelle
Tänä päivänä työtä ei tehdä pelkästään toimistossa. WorkCentre™ 6655 antaa
sinulle vapauden tehdä työtäsi lähes missä tahansa.

• Asiakirjojen muuntaminen. Skannaa
asiakirjat hakukelpoisiksi, yksi- tai
monisivuisiksi PDF-tiedostoiksi ja ISOstandardien mukaisiksi PDF-A-tiedostoiksi
helppoa arkistointia, järjestelyä ja hakua
varten.
• Päivittäistoimet helpoiksi.
WorkCentre 6655 tarjoaa paljon
mahdollisuuksia erikoissovelluksiin.
Näitä ovat mm. lisäykset, Bates-leimat,
henkilökortin kopiointi ja sivukohtainen
ohjelmointi.
• Apple® AirPrint. Voit tulostaa sähköposteja,
valokuvia ja tärkeitä asiakirjoja suoraan
Apple iPhonesta® tai iPadista® ilman, että
ajureita tarvitsee asentaa tai kaapeleita
kytkeä. AirPrintin avulla iPhone tai
iPad löytää automaattisesti AirPrintyhteensopivan WorkCentre 6655 -laitteen
ja muodostaa siihen yhteyden toimiston
langattoman verkon kautta.
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• Langaton yhteys. Valinnaisen Wi-Filiitettävyyden ansiosta järjestelmänvalvojat
voivat muodostaa langattoman yhteyden
mistä tahansa WorkCentre 6655:een.
• Mopria™-sertifioitu. Mopria-sertifiointi
yksinkertaistaa mobiilitulostuksen
tablettitietokoneista ja älypuhelimista
moniin tulostuslaitteisiin kuten
WorkCentre 6655 -värimonitoimitulostimeen.

Etähallintaa ja -valvontaa
Etäohjaustaulun avulla voit käyttää
WorkCentre 6655:n käyttöliittymää
mistä tahansa toimiston työasemasta
aivan kuten seisoisit laitteen ääressä.
Kouluta käyttäjiä ja määritä laitteen
asetuksia etäyhteyden avulla.
Laitteen sisäinen suojaus sallii vain
yhden valtuutetun käyttäjän käyttää
etäohjaustaulua kerrallaan.

Xerox® ConnectKey -sovellukset
avaavat uusia mahdollisuuksia
• Vaivatonta viestintää. Hyödynnä
tietoa välittäviä sovelluksia,
kuten myynninedistämistä ja
yrityksen viestejä, jotka näkyvät
monitoimitulostimien käyttöliittymässä.
Sisällytä tekstiä ja grafiikkaa sekä logoja
ja QR-koodeja.
• Vähennä toistuvien työnkulkujen
monimutkaisuutta. Luo nopeita
ja helppokäyttöisiä työnkulkuja
tai pikakuvakkeita lisäämällä ne
käyttöliittymän ylimmälle tasolle, mikä
parantaa ja tehostaa käytettävyyttä.
• Hyödy sijoituksistasi. Laajenna Xerox®
WorkCentre™ 6655:n käytettävyyttä
ilman palvelimia, ohjelmistoja tai
käyttäjien koulutusta.

Asiakkaan tyypillisen työkulun vaiheet

Vaihe 1
Skannaus
sähköpostiin

Vaihe 2
Lataus
sähköpostitililtä

Vaihe 3
Vaihe 4
Asiakirjan muunto Siirto jaettuun
ja tallennus
säilöön

Muiden käyttäjien
käytettävissä

Virtaviivaistettu työnkulku Xerox® ConnectKey® -sovellusten avulla
ConnectKey-sovellusten
tärkeimmät edut työnkulkujen
virtaviivaistamisessa
• Vähemmän työvaiheita, mikä
vähentää virheiden mahdollisuutta.
Vaihe 1
Skannaus
lopulliseen
kohteeseen.

Muiden
käyttäjien
käytettävissä

• Yrityksenlaajuisten työnkulkujen
toteuttaminen vaatii aiempaa
vähemmän koulutusta.
• Kuvat ja tiedot ovat heti
käytettävissä suojatusti.

Originaalien
syöttölaitteeseen mahtuu 60 arkkia,

joiden koko voi olla 139,7 x 139,7 - 216 x 356 mm.

250
arkin luovutusalusta, jossa alustan

täyttymistä seuraava sensori.

Isolta 216 x 356 mm:n valotuslasilta voidaan
skannata useita paperikokoja.

2
Käsinitomalaite nitoo jopa 20 arkkia 75 g/m :n
paperia.

WorkCentre 6655:ssä on 7 tuuman
kosketusnäyttö, jonka selkeiden ohjeiden ja
opastusnäyttöjen avulla tulostimen käyttö on
helppoa.

150 arkin ohisyöttöalustalta voidaan syöttää
erikoiskokoisia papereita 76,2 x 127 mm:stä
216 x 356 mm:iin.

Tulostimen
USB-portti mahdollistaa nopean

tulostuksen suoraan USB-muistitikulta sekä
skannauksen muistitikulle.

550 arkin vakiopaperialustalta voidaan syöttää
paperia, jonka koko on 148 x 210 - 216 x 356 mm.
Valittavana on 550 arkin lisäpaperialusta,
jolta voidaan syöttää paperia, jonka koko on
148 x 210 – 216 x 356 mm. Tämä nostaa
kokonaiskapasiteetin 1 250 arkkiin.
Valinnaisessa
jalustassa on säilytystilaa

värikaseteille, paperille ja muille tarvikkeille.
®
Xeroxin
valinnainen langaton USB-sovitin

mahdollistaa WorkCentre 6655:n langattoman
verkkoyhteyden.

Xerox® WorkCentre™ 6655:n vahvuudet:

Tuottavuus

Skannaus

Tietoturva

Verkkovalmius

Ratkaisut

Wi-Fi
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Xerox® WorkCentre™ 6655

ConnectKey ®

WorkCentre 6655 -värimonitoimitulostin käyttää Xerox® ConnectKey® -Tekniikkaa. Lisätietoja on
verkko-osoitteessa www.connectkey.com.
Laite

WorkCentre 6655/X

Nopeus

Jopa 35 sivua/min (A4)
Jopa 100 000 sivua

Käyttömäärä/kk

1

Kiintolevy / Suoritin / Muisti

Vähintään 250 Gt / 1 GHz Dual-core / 4 Gt

Liitännät

10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0, valinnainen Wi-Fi (langattoman liitäntäpaketin kanssa)

Ohjaimen toiminnot

Yhdistetty osoitteisto, etäohjaustaulu, pääsy online-tukeen laitteen käyttöliittymästä tai tulostinajurista, määritysten kloonaus

Kopiointi ja tulostus

Kopiointi- ja tulostustarkkuus

Kopiointi: jopa 600 x 600 dpi; tulostus: jopa 2400 x 600 dpi

Ensimmäinen sivu valmis

Kopiointi: jopa 16 s väreissä / 15 s mustavalkoisena ; tulostus: Jopa 11 s väreissä / 11 s mustavalkoisena

Sivunkuvauskielet

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

Tulostustoiminnot

Tulostus USB:stä, Earth Smart -ajuriasetukset, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntaiset tilatiedot, älykäs kaksipuolistulostus, automaattinen kaksipuolinen
tulostus vihkoksi, vedostulostus, monta sivua arkille, Print Around

Mobiilitulostus

Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (valinnainen), Xerox® Mobile Print Cloud (valinnainen), Xerox® PrintBack, Mopria™-sertifioitu

Skannaus

Vakiona

Valinnaisena

Faksi

Nopeus: jopa 28 sivua/min väreissä tai 51 sivua/min mustavalkoisena (Yksipuolistulostus); Määränpäät: Skannaus postilokeroon, skannaus USB:hen, skannaus
sähköpostiin, skannaus verkkoon; Tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttömukavuustoiminnot: Skannaus kotikansioon, yhden kosketuksen
skannaus, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monsivuinen PDF / XPS / TIFF, salattu tai salasanasuojattu PDF, linearisoitu PDF / PDF/A
Ohjelmistopaketit: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ja Professional
Paikallisfaksi2, LAN-faksi, Internet-faksi, palvelinfaksi

Suojaus

Vakiona

Valinnainen

Tilikirjaus

Vakiona
Valinnaisena

Paperialustat

Vakiona

Valinnaisena

McAFee®, McAfee ePolicy (ePO) -yhteensopiva, kiintolevyn päällekirjoitus, 256-bittinen salaus (FIPS 140-2 -standardin mukainen), Common Criteria -sertifiointi
(ISO 15408)3, suojattu tulostus, suojattu faksi, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integrointi, verkkotodennus, SSL,
SNMPv3, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet
McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV/.NET)
Xerox®-tilikirjaus (kopiointi-, tulostus-, skannaus-, faksi- ja sähköposti), verkkotilikirjauksen käyttöönotto
Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Automaattinen originaalien syöttölaite: 60 arkkia; paperikoot: 139,7 x 139,7 - 216 x 356 mm
Ohisyöttöalusta: 150 arkkia; paperikoot: 76,2 x 127 - 216 x 356 mm
Alusta 1: 550 arkkia; paperikoot: 148 x 210 - 216 x 356 mm
1 lisäalusta: 550 arkkia; paperikoot: 148 x 210 - 216 x 356 mm

Kapasiteetti yhteensä
(vakio/ enintään)

700 / 1 250 arkkia

Paperin luovutus

250 arkkia kuvapuoli alaspäin, alustan täytymistä seuraava sensori

Viimeistely

Käsinitomalaite: 20 arkkia, yksi nidontakohta

Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu4

Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi. 2 Analoginen puhelinlinja tarvitaan. 3 Arviointi käynnissä. 4 Jos laitteelle on tehty PagePack/e-click-ylläpitosopimus, se korvaa normaalin takuun.
Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopaketista.
1

Laitteen hallinta
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®, sähköpostihälytykset tarvikkeiden
vähyydestä
Tulostinajurit
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 and higher, 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®
Paperin käsittely
Originaalien syöttölaite: Yksipuoliset: 50 - 125 g/m2;
kaksipuoliset: 60 - 125 g/m2; ohisyöttöalusta, alusta 1
ja valinnainen alusta: Yksipuolistulostus: 60 - 220 g/m2;
kaksipuolistulostus: 60 - 163 g/m2
Paperin tyyppi
Tavallinen, rei'itetty, kirjelomake, ohut kartonki, kartonki, uusio,
bond, tarrat, esipainettu, kirjekuoret, oma paperi. Täydellinen
luettelo osoitteessa www.xerox.com.
Mitat (L x S x K)
538 x 553 x 625 mm, paino: 37,6 kg

Sertifioinnit
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, CE-merkintä direktiivien
2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY mukaan, UL
60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EAC, WEEE-direktiivi
2002/96/EY ja FDA/CDRH–luokan 1 lasertuote, CE-merkintä
direktiivien 2011/65/EY (RoHS) mukaan, NOM, Ukraine,
Citrix, ENERGY STAR® -luokitus . Lisätietoja on osoitteessa
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Tarvikkeiden kierrätysohjelma
WorkCentre 6655:n kulutustarvikkeet kuuluvat Xeroxin Green
World Alliance -kierrätysohjelmaan. Katso lisätietoja Green
World Alliance -sivustolta osoitteessa www.xerox.com/gwa.
Pakkauksen sisältö
• WorkCentre 6655-värimonitoimitulostin
• Aloituskasetti – yksi kutakin väriä (syaani, magenta,
keltainen: kapasiteetti 3 000 sivua1,3; musta: kapasiteetti
6 000 sivua1,3)
• Pika-asennusopas, tuotetieto-opas, ajuri-CD,
käyttöohjeisto-CD (käyttöopas, järjestelmänvalvojan
käsikirja)
• Virtajohto

Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/office/WC6655Specs.
Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print
Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre™, Xerox Extensible Interface Platform® ja Xerox Secure Access Unified ID
System® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mopria on Mopria Alliancen tavaramerkki. ENERGY
STAR® -kumppanina Xerox Corporation on varmistanut, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR -ohjeistusta. ENERGY
STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain rekisteröimiä merkkejä. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Tarvikkeet ja lisävarusteet
Musta: 12 000 vakiosivua1
Syaani: 7 500 vakiosivua1
Magenta: 7 500 vakiosivua1
Keltainen: 7 500 vakiosivua1
Kuvayksikkö: jopa 60 000 sivua2
Hukkavärisäiliö: jopa 30 000sivua2
Kiinnityslaite: jopa 100 000 sivua2
Siirtoyksikkö: jopa 100 000 sivua2
Nitomanastakasetti
550 arkin paperialusta
Jalusta

106R02747
106R02744
106R02745
106R02746
108R01121
108R01124
115R00089
108R01122
108R00823
097S04664
497K14670

 akiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798
V
-standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja
tulostustilan mukaan
2
Sivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto perustuu keskimäärin kolme
A4-sivua sisältäviin töihin. Tuotto vaihtelee työn pituuden sekä
paperin koon ja suunnan mukaan
3
PagePack-aloituskasettien tuotto on suurempi.
1

