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Ο τρόπος που θέλετε να εργάζεστε.

Το κόστος της διεξαγωγής
επιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι πολύ
μικρότερο όταν επενδύετε
στην κατάλληλη τεχνολογία.
Χρειάζεστε μια λύση που σας
επιτρέπει να επικεντρώνεστε
σε ό,τι είναι πιο σημαντικό,
χωρίς να ασχολείστε για την
τεχνολογία που το καθιστά
εφικτό.
Όταν χρειάζεται να
αντιμετωπιστούν εστίες μη
αποδοτικότητας στο γραφείο, οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση
στις ίδιες λύσεις που συνήθως
αποτελούν προνόμιο των
μεγαλύτερων εταιρειών.
Για το λόγο αυτό, η
πρωτοποριακή τεχνολογία μας
Xerox ConnectKey είναι πλέον
διαθέσιμη σε μια συσκευή που
βοηθά ακόμα και τις μικρότερες
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν
δύσκολες προκλήσεις.
®

®

Παρουσιάζουμε τον έγχρωμο
πολυλειτουργικό εκτυπωτή
Xerox WorkCentre™ 6655.
®

Οφέλη για τον προϋπολογισμό σας.
Οι επιχειρηματικές σας ανάγκες χρειάζονται θετική απόδοση της
επένδυσης, για το λόγο αυτό το Xerox WorkCentre™ 6655 διαθέτει καινοτόμα
εργαλεία που απλοποιούν τον τρόπο διαχείρισης της εκτύπωσης και επιτρέπουν
περισσότερους τρόπους για έλεγχο του κόστους.
®

• Τέλος στην άσκοπη εκτύπωση. Η
δυνατότητα ουράς αναμονής όλων των
εργασιών διασφαλίζει ότι τα έγγραφα
εκτυπώνονται μόνο όταν αποδεσμεύονται
από το χρήστη στη συσκευή.
• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης
για οικονομία και αποδοτικότητα. Για
παράδειγμα, επιλέξτε εκτύπωση N-up για
την εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα
φύλλο ως προεπιλογή.
• Απλοποιημένη τιμολόγηση. Υποβάλετε
αυτόματα μετρήσεις και αυτοματοποιήστε
την αναπλήρωση των αναλωσίμων. Το
WorkCentre 6655 συνδέεται στο δίκτυο για
εξορθολογισμό της διαδικασίας χρέωσης
και τιμολόγησης.
• Εκτύπωση με υπευθυνότητα. Από
προεπιλογή, το πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης είναι ρυθμισμένο για εκτύπωση
διπλής όψης.

• Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας
για περισσότερη εξοικονόμηση πόρων.
Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές με
δυνατότητα ConnectKey συμβάλλουν
στην επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης
πόρων, επειδή είναι συμβατοί με λύσεις
διαχείρισης ενέργειας, όπως το Cisco®
EnergyWise, που επιτρέπει τη μέτρηση
και το μικροσυντονισμό της κατανάλωσης
ενέργειας.
• Διαχείριση της χρήσης συσκευών.
Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο του κόστους
για όλες τις λειτουργίες των συσκευών
με αναφορές από το Xerox® Standard
Accounting. Για μεγαλύτερα γραφεία, οι
εξελιγμένες λύσεις από τους συνεργάτες
Xerox Alliance Partners παρέχουν ακόμα
πιο χρήσιμα εργαλεία για μεγαλύτερα
περιβάλλοντα γραφείου.

Διατηρήστε τον έλεγχο του κόστους.
Τα δικαιώματα χρήστη καθιστούν
εφικτό τον περιορισμό της πρόσβασης
στις δυνατότητες εκτύπωσης κατά
χρήστη, ομάδα, ώρα και εφαρμογή.
Για παράδειγμα, όλα τα email του
Microsoft® Outlook® μπορούν να
ρυθμιστούν για αυτόματη ασπρόμαυρη
εκτύπωση και όλες οι παρουσιάσεις
PowerPoint® για έγχρωμη εκτύπωση.
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Καλύτερος τρόπος εργασίας.
Μην κάνετε συμβιβασμούς– αναδειχθείτε και αποκτήστε το προβάδισμα.
Με την τεχνολογία Xerox ConnectKey , το WorkCentre™ 6655 θέτει νέα πρότυπα
σύγκρισης για βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα στο γραφείο. Αυτοματοποιεί τα
πάντα, από εργασίες ρουτίνας έως πιο περίπλοκες ροές εργασίας. Επιπλέον, χάρη
στα εντυπωσιακά έγχρωμα αποτελέσματα, τα σημαντικά σας έγγραφα τραβούν
την προσοχή και κερδίζουν τις εκτυπώσεις.
®

• Κορυφαίο περιβάλλον εργασίας χρήστη
με έγχρωμη οθόνη αφής. Παρέχει
την πρακτική και οικεία διασύνδεση
για την οποία είναι γνωστή η Xerox και
διαθέτει φωτεινά, έξυπνα εικονίδια και
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές
λειτουργίες απευθείας από την κεντρική
οθόνη.
• Σάρωση με ένα πάτημα. Χρησιμοποιήστε
τη δυνατότητα σάρωσης με ένα πάτημα
για να δημιουργήσετε ένα αποκλειστικό
κουμπί σάρωσης που θα το βρίσκετε
εύκολα στο περιβάλλον εργασίας από την
έγχρωμη οθόνη αφής. Αντιστοιχίστε στο
κουμπί σάρωσης με ένα πάτημα τη δική
του ροή εργασίας, για γρήγορη διανομή και
αρχειοθέτηση εγγράφων.
• Προτεραιότητα στη δική σας εργασία
εκτύπωσης. Η δυνατότητα Print Around
εξαλείφει τις μεγάλες καθυστερήσεις κατά
την εκτύπωση καθώς θέτει σε αναμονή τις
εργασίες που χρειάζονται ειδικούς πόρους
(όπως διαφορετικό μέγεθος χαρτιού) και
εκτυπώνει την επόμενη εργασία στην ουρά.
• Αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης,
έγγραφα που τραβούν την προσοχή.
Η ανάλυση εκτύπωσης 2400 x 600 dpi
δημιουργεί έντονες έγχρωμες εικόνες που
τραβούν την προσοχή και πεντακάθαρο
κείμενο.
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®

Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας
Είτε σαρώνετε και διαχειρίζεστε έγγραφα στο
δίκτυο του γραφείου σας είτε σε hosted cloud στο
Internet, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε
λύσεις ροής εργασίας σάρωσης απευθείας από
οποιονδήποτε WorkCentre 6655 χάρη στις ισχυρές
λύσεις Xerox® Workflow Solutions*, οι οποίες
αναπτύχθηκαν με βάση την τεχνολογική μας
πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform®.
• Xerox® ConnectKey® για SharePoint® ή
Xerox® ConnectKey® για DocuShare®.
Σαρώστε αρχεία απευθείας στο Microsoft®
SharePoint ή στο Xerox® DocuShare® και
άλλους φακέλους των Windows®. Επιπλέον,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες
δυνατότητες πέρα από τη βασική αποθήκευση
αρχείων και τη δημιουργία PDF, με αυτόματη
μετατροπή εγγράφων σε έξυπνα, δομημένα
δεδομένα χρησιμοποιώντας εύχρηστα εργαλεία
ονοματοδοσίας και δρομολόγησης.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Παρέχει εύκολη, ασφαλή, κλιμακούμενη
σάρωση σε δημοφιλείς χώρους αποθήκευσης
που βασίζονται σε cloud, όπως τα Google
Docs™, SalesForce.com, Office 365 και
Dropbox™, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες
ροές εργασίας που αξιοποιούν την τεχνολογία
Xerox Extensible Interface Platform.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις
Xerox® Workflow Solutions στη διεύθυνση
www.office.xerox.com/software-solutions.
* Οι προαιρετικές λύσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με
την περιοχή.

Αποκλειστική προστασία δεδομένων.
Τα επιχειρηματικά δεδομένα είναι η καρδιά της εταιρείας σας, συνεπώς
πρέπει να προστατεύονται από την πιο ολοκληρωμένη σειρά χαρακτηριστικών,
τεχνολογιών και λύσεων που παρέχονται από κορυφαίους, έμπιστους
κατασκευαστές στον τομέα της ασφάλειας.

• Προστατεύστε τις εμπιστευτικές
πληροφορίες σας. Προστατεύστε όλα τα
ευαίσθητα δεδομένα με κρυπτογραφημένα
αρχεία PDF για σάρωση, κρυπτογράφηση
σκληρού δίσκου, συμβατότητα με το
πρότυπο 256-bit AES FIPS 140-2 και
λειτουργία Image Overwrite με διεργασία
τριπλής επεγγραφής δεδομένων που
διασφαλίζει την πλήρη διαγραφή όλων των
κατακερματισμένων δεδομένων.
• Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση. Αποτρέψτε τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή
χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας
δικτύου με ή χωρίς πρακτικό έλεγχο
ταυτότητας με συσκευές ανάγνωσης
Magstripe, μαγνητικών καρτών και
έξυπνων καρτών (CAC/PIV/.Net), σύνδεση
με δικαιώματα Xerox® βάσει ρόλου και
σε επίπεδο λειτουργίας, καθώς επίσης
εφαρμογή φίλτρων IP.
• Προληπτική διαχείριση απειλών.
Παρακολουθεί τις νέες ευπάθειες και
παρέχει διορθώσεις κώδικα όταν είναι
απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι ο
εξοπλισμός σας είναι ενημερωμένος και
τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή.
Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε τις
πιο πρόσφατες ενημερώσεις
μέσω τροφοδοσιών RSS και να
παραμένετε ενήμεροι μέσω του
www.xerox.com/security.

• Διατηρήστε τη συμμόρφωση με
τους κανονισμούς. Οι συσκευές
WorkCentre 6655 συμμορφώνονται
με τα πιο πρόσφατα πρότυπα σε
διάφορους κλάδους, όπως το δημόσιο,
τα χρηματοοικονομικά και την παροχή
υπηρεσιών υγείας. Περιλαμβάνονται
τα πρότυπα Common Criteria (υπό
αξιολόγηση) HIPAA, Data Protection
Act, COBIT και άλλα πολλά. Αυτές οι
συσκευές μπορούν να συμμορφώνονται
με οποιοδήποτε πρότυπο και διαθέτουν
ελέγχους που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες σας.
• Αποκτήστε πλήρη ορατότητα.
Αποτρέψτε την κλοπή διευθύνσεων IP
και διασφαλίστε ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει άρνηση υπηρεσίας, αποκτώντας
συνολική ορατότητα της συσκευής και
του δικτύου. Με τη διαχείριση πολιτικών
ασφαλείας και την παρακολούθηση όλων
των δραστηριοτήτων στη συσκευή με το
Audit Log, μπορείτε να γνωρίζετε ποιος είχε
πρόσβαση σε τι και πότε.
• Ασφαλής εκτύπωση. Για χρήση αυτής
της δυνατότητας, οι χρήστες πρέπει να
πληκτρολογήσουν έναν κωδικό πρόσβασης
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη
διαδικασία εκτύπωσης. Τα έγγραφα που
δεν εκτυπώνονται εντός καθορισμένου
χρόνου θα διαγράφονται.

Ισχυρές συνεργασίες
Η σειρά WorkCentre 6655 περιλαμβάνει
ολοκλήρωση με την τεχνολογία McAfee®,
με αποτέλεσμα την πρώτη σειρά
πολυλειτουργικών εκτυπωτών που
αυτοπροστατεύονται από ενδεχόμενες
εξωτερικές απειλές. Η τεχνολογία
κατάλογου εγκεκριμένων αρχείων της
McAfee διασφαλίζει ότι στις συσκευές
σας θα εκτελούνται μόνο ασφαλή,
προεγκεκριμένα αρχεία, ελαχιστοποιώντας
την ανάγκη μη αυτόματης ενημέρωσης
των επιπέδων προστασίας του
λογισμικού από νέες απειλές κατά της
ασφάλειας. Επίσης, χάρη στην εύκολη
ολοκλήρωση µε το σύνολο εργαλείων
Xerox® Managed Print Services και το
McAfee ePolicy (ePO), η ιχνηλάτηση και η
παρακολούθηση είναι εύκολες εργασίες.
Επιπλέον, η αυτόματη σύνδεση με το
Cisco® TrustSec Identity Services Engine
(ISE) παρέχει ολοκληρωμένη ορατότητα
όλων των πολυλειτουργικών εκτυπωτών
με δυνατότητα ConnectKey, ώστε να είναι
δυνατή η εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας
που βασίζονται στην πληροφορική
τεχνολογία, καθώς επίσης η συμμόρφωση
με πρότυπα ασφαλείας.
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Δυνατότητα εργασίας και εκτός γραφείου.
Ο χώρος εργασίας σήμερα δεν περιορίζεται στο γραφείο. Έτσι, με το
WorkCentre™ 6655 έχετε την ελευθερία να κάνετε το καλύτερο, όπου και να σας
οδηγήσει η εργασία σας.

• Μετατροπή έντυπων εγγράφων.
Σαρώστε έγγραφα για να δημιουργήσετε
PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου,
μονοσέλιδα και πολυσέλιδα PDF και
έγγραφα PDF-A βάσει ISO για εύκολη
αρχειοθέτηση, οργάνωση και αναζήτηση.

• Συνδεθείτε αυτόματα. Χάρη στην
προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi, οι
διαχειριστές μπορούν να συνδέουν τον
WorkCentre 6655 παντού, χωρίς να
είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίων για
σύνδεση στο δίκτυο.

• Απλοποίηση των καθημερινών
εργασιών. Ο WorkCentre 6655 παρέχει
ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης
για εξειδικευμένες εφαρμογές
εκτύπωσης. Συμπεριλαμβάνονται
δυνατότητες επισημείωσης, σφράγισης
Bates, αντιγραφής ταυτότητας και
προγραμματισμού σε επίπεδο σελίδας.

• Με πιστοποίηση Mopria™. Η πιστοποίηση
Mopria απλοποιεί την εμπειρία φορητής
εκτύπωσης για tablet και smartphone
σε πολλές συσκευές εκτύπωσης,
συμπεριλαμβανομένου του έγχρωμου
πολυλειτουργικού εκτυπωτή WorkCentre
6655.

• Apple® AirPrint. Εκτυπώστε φωτογραφίες
και σημαντικά έγγραφα γραφείου από το
Apple iPhone® ή το iPad® χωρίς την ανάγκη
για εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης
ή σύνδεσης καλωδίων. Με το AirPrint, μέσω
του δικτύου Wi-Fi στο γραφείο σας, το
iPhone ή το iPad εντοπίζει αυτόματα και
συνδέεται στη συσκευή WorkCentre 6655
που διαθέτει δυνατότητα AirPrint.
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Απομακρυσμένη παρακολούθηση
και διαχείριση
Με τον πίνακα απομακρυσμένου
ελέγχου μπορείτε να χρησιμοποιείτε
την επιφάνεια εργασίας των
μοντέλων WorkCentre 6655 από
οποιονδήποτε σταθμό εργασίας
γραφείου, σαν να βρισκόσασταν
δίπλα στη συσκευή. Μπορείτε να
εκπαιδεύσετε απομακρυσμένα τους
χρήστες και να ορίσετε τις ρυθμίσεις
της συσκευής έχοντας τη σιγουριά ότι
η ενσωματωμένη ασφάλεια επιτρέπει
μόνο μία εξουσιοδοτημένη λειτουργία
τη φορά, προκειμένου να αποτραπούν
οι πολλαπλές απομακρυσμένες
διαδικασίες.

Οι εφαρμογές Xerox® ConnectKey
ανοίγουν το δρόμο σε νέες
ευκαιρίες.
• Επικοινωνήστε με ευκολία. Αναπτύξτε
και εφαρμόστε εφαρμογές για διαχείριση
ενημερωτικών ενεργειών, όπως
προωθήσεις και εταιρικά μηνύματα που
εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας
χρήστη του εκτυπωτή. Συμπεριλάβετε
κείμενο και γραφικά, καθώς επίσης
λογότυπα και κωδικούς QR.
• Βάλτε τέρμα στην περιπλοκότητα και
απλοποιήστε τις επαναληπτικές ροές
εργασίας. Δημιουργήστε γρήγορες και
εύκολες ροές εργασίας ή συντομεύσεις
και προσθέστε τα στο επάνω επίπεδο
του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
για περισσότερη άνεση και γρήγορη
πρόσβαση.

Βήματα σε μια τυπική ροή εργασίας πελάτη

Βήμα 1
Σάρωση χαρτιού
σε email.

Βήμα 2
Βήμα 3
Λήψη από
Μετατροπή και
λογαριασμό email. αποθήκευση
εγγράφου.

Βήμα 4
Αποστολή σε
κοινόχρηστο χώρο
αποθήκευσης.

Πρόσβαση σε
άλλους χρήστες
.

Εξορθολογισμένη ροή εργασίας χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Xerox® ConnectKey®
Βασικά οφέλη από τον
εξορθολογισμό της ροής εργασίας
χρησιμοποιώντας εφαρμογές
ConnectKey
Βήμα 1
Σάρωση χαρτιού
στον τελικό
προορισμό.

Πρόσβαση σε
άλλους χρήστες.

• Αξιοποιήστε την επένδυσή σας.
Επεκτείνετε τις δυνατότητες του Xerox®
WorkCentre™ 6655 χωρίς ανάγκη για
διακομιστές, λογισμικό ή εκπαίδευση
των χρηστών.

• Λιγότερα βήματα για να κάνει ο
πελάτης της ίδια ροή εργασίας,
συνεπώς αποφεύγονται πιθανά λάθη.
• Απαιτείται λιγότερη εκπαίδευση για
την πραγματοποίηση ροών εργασίας
σε εφαρμόζονται από όλη την
εταιρεία.
• Άμεση ασφαλής πρόσβαση σε
εικόνες και δεδομένα.

Ο
 αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
60 φύλλων δέχεται εξειδικευμένα μεγέθη μέσων
από 139,7 x 139,7 mm έως 216 x 356 mm.
Το
 μεγάλο κρύσταλλο πρωτοτύπων μεγέθους
216 x 356 mm υποστηρίζει μεγάλη σειρά
μεγεθών υλικών.
Ο WorkCentre 6655 περιλαμβάνει οθόνη
αφής 7 ιντσών με εύκολα κατανοητές οδηγίες
και παράθυρα βοήθειας που απλοποιούν τις
αυτόνομες λειτουργίες.
Η
 θύρα USB εύκολης πρόσβασης επιτρέπει
στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή
να σαρώνουν σε μια τυπική συσκευή μνήμης
USB.

Δίσκος
εξόδου 250 φύλλων με αισθητήρα

γεμάτου δίσκου.
Το βοηθητικό συρραπτικό συρράφει μέχρι
20 φύλλα για υλικά βάρους 75 gsm.
Ο βοηθητικός δίσκος bypass 150 φύλλων
μπορεί να χειριστεί μεγέθη μέσων από 76,2 x
127 mm έως 216 x 356 mm.
Ο στάνταρ δίσκος χαρτιού 550 φύλλων μπορεί
να χειριστεί μεγέθη μέσων από 148 x 210 mm
έως 216 x 356 mm.
Επιλέξτε
ένα πρόσθετο δίσκο 550 φύλλων

χαρτιού για μεγέθη μέσων από 148 x 210 mm
έως 216 x 356 mm (προαιρετικά), αυξάνοντας
τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.250
φύλλα.
Η
 προαιρετική βάση προσφέρει αποθηκευτικό
χώρο για τις κασέτες γραφίτη, το χαρτί και άλλα
αναλώσιμα.
Ο προαιρετικός ασύρματος προσαρμογέας
Xerox® USB Wireless Adapter σάς επιτρέπει
να συνδεθείτε με τον WorkCentre 6655 στο
ασύρματο δίκτυο.

Xerox® WorkCentre™ 6655 βελτιστοποιημένο για:

Παραγωγικότητα

Σάρωση

Ασφάλεια

Δικτύωση

Λύσεις

Wi-Fi
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Xerox® WorkCentre™ 6655

ConnectKey ®

Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6655 διαθέτει τεχνολογία
Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.connectkey.com.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
συσκευής

WorkCentre 6655/X

Ταχύτητα

Μέχρι 35 σελ./λεπτό A4

Φόρτος εργασίας1

Μέχρι 100.000 σελίδες/μήνα

Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής / Μνήμη

250 GB ελάχιστη χωρητικότητα / 1 GHz διπλού πυρήνα / 4 GB

Συνδεσιμότητα

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, προαιρετικό Wi-Fi (με κιτ ασύρματης συνδεσιμότητας)

Λειτουργίες controller

Ενοποιημένος κατάλογος διευθύνσεων, πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου, υποστήριξη online (πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή), αναπαραγωγή ρυθμίσεων παραμέτρων

Aντιγραφή και εκτύπωση

Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης

Αντιγραφή: Έως 600 x 600 dpi. Εκτύπωση: Έως 2400 x 600 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας
(έως)

Αντιγραφή: Έγχρωμη σε 16 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 15 δευτερόλεπτα. Εκτύπωση: Έγχρωμη σε 11 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε
11 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)

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

Λειτουργίες εκτύπωσης

Εκτύπωση από USB, ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, αποθήκευση και ανάκληση των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης,
αμφίδρομη κατάσταση, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, εκτύπωση booklet, εκτύπωση δοκιμίων, N-up, Print Around

Εκτύπωση εν κινήσει

Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (προαιρετικά), Xerox® Mobile Print Cloud (προαιρετικά), Xerox® PrintBack, πιστοποίηση Mopria™

Σάρωση

Φαξ
Ασφάλεια

Αναφορές

Στάνταρ

Ταχύτητα: μέχρι 28 έγχρωμα και 51 ασπρόμαυρα είδωλα/λεπτό (μίας όψης). Προορισμοί: Σάρωση σε θυρίδα, σάρωση σε USB, σάρωση σε email,
σάρωση σε δίκτυο. Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Βοηθητικά χαρακτηριστικά: Scan to Home, σάρωση ενός πατήματος, PDF με
δυνατότητα αναζήτησης, μονοσέλιδο/πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, κρυποτογραφημένο PDF ή με προστασία κωδικού πρόσβασης, γραμμικοποιημένο
PDF / PDF/A

Προαιρετικά

Πακέτα λογισμικού: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE και
Professional
Ενσωματωμένο φαξ2, LAN Fax, Internet Fax, Server Fax

Στάνταρ

Ενσωμάτωση McAFee®, συμβατότητα με McAfee ePolicy (ePO), Image Overwrite σκληρού δίσκου, κρυπτογράφηση 256 bit (συμβατότητα με FIPS 1402), πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408)3, ασφαλής εκτύπωση, ασφαλές φαξ, ασφαλής σάρωση, ασφαλές email, Cisco® TrustSec Identity Services
Engine (ISE) Integration, έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SSL, SNMPv3, Audit Log, έλεγχοι πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη

Προαιρετικά

McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access, Unified ID System®, κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET)

Στάνταρ

Xerox® Standard Accounting (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email), ενεργοποίηση απολογιστικών λειτουργιών (αναφορές) δικτύου

Προαιρετικά

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

Τροφοδότηση χαρτιού

Στάνταρ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: 60 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 139,7 x 139,7 mm έως 216 x 356 mm
Βοηθητικός δίσκος bypass:150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm
Δίσκος 1: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά

1 πρόσθετος δίσκος: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Συνολική χωρητικότητα (στάνταρ/μεγ.)

700 / 1.250 φύλλα

Έξοδος χαρτιού
Τελική επεξεργασία
Εγγύηση

250 φύλλα με την πρόσοψη προς τα κάτω, με αισθητήρα γεμάτου δίσκου
Βοηθητικό συρραπτικό εκτός γραμμής: 20 φύλλα, σε μία θέση
Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη4

Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός. 2 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου. 3 υπό αξιολόγηση. 4 Τα προϊόντα που αγοράζονται
στο πλαίσιο συμφωνίας Page Pack/e-Click δεν διαθέτουν εγγύηση. Ανατρέξτε στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας για αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με το βελτιωμένο πακέτο υπηρεσιών.
1

Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®, ειδοποιήσεις μέσω email για χαμηλή
στάθμη αναλωσίμων
Προγράμματα οδήγησης
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 και νεότερη έκδοση, 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®
Χειρισμός υλικών
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: Μίας όψης:
50 έως 125 gsm. Διπλής όψης: 60 έως 125 gsm. Βοηθητικός
δίσκος bypass, δίσκος 1 και προαιρετικός δίσκος: Μίας όψης:
60 έως 220 gsm. Διπλής όψης: 60 έως 163 gsm
Τύποι υλικού
Απλό, διάτρητο, letterhead, ελαφρύ χαρτόνι, χαρτόνι,
ανακυκλωμένο, bond, ετικέτες, προεκτυπωμένο, φάκελοι,
προσαρμοσμένο. Για μια πλήρη λίστα, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.xerox.com.
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
538 x 553 x 625 mm. Βάρος: 37,6 kg

Πιστοποιήσεις
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, σήμανση CE για τις Οδηγίες
2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ και 1999/5/EC, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, EAC, Οδηγία WEEE 2002/96/
ΕΚ και FDA/CDRH–προϊόν laser Class 1, σήμανση CE για
την Οδηγία 2011/65/ΕΚ (RoHS), NOM, Ukraine, Citrix, με
πιστοποίηση ENERGY STAR®. Για την πιο πρόσφατη λίστα των
πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνη
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων
Τα αναλώσιμα για τον WorkCentre 6655 συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων Xerox Green World
Alliance Supplies Recycling Program. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία Green World
Alliance στη διεύθυνση www.xerox.com/gwa.
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκυπωτής WorkCentre 6655
• Κασέτες γραφίτη έναρξης – μία για έναν (κυανό, ματζέντα,
κίτρινο: 3.000 φύλλα ικανότητα εκτύπωσης1,3. Μαύρο:
6.000 φύλλα ικανότητα εκτύπωσης1,3)
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, οδηγός πληροφοριών
προϊόντος, CD προγράμματος οδήγησης, CD τεκμηρίωσης
(εγχειρίδιο χρήσης, οδηγός για διαχειριστή συστήματος)
• Καλώδιο τροφοδοσίας

Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός
106R02747
Μαύρο: 12.000 τυπικές σελίδες1
106R02744
Κυανό: 7.500 τυπικές σελίδες1
106R02745
Ματζέντα: 7.500 τυπικές σελίδες1
106R02746
Κίτρινο: 7.500 τυπικές σελίδες1
Κιτ μονάδας απεικόνισης: Μέχρι 60.000 σελίδες2108R01121
Κασέτα υπολειμμάτων: Μέχρι 30.000 σελίδες2108R01124
Συγκρότημα φούρνου: Μέχρι 100.000 σελίδες2115R00089
Κιτ μονάδας μεταφοράς: Μέχρι 100.000 σελίδες2108R01122
Κασέτα συνδετήρων 
108R00823
Τροφοδότης 550 φύλλων 
097S04664
497K14670
Βάση 
 έση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα
Μ
με ISO/IEC19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την
περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
2
Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέσο
μέγεθος εργασίας 3 σελίδων μεγέθους A4. Η απόδοση διαφέρει
ανάλογα με το τιράζ της εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον
προσανατολισμό.
3
Τα μοντέλα με PagePack έχουν υψηλότερη απόδοσης έναρξης.
1

Για πιο αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/office/WC6655Specs.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office.
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