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®

A forma como pretende trabalhar.

™

O custo gerado por fazer
negócios é muito menor
quando se investe na
tecnologia certa.
Precisa de uma solução que lhe
permita focar-se no trabalho que
é mais importante sem se ter
que preocupar com a tecnologia
que torna isso possível.
E quando se trata de resolver
ineficiências no escritório, as
pequenas e médias empresas
devem ter acesso às mesmas
soluções tipicamente reservadas
a empresas maiores.
É por isso que a nossa inovadora
Tecnologia Xerox ConnectKey
está agora disponível num
equipamento que ajuda até
mesmo as pequenas empresas
a resolverem os seus maiores
desafios.
®

®

Apresentamos a impressora
multifuncional a cores Xerox
WorkCentre™ 6655.

®

Vantagens para o resultado final.
A sua empresa necessita de um retorno positivo nos seus investimentos,
e é por isso que o Xerox WorkCentre™ 6655 inclui ferramentas inovadoras que
simplificam a forma como gere a impressão e permite mais formas de manter os
custos controlados.
®

• Acabaram-se as impressões
desnecessárias. A Fila Reter Todos os
Trabalhos assegura que os documentos
apenas são impressos quando libertados
pelo utilizador no equipamento.
• Personalize a configuração dos drivers de
impressão para economia e eficiência.
Defina por exemplo, impressão de várias
páginas reduzidas numa folha como opção
predefinida.
• Faturação simplificada. Submissão
automática das leituras e reposição
automática dos consumíveis.
O WorkCentre 6655 liga-se à rede para
otimizar o processo de faturação.
• Imprima responsavelmente. O nosso
driver de impressão vem predefinido para
imprimir em duas faces.

• Reduza a utilização de energia e
aumente as economias. As impressoras
multifuncionais com ConnectKey activado,
ajudam a conseguir uma significativa
redução de custos pois são compatíveis
com soluções de gestão de energia tais
como Cisco® EnergyWise, que permite
medir e ajustar a utilização de energia.
• Gestão da utilização do equipamento.
Consiga uma maior controlo dos custos
em todas as funções do equipamento com
relatórios de Xerox® Standard Accounting.
As soluções avançadas de Xerox Alliance
Partners proporcionam ainda mais
ferramentas úteis para ambientes de
escritórios de grandes dimensões.

Mantenha os custos controlados.
As Permissões de Utilizador permitem
restringir o acesso a funções de
impressão por utilizador, por grupo, por
hora do dia ou por aplicação. Pode por
exemplo definir que todos os e-mails do
Microsoft® Outlook® sejam impressos
automaticamente a preto e branco e
que todas as apresentações PowerPoint®
sejam impressas a cores.
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Uma forma melhor de realizar trabalho.
Não acompanhe apenas o passo – mantenha-se à frente. Com a Tecnologia
Xerox ConnectKey , o WorkCentre™ 6655 define uma nova referência em eficiência
otimizada no escritório. Esta automatiza tudo desde as tarefas de rotina até
workflows mais complexos. Para além disso, os trabalhos com cores impressionantes
dão aos seus documentos um impacto adicional.
®

®

• Interface de utilizador através de ecrã
tátil a cores inovador. Proporciona uma
imagem e sensibilidade confortáveis pelas
quais a Xerox é reconhecida, integrando
ainda ícones brilhantes e intuitivos, e um
fácil acesso a todas as principais funções
diretamente a partir do ecrã principal.
• Digitalização com um só toque. Utilize
a Digitalização Com Um Só Toque para
criar um botão de digitalização dedicado e
fácil de localizar, diretamente no ecrã tátil
a cores. Atribua ao botão de "Digitalização
Com Um Só Toque" o seu próprio
workflow de digitalização para uma rápida
distribuição e arquivo de documentos.
• O seu trabalho de impressão, a sua
prioridade. A funcionalidade Print Around
elimina os atrasos de impressão alargados
ao reter um trabalho que necessita de
recursos (por exemplo, um formato de
papel diferente) e imprimindo o trabalho
seguinte da fila.
• Saída de alta resolução, documentos de
elevado impacto. Resolução de impressão
a 2400 x 600 dpi produz imagens a cores
vivas e que chamam a atenção e ainda
texto claramente definido.

Aumente as suas possibilidades
Quer esteja a digitalizar e a gerir os
documentos na rede do seu escritório ou quer
estes estejam alojados na Cloud, pode sempre
aceder a soluções de workflow de digitalização
diretamente a partir de qualquer WorkCentre
6655 graças às capacidades das Soluções
Xerox® Workflow* integradas na nossa Xerox
Extensible Interface Platform®.
• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® ou
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Digitalize ficheiros diretamente para
Microsoft® SharePoint ou para Xerox®
DocuShare® e outras pastas do Windows®.
Para além disso, irá mais além do
armazenamento básico de ficheiros e
criação de PDF, convertendo os documentos
automaticamente para dados inteligentes e
estruturados com ferramentas de routing e
que dão nome aos ficheiros.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Proporciona digitalização fácil, segura
e escalável para repositórios populares
baseados na cloud tais como Google Docs™,
SalesForce.com, Office 365 e Dropbox™,
usando workflows personalizados que tiram
partido da nossa tecnologia Xerox Extensible
InterfacePlatform.
Obtenha mais informações sobre as
Soluções de Workflow Xerox® em
www.office.xerox.com/software-solutions.
* As soluções opcionais podem variar conforme a região.
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Proteção de dados dedicada.
As informações do negócio são a alma da sua empresa, devendo por isso ser
guardadas pela gama mais abrangente de funções, tecnologias e soluções dos
líderes de mercado mais fiáveis em questões de segurança.

• Proteger a informação confidencial.
Salvaguarde todos os dados sensíveis
usando ficheiros PDF encriptados para
digitalização; encriptação do disco rígido,
conformidade com o padrão 256-bit AES
FIPS 140-2; Sobreposição da Imagem em
Disco com processo de 3 passagens que
assegura a total eliminação dos fragmentos
de dados.
• Prevenir o acesso não autorizado. Previna
o acesso não autorizado ao equipamento
usando autenticação de rede com ou sem a
cómoda autenticação através de leitores de
cartões Magstripe, cartões de proximidade
e cartões Smart (CAC/PIV/.Net), permissões
de utilizador Xerox® baseadas no cargo
e início de sessão e Filtro IP a nível de
funções.
• Gestão proativa das ameaças. Monitoriza
as novas vulnerabilidades, proporcionando
patches quando necessário e assegurando
que o equipamento se mantém atualizado
e os dados seguros. Para além disso, pode
receber atualizações imediatas via RSS
e manter-se informado acendo a
www.xerox.com/security.

• Mantenha-se em conformidade com
os regulamentos. Os equipamentos
WorkCentre 6655 cumprem os mais
recentes padrões de segurança em várias
indústrias, incluindo governo, finanças e
saúde. Estes incluem Common Criteria (em
avaliação), HIPAA, Data Protection Act,
COBIT e outros. Estes equipamentos podem
estar em conformidade com qualquer
norma, possuindo controlos disponíveis que
satisfazem as suas necessidades.
• Consiga uma total visibilidade. Evite o
roubo de IP e assegure a não rejeição pois
terá uma total visibilidade do dispositivo
e da rede. Com gestão da política de
segurança e supervisão de toda a atividade
no equipamento usando o Audit Log,
saberá quem acedeu ao quê e quando.
• Impressão segura. Com esta
funcionalidade os utilizadores precisam
de introduzir um código para ativarem o
processo de impressão. Os documentos
que não sejam impressos até um tempo
especificado, serão apagados.

Parcerias Poderosas
O WorkCentre série 6655 possui
tecnologia McAfee® integrada, o que
resulta na primeira linha de impressoras
multifuncionais da indústria que se
protegem a si próprias de potenciais
ameaças externas. A tecnologia da
McAfee garante que apenas ficheiros
de sistema seguros e previamente
aprovados são executados nos seus
dispositivos, reduzindo a necessidade
de atualizar manualmente níveis
de software face a novas ameaças
à segurança. Para além disso, a
integração sem problemas com o
conjunto de ferramentas Xerox®
Managed Print Services e McAfee ePolicy
(ePO) permitem um fácil controlo e
monitorização.
A integração automática Cisco®
TrustSec Identity Services Engine (ISE)
proporciona também uma visibilidade
abrangente de todos os pontos terminais
das impressoras multifuncionais com
ConnectKey, reforçando as políticas
de segurança centradas em TI e a
conformidade.
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Espaço para se mover.
Atualmente, o local de trabalho não se limita ao escritório. É por isso que com
o WorkCentre™ 6655 tem a liberdade para fazer o que faz de melhor, onde quer que
o seu trabalho o leve.

• Converter documentos em papel.
Digitalize documentos impressos, criando
PDFs com texto pesquisável, PDFs com
uma ou várias páginas e documentos ISO
standard PDF-A fáceis de arquivar, organizar
e pesquisa.
• Simplificar os trabalhos do quotidiano.
O WorkCentre 6655 proporciona um
elevado nível de suporte para aplicações
de impressão especializadas. Incluindo
Anotação, Carimbo sequencial (Bates),
Cópia de cartão ID e programação ao nível
da página.
• Apple® AirPrint. Imprima mensagens de
correio eletrónico, fotos e documentos
importantes do escritório, diretamente a
partir do seu Apple iPhone® ou iPad® sem
necessidade de instalar drivers nem de
ligar cabos. Com o AirPrint, o seu iPhone ou
iPad localiza automaticamente e liga-se a
um equipamento WorkCentre 6655 com
capacidade para AirPrint utilizando a rede
Wi-Fi do escritório.
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• Ligação sem fios. Conectividade opcional
Wi-Fi permite que os administradores
liguem o WorkCentre 6655 em qualquer
local, sem necessidade de cabos de rede.
• Certificado pela Mopria™. A certificação
Mopria simplifica a experiência em
impressão móvel a partir de tablets ou
smartphones para vários equipamentos
de impressão incluindo a Impressora
Multifuncional a Cores WorkCentre 6655.

Monitorização e Gestão Remotas
O Painel de Controlo remoto, permite-lhe
trabalhar com a interface de utilizador
do WorkCentre 6655 a partir de qualquer
estação de trabalho existente no
escritório, tal como se estivesse frente
ao equipamento. Treinar utilizadores
remotamente e configurar as definições
do equipamento com total tranquilidade,
pois sabe que a segurança integrada
apenas permite uma única operação
autorizada de cada vez para evitar vários
procedimentos remotos.

Xerox® ConnectKey Apps abrem
novas possibilidades.
• Comunicar com facilidade.
Implemente apps de informação,
tais como promoções e mensagens
da empresa que irão aparecer na
interface de utilizador da impressora
multifuncional. Inclua texto e gráficos
assim como logos e códigos QR.

Passos de um workflow típico do cliente

Passo 1
Digitalizar papel
para e-mail.

Passo 2
Descarregar da
conta de email.

Passo 3
Passo 4
Converter e gravar Carregar no
o documento.
repositório
partilhado.

• Elimine a complexidade dos workflows
repetitivos. Crie atalhos ou workflows
rápidos e fáceis, adicionando-os ao nível
superior da interface de utilizador para
uma maior conveniência e acesso mais
rápido.

Workflow otimizado usando Xerox®ConnectKey® Apps

• Valorize os seus investimentos.
Aumente as capacidades do Xerox®
WorkCentre® 6655 sem necessitar de
servidores, software ou formação dos
utilizadores.

Passo 1
Digitalizar papel
para o destino
final.

Acessível a outros
utilizadores.

Principais vantagens em otimizar o
workflow usando ConnectKey Apps
• Menos passos para o cliente no
mesmo workflow, evitando assim
erros potenciais.
• Exige menos treino para realizar
workflows a nível da empresa.

Acessível
a outros
utilizadores.

O
 Alimentador Automático Duplex com
capacidade para 60 folhas, aceita suportes de
impressão de formato personalizado entre
139,7 x 139,7 mm e 216 x 356 mm.
O grande vidro de exposição de 216 x 356 mm
aceita uma grande variedade de formatos de
suporte de impressão.

• Acesso seguro imediato a imagens
e dados.

Bandeja
de saída para 250 folhas com sensor de

bandeja cheia.
O
 Agrafador Conveniente agrafa até 20 folhas
de 75 g/m2.
A bandeja Bypass para 150 folhas, aceita
formatos personalizados entre 76,2 x 127 mm
e 216 x 356 mm.

O
 WorkCentre 6655 inclui um ecrã tátil de 7
polegadas com instruções fáceis de seguir e
Ecrãs de Ajuda que facilitam a operação no
equipamento.

A
 bandeja de papel standard com capacidade
para 550 folhas aceita formatos entre 148 x
210 mm e 216 x 356 mm.

Uma
porta USB de fácil acesso, permite

aos utilizadores imprimirem com rapidez ou
digitalizarem para qualquer dispositivo comum
de memória USB.

Escolha
1 bandeja de papel adicional com

capacidade para 550 folhas e formatos entre
148 x 210 mm e 216 x 356 mm (opcional),
aumentando a capacidade total de papel até às
1 250 folhas.
O armário opcional oferece espaço para
armazenar cartuchos de toner, papel e outros
consumíveis.
®
O Adaptador Xerox USB Wireless permite-lhe
ligar o WorkCentre 6655 à sua rede sem fios.

Xerox® WorkCentre™ 6655 Otimizado para:

Produtividade

Digitalização

Segurança

Funcionamento
em rede

Soluções

Wi-Fi

7

Xerox® WorkCentre™ 6655

ConnectKey ®

A Impressora Multifuncional a Cores WorkCentre 6655 é construída com Tecnologia Xerox®
ConnectKey®. Para mais informações, visite www.connectkey.com.
Especificações do
equipamento

WorkCentre 6655/X

Velocidade

Até 35 ppm A4

Ciclo de Trabalho1

Até 100 000 páginas / mês

Disco rígido / Processador /
Memória

Mínimo 250 GB / 1 GHz Dual-core / 4 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi opcional (com Kit para conectividade sem fios)

Funções do Controlador

Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador), Cloning de Configuração

Cópia e Impressão
Resolução de cópia e
impressão

Cópia: até 600 x 600 dpi; Impressão: até 2400 x 600 dpi

Tempo de saída da primeira
página (apenas)

Cópia: Apenas 16 segundos a cores / 15 segundos a preto e branco ; Impressão: Apenas 11 segundos a cores / 11 segundos a preto e branco

Linguagens de Descrição de
Página

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

Funções de impressão

Impressão de USB, Definições do driver Earth Smart, Configuração do driver com gravação e leitura, Estado Bidirecional, Smart Duplex, Frente e verso automático,
Impressão Booklet, Impressão de Prova, Várias imagens numa folha, Print Around

Mobile Printing

Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack, Certificado pela Mopria™

Digitalização

Fax
Segurança

Contabilização

Standard

Velocidade: até 28 ipm a cores e 51 ipm preto e branco (Simplex); Destinos: Digitalização para caixa de correio, Digitalização para USB, Digitalização para e-mail,
Digitalização para rede; Formato dos Ficheiros: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização um Só Toque, PDF
Pesquisável, PDF/ XPS / TIFF Simples/Multi-Página , PDF Encriptado / Protegido por Password, PDF / PDF/A Linearizado

Opcional

Pacotes de Software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional
Fax integrado2, Fax via LAN, Fax via Internet, Servidor de Fax

Standard

McAFee® Integrado, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição de Imagem do Disco Rígido, Encriptação 256-bit (compatível com FIPS 140-2), Common
Criteria Certification (ISO 15408)3, Impressão Segura, Fax Seguro, Digitalização Segura, E-mail Seguro, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration,
Autenticação de Rede, SSL, SNMPv3, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do utilizador

Opcional

McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)

Standard

Xerox® Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, email), Network Accounting Enablement

Opcional

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

Entrada de Papel

Standard

Alimentador automático de documentos duplex: 60 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Bandeja bypass: 150 folhas; formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Opcional

1 Bandeja adicional: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidade Total (std. / máx.)

700 / 1 250 folhas

Saída de papel
Finalização
Garantia

250 folhas face impressa para baixo com sensor de bandeja cheia
Agrafador Offline: 20 folhas, posição única
Um ano de garantia nas instalações4

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. 2 Necessita de uma linha telefónica analógica. 3 Em avaliação. 4 Os equipamentos adquiridos ao abrigo de
um contrato PagePack/e-Click não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para obter mais informações sobre o seu pacote de assistência melhorado, consulte o contrato de assistência.
1

Gestão do Equipamento
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®, Avisos por email sobre consumíveis
em falta
Drivera de Impressão
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®
Alimentação de suportes
Alimentador automático de documentos duplex: Simplex:
50 a 125 g/m2; Duplex: 60 a 125 g/m2; Bandeja bypass,
Bandeja 1 e Bandeja Opcional: Simplex: 60 a 220 g/m2;
Duplex: 60 a 163 g/m2
Tipos de suportes
Comum, Perfurado, Timbrado, Cartolina de Baixa Gramagem,
Cartolinas, Reciclado, Bond, Etiquetas, Pré-impresso, Envelopes,
Personalizado, Para obter uma lista completa, visite
www.xerox.com.
Dimensões (L x P x A)
538 x 553 x 625 mm, Peso: 37,6 kg

Certificações
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Marca CE aplicável
às diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª edição, EAC, Diretiva
REEE 2002/96/EC e FDA/CDRH–Class 1 Laser Product,
Marca CE aplicável às diretivas 2011/65/EC (RoHS),
NOM, Ukraine, Citrix, Qualificada de acordo com ENERGY
STAR®. Para ver a lista mais recente de certificações, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Programa de Reciclagem de Consumíveis
Os consumíveis para o WorkCentre 6655 fazem parte do
Programa de Reciclagem de Consumíveis Xerox Green World
Alliance. Para mais informações, por favor visite o portal da
Green World Alliance na Internet, em www.xerox.com/gwa.
Conteúdo da embalagem
• Impressora Multifuncional a Cores WorkCentre 6655
• Cartucho de Toner de Arranque – um de cada (Ciano,
Magenta, Amarelo: capacidade para 3 000 impressões1,3;
Preto: capacidade para 6 000 impressões1,3)
• Guia de Instalação Rápida, Guia com Informação do
Produto, CD do Driver, CD de Documentação (Manual do
Utilizador, Guia do Administrador do Sistema)
• Cabo de alimentação

Consumíveis e Opções
106R02747
Preto: 12 000 páginas std.1
106R02744
Ciano: 7 500 páginas std.1
106R02745
Magenta: 7 500 páginas std.1
106R02746
Amarelo: 7 500 páginas std.1
Kit da Unidade de Imagem: Até 60 000 páginas2108R01121
Cartucho de resíduos: Até 30 000 páginas2108R01124
115R00089
Conjunto do Fusor: Até 100 000 páginas2
Kit da Unidade de Transferência:
108R01122
Até 100 000 páginas2
Cartucho de agrafos
108R00823
Alimentador para 550 folhas
097S04664
497K14670
Armário
 édia de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com
M
ISO/IEC19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área
coberta e modo de impressão
2
Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num
formato médio de 3 páginas A4. O rendimento varia de acordo com
a dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação
3
Modelos PagePack terão um rendimento superior no arranque.
1

Para obter mais informações sobre as especificações, visite www.xerox.com/office/WC6655Specs.
Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office.
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