
Phaser® 6500 és 
WorkCentre™ 6505 
A4-es
színes nyomtató és színes 
többfunkciós nyomtató

Xerox® Phaser® 6500 színes nyomtató 
és WorkCentre™ 6505
színes többfunkciós nyomtató
A megfelelő színek egyszerűen



A cége számára nélkülözhetetlen 
színek
A Phaser 6500 színes nyomtatóval és a 
WorkCentre 6505 színes többfunkciós 
nyomtatóval ütőképesebbé és színesebbé 
varázsolhatja fontos dokumentumait.

•  Páratlan nyomatminőség. A 600 x 600 x  
4 dpi-s nyomtatási felbontásnak köszönhetően 
nyomtatott kommunikációs anyagai feltűnőek 
és megragadják az olvasó figyelmét.

•  True Adobe® PostScript® 3™. Folyamatosan 
precíz nyomtatási munkák élénk, valódi 
színekkel, és kiemelkedő ábrákkal.

•  Fejlett festéktechnológia. A kizárólag a 
Xerox által gyártott EA festék szemcséi azonos 
méretűek és alakúak, ami részletesebb képeket 
és élesebb vonalakat, valamint éles és tiszta 
szöveget eredményez. 

•  Mindig a megfelelő színek. A PANTONE® 
Colour által jóváhagyott egyszínű szimulációk, 
illetve a Xerox színkorrekciós technológiája 
révén mindig a várt eredményt kapja.

Egy gép, amire támaszkodhat 
A Phaser 6500 és a WorkCentre 6505 készülékek 
olyan egyszerű színes eszközök, amelyeket 
egyfelhasználós és kisebb csoportos környezetek 
számára terveztük. 

•  Nyomtatás pillanatok alatt. Színesben és 
fekete-fehérben akár 23 oldal/perc nyomtatási 
sebességgel gyorsan elvégzi munkáját.

•  Nagyobb termelékenység több felhasználó 
számára. A készülék csatlakoztatás után 
azonnal elkezdheti a munkát: beépített hálózati 
támogatása révén egyszerűen csatlakoztatható, 
és kevert felhasználói környezetekkel, így többek 
között PC-kel, Macintosh és Linux operációs 
rendszerekkel is zökkenőmentes kompatibilitást 
biztosít.

•  Könnyen kezelhető. A Xerox CentreWare® 
IS programmal közvetlenül számítógépének 
böngészőprogramjából könnyedén 
kezelheti távolról a készülék adminisztrációs 
jogosultságait.

•  Kifogyott a színes festék? A „nyomtatás 
folytatása fekete-fehérben” funkcióval 
mindaddig folytathatja a nyomtatást fekete-
fehérben, amíg ki nem cseréli az üres kazettát.

•  Aggodalomra semmi ok. Az egyéves helyszíni 
garancia alapszolgáltatás.

Kíméli környezetét
A Phaser 6500 és a WorkCentre 6505 
segítségével eleget tehet napjaink 
környezetvédelmi követelményeinek.

•  Nyomtasson többet kevesebbel. A manuális 
kétoldalas nyomtatás és a fejlettebb, 
kényelmes automatikus duplexelés révén 
papírt takaríthat meg, és ezzel csökkentheti 
költségeit, valamint a környezetre gyakorolt 
káros hatását.

•  Kizárólag festékből álló kazetták. A 
minimális csomagolású csak festékből 
álló kazetták 80%-kal kevesebb 
hulladékot termelnek, mint a beépített 
nyomtatókazettával rendelkező hasonló színes 
készülékek

•  Kis helyen is jól elfér. Kis helyigényük révén 
mindkét készülék könnyedén beilleszthető 
irodai környezetébe, hiszen íróasztalára vagy 
egy központi helyre is teheti őket. 

•  A csendes társ. Rendkívül csendes, így szinte 
alig zavarja a forgalmas irodák életét.

•  Több helyett használjon egyet, és pénzt 
takaríthat meg. Az értékes funkciókkal 
megrakott WorkCentre 6505 többfunkciós 
nyomtató több készülék funkcióit egyesíti 
egyetlen berendezésben, amivel kevesebb 
áramot és kelléket fogyaszt.

Phaser® 6500 színes nyomtató és 
WorkCentre™ 6505 színes többfunkciós 
nyomtató 

Phaser® 6500 – Tények röviden
•   Nyomtatási sebessége max. 23 oldal/

perc színesben és fekete-fehérben
•   600 × 600 × 4 dpi
•   Opcionális automatikus kétoldalas 

nyomtatás*
•   Erőteljes 400 MHz-es processzor
•   Kiemelkedő 40 000 oldal/hó mennyiségű 

terhelhetőség
•   256 MB memória, 768 MB-ra bővíthető
•   Első oldal elkészítési ideje 13 másodperc 

színesben és 12 másodperc 
fekete-fehérben

* A DN konfigurációkon alapfunkció 

Szélesség x mélység x 
magasság:
404 × 426 × 416 mm

Nyomtatás

A4-es

oldal/perc23

A megfelelő megoldás, amely lépést tart a mai üzleti élet iramával. 
Lendületes munkacsoportjának értékes funkciókkal felvértezett színes eszközre van 
szüksége, amellyel a munkát a kimagasló nyomtatási minőség, rendkívül egyszerű 
használat és a változatlanul megbízható működés ritka kombinációjával végezheti 
el. Bemutatjuk a Phaser 6500 és a WorkCentre 6505 készüléket.
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1
A WorkCentre 6505 felhasználóbarát vezérlőpanelén 
konfigurálhatja a készülék beállításait és 
beprogramozhatja a munkákat.

2
A 35 lapos automatikus dokuadagoló 139,7 x  
139,7 cm és 216 x 356 cm között bármilyen méretet 
képes kezelni.

3
Elülső oldali USB-portja révén a felhasználók 
gyorsan nyomtathatnak bármely szabványos USB-
memóriaeszközről, illetve dokumentumaikat oda 
szkennelhetik.

4
Erőteljes szkennelési lehetőségek: e-mailbe 
szkennelés, hálózati szkennelés, közvetlen szkennelés 
alkalmazásokba, ideértve az optikai karakterfelismerő 
alkalmazásokat is, valamint szkennelés USB-
memóriaeszközre

5
Szabványos másolási funkciók, többek között 
azonosítókártya-másolás, sokképes minta, 
automatikus igazítás, klónozás, szortírozás stb.

6
Faxok küldése a hálózaton keresztül a LAN-fax 
funkció használatával. A készülék a gép melletti 
funkciók teljes skáláját is kínálja, úgymint 
gyorstárcsázás, távoli fogadás és faxüzenetszórás.

7
Az alapkiszerelés részét képező 533 MHz-es 
processzor és a (768 MB-ra bővíthető) 256 MB-os 
memória jóvoltából a WorkCentre 6505 könnyen 
megbirkózik a fokozott igénybevétellel, így akár 
a grafikákat, fotókat és diagramokat tartalmazó 
oldalak folyamatos áradatával is.

8
Az opcionális 250 lapos tálcával 500 laposra bővül 
a készülék papírkapacitása, így egy egész rizsmát 
behelyezhet a gépbe.

WorkCentre™ 6505 – Tények 
röviden
•   Nyomtatási sebessége max. 23 oldal/

perc színesben és fekete-fehérben
•   600 × 600 × 4 dpi
•   Opcionális automatikus kétoldalas 

nyomtatás*
•   Erőteljes 533 MHz-es processzor
•   Kiemelkedő 40 000 oldal/hó mennyiségű 

terhelhetőség
•   256 MB memória, 768 MB-ra bővíthető
•   Első oldal elkészítési ideje 12 másodperc 

színesben és fekete-fehérben
* A DN konfigurációkon alapfunkció

Szélesség x mélység x 
magasság:
430 × 544 × 584 mm

23

Másolás/nyomtatás/
szkennelés/faxolás/e-mailezés

A4-es

oldal/perc

Termelékenység, felgyorsítva. WorkCentre 6505 színes többfunkciós nyomtató 
a Phaser 6500 kiemelkedő teljesítményére építve erőteljes termelékenységjavító 
eszközök sokaságával gondoskodik arról, hogy mindennapos irodai feladatait 
minden eddiginél hatékonyabban végezhesse el.
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Sebesség

 Phaser 6500N Phaser 6500DN  
(marketing konfiguráció)6

WorkCentre 6505N WorkCentre 6505DN 
(marketing konfiguráció)6

Max. 23 oldal/perc színesben és fekete-fehérben

Terhelhetőség Max. 40 000 oldal/hó1

Papírkezelés  
Papírbemenet                           Alap –

Automatikus dokuadagoló (ADF): 35 lap:  
Egyedi méretek: 139,7 × 139,7 mm – 216 × 356 mm

Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 × 127 mm – 216 × 356 mm

1. tálca: 250 lap; egyedi méretek: 76 × 127 mm – 216 × 356 mm

Opcionális 2. tálca: 250 lap; egyedi méretek: 148 × 210 mm – 216 × 356 mm

Papírkimenet 150 lap nyomtatott oldallal lefelé

Automatikus kétoldalas nyomtatás Opcionális Alap Opcionális Alap

Nyomtatás Első oldal elkészítési 
ideje Mindössze 13 másodperc színesben / 12 másodperc fekete-fehérben Mindössze 12 másodperc színesben / 12 másodperc fekete-fehérben

Felbontás (max.) Max. 600 x 600 x 4 dpi

Processzor 400 MHz 533 MHz

Memória (alap/max.) 256 MB/768 MB

Csatlakozás USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Oldalleíró nyelvek Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-emuláció

Nyomtatási funkciók               Alap PANTONE® Colour által jóváhagyott egyszínű szimulációk, sokképes minta, oldalhoz igazítás, füzetnyomtatás, üres oldalak kihagyása, nyomtatás folytatása 
feketével, borítók/elválasztók2, poszternyomtatás2, vízjelek2, képegyengetés2, kísérőlapok2, vázlatos mód2

Opcionális3 Titkos nyomtatás, próbanyomat készítése, személyes nyomtatás, mentett nyomtatás, szortírozás a RAM-ban

Másolás  Első másolat elkészítési 
ideje

–

Mindössze 20 másodperc színesben / 13 másodperc fekete-fehérben

Másolás felbontása 600 × 600 dpi

Másolási funkciók 1 oldalasból 2 kétoldalas másolatok készítése4, kicsinyítés/nagyítás 
(25%–400%), sokképes másolás, automatikus igazítás, klónozás, 
szortírozás, azonosítókártya-másolás, széltörlés

Faxolás  
Faxfunkciók5

–

33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-tömörítéssel, titkos faxfogadás4, 
világosítás/sötétítés, lehívás, távoli fogadás (külső telefonkészülékkel), 
védelem a nemkívánatos faxok ellen, faxtovábbítás, késleltetett küldés, 
üzenetszórás, címjegyzék (max. 200 gyorstárcsázószám, 6 csoportos 
hívószám), max. 400 × 400 dpi felbontás, LAN-fax (küldés)

Szkennelés  
Szkennelési célhelyek

–

E-mailbe szkennelés (helyi címjegyzék vagy LDAP-integráció), FTP-n 
(kiszolgáló) és SMB-n (kiszolgáló és számítógép) keresztüli hálózati 
szkennelés, közvetlen szkennelés alkalmazásokba (például OCR és 
USB-memóriaeszköz)

Szkennelési funkciók Max. 1200 × 1200 dpi felbontás, 24 bit színes / 8 bit szürkeskálás,  
PDF / JPEG / TIFF (egy- és többoldalas) / XDW

Biztonság Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x szabvány szerinti hitelesítés, IPv6, SNMPv3, auditnapló, IP-szűrés

Garancia Egyéves helyszíni garancia
1 Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás.  Rendszeresen nem tartható fenn.; 2 Elérhető a PCL illesztőprogramból.; 3 Használatához szükség van az opcionális termelékenységi csomagra és 512 MB memóriára.; 4 DN modellt vagy opcionális kétoldalas egységet igényel;  
5 Analóg telefonvonalat igényel 6 Marketing konfiguráció: további opcionális kiegészítő megvásárlásával érhető el ez a kiépítés.

Eszközkezelés
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, 
e-mail értesítések, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® 10.5-ös és 
újabb verzió; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express 
Driver™

Másolóanyag-kezelés
Automatikus dokuadagoló**: 50–125 g/m²; kézi adagolónyílás és 
tálcák: 60–216 g/m²; másolóanyag-típusok: sima papír, fényes, 
névjegykártyák, borítékok, címkék, kartonkészletek

Működési környezet
Hőmérséklet: tárolási: –20–40 ºC; működési: 10–32 ºC; páratartalom: 
10–85%; hangnyomásszintek:  
6500: nyomtatás (javított): 53 dB(A), készenléti: 25 dB(A);  
6505: nyomtatás (javított): 52 dB(A), készenléti: 22 dB(A); 
hangnyomásszintek: nyomtatás (javított): 6500: 6,73 B,  
készenléti: 3,86 B; 6505: 6,63 B, készenléti: 3,65 B;  
bemelegedési idő (alvó módból): mindössze 31 másodperc

Elektromossági adatok
Áramellátás: 110–127 V váltóáram, 50/60 Hz vagy 220–247 V 
váltóáram, 50/60 Hz;  Energiafogyasztás: 6500: készenléti:  
55 W, nyomtatás: 375 W, alvó mód: 15 W; 6505: készenléti: 65 W, 
nyomtatás: 425 W, alvó mód: 18,4 W; ENERGY STAR® minősítéssel 
rendelkezik

Méretek (szélesség x mélység x magasság)
6500N/DN: 403,5 × 425,5 × 415,6 mm;  
Súly: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg;  
250 lapos adagoló: 400 × 457 × 107 mm; súly: 4,4 kg;  
6505N/DN: 430 × 544,2 × 584,4 mm;  
súly: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg;  
250 lapos adagoló: 419,2 × 518 × 107 mm; súly: 4,5 kg

Tanúsítványok
FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, FCC-szabályok 686. fejezete, 
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadás, a kisfrekvenciás termékekre 
vonatkozó direktíva CE jelzése (2006/95/EC), elektromágneses 
kompatibilitásra (EMC) (2004/108/EC) és a rádiós, illetve televíziós 
végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó direktíva (1999/5/EC) 
6, GOST, NOM, GS jelzés, Citrix-támogatás, 508. fejezet (kisebb 
kivételekkel megfelel), ENERGY STAR® minősítés

Kellékanyagok
Nagykapacitású nyomtatókazetták*:  
Fekete: 3 000 normál oldal 106R01604 
Ciánkék: 2 500 normál oldal 106R01601 
Bíbor: 2 500 normál oldal 106R01602 
Sárga: 2 500 normál oldal 106R01603

Normál kapacitású festékkazetták*: 
Ciánkék: 1 000 normál oldal 106R01528 
Bíbor: 1 000 normál oldal 106R01599 
Sárga: 1 000 normál oldal 106R01600

Bővítési lehetőségek
250 lapos adagoló a Phaser 6500 készülékhez 097S04070 
250 lapos adagoló a WorkCentre 6505 készülékhez 097S04264 
Termelékenységi készlet  097S04269 
Kétoldalas egység  097S04069 
Vezeték nélküli hálózati adapter 
– Európai hálózati átalakító** 097S03741 
– Egyesült Királyságban használható hálózati átalakító**  097S03742
*  Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. 

A kihozatal a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvényében változik.

** Dániában és Svájcban nem érhető el.

Phaser® 6500 és WorkCentre™ 6505

www.xerox.hu


