
Xerox® Phaser 6600 nyomtató és 
WorkCentre 6605 multifunkciós 
nyomtató
Elérhető és hatékony irodai 
dokumentumkezelés cége 
felvirágoztatásához.

Phaser® 6600 és 
WorkCentre® 6605
A4
Színes, multifunkciós 
nyomtató



A színéről azonnal észreveszik 
a munkáját
Bármilyen üzleti tevékenységet is folytat, 
a Phaser 6600 és a WorkCentre 6605 
segítségével cége arculata lenyűgözően 
színessé válik.

•  Kiváló minőségű nyomatok segítik 
az értékesítést. Az akár 600 x 600 x 
4 dpi (javított képminőség esetén 
1200 x 1200 dpi) felbontásnak 
köszönhetően nyomtatott kommunikációs 
anyagai kiemelkedő minőségűek és 
figyelemfelkeltőek  lesznek.

•  Kimagasló minőségű nyomatok. 
A fotóüzemmódnak köszönhetően fényképei 
és ábrái kivételes megjelenést kapnak, a telt, 
mély színek élethű ragyogást kölcsönöznek 
azoknak.

•  Egyedülálló Xerox EA festék. Az egyedülálló 
Xerox EA festék jóval alacsonyabb 
hőmérsékleten rögzül a hagyományos 
festékekhez képest, akár 20%-kal csökkentve 
az energiafogyasztást, és akár 35%-kal a 
széndioxid-kibocsátást. Ezenkívül olajmentes, 
így ragyogóan fényes nyomatokat készít, 
akár átlagos minőségű vagy újrahasznosított 
papírra is.

•  Mindig a legjobb szín. A Pantone® 
színkalibrált egyszínű szimuláció és a 
Xerox színkorrekciós technológia biztosítja, 
hogy a nyomatok mindig megfeleljenek 
elvárásainak.

•  Következetesen pontos. A valódi Adobe® 
PostScript® 3™ technológia gondoskodik 
arról, hogy nyomtatási munkái mindig 
pontosak legyenek, és a legragyogóbb, 
legélethűbb színekben és a legszebb 
grafikákkal jelenjenek meg.

Nagy teljesítményt nyújtó 
szolgáltatások 
A Phaser 6600 és a WorkCentre 6605 számos 
szolgáltatást és bővítési lehetőséget tesz 
elérhetővé a kisebb munkacsoportok számára.

•  Csökkentse a papírfelhasználást! 
DN konfiguráció esetén az automatikus 
kétoldalas nyomtatási funkció segítségével 
könnyedén  takarékoskodhat a papírral, 
dokumentumai pedig professzionális 
megjelenést kapnak. Ráadásul, a 
sokképes mintával egyetlen lapra több 
oldalt is nyomtathat, ami prezentációk 
nyomtatásakor különösen hasznos lehet.

•  Vezeték nélküli szabadság. Az opcionális 
vezeték nélküli Wi-Fi csatlakozásnak 
köszönhetően bárhol elhelyezheti 
az irodában a Phaser 6000 és a 
WorkCentre 6605 készülékeket.

•  Kevesebb csere. A nagy kapacitású 
festékkazettákkal hosszabb ideig tud 
megszakítás nélkül dolgozni, és alacsonyabb 
az üzemeltetés teljes költsége hosszabb 
távon.

•  Egységesítés és megtakarítás. Az értékes 
funkciókkal ellátott WorkCentre 6605 
készülék a nyomtatási, másolási, szkennelési 
és faxolási funkciók egyesítésével energiát 
és kellékanyagot takarít meg.

•  Legyen mindig biztonságban! A 
biztonságos nyomtatási opcióval1 
megakadályozhatja, hogy bizalmas 
dokumentumai illetéktelen kezekbe 
kerüljenek, és a készülék funkcióihoz való 
hozzáférést is korlátozhatja PIN-kóddal, 
a kezelőfelület lezárásával. 

•  Tökéletes megbízhatóság. Az egyéves 
helyszíni garancia biztosítja, hogy a 
készülékek mindig használatra készen 
álljanak.

Egyszerűsített termelékenység
A Phaser 6600 és a WorkCentre 6605 
készülékek a lehető legegyszerűbb módon 
nyújtott időkímélő és termelékenységfokozó 
szolgáltatásokkal támogatják a 
leterhelt, feszített munkatempóbaban 
dolgozó felhasználói csoportokat.

•  Gyors nyomtatás. A Phaser 6600 és a 
WorkCentre 6605 gyorsan, akár 35 lap/perc 
sebességgel dolgozik fekete-fehérben és 
színesben is.

•  Ritkább lapbetöltés. Az 550 lapos 
fő papírtálca egy teljes ív papírt képes 
tárolni – nem foglalják a helyet félig 
megbontott papírcsomagok. Az opcionális 
második tálcával 1 250 lapra bővül a 
készülék  papírkapacitása, így még tovább 
nyomtathat megszakítás nélkül.

•  Egyszerű kezelhetőség. A WorkCentre 
6605 innovatív, 109 mm-es 
érintőképernyőjének ragyogó, színes ikonjai 
és egyszerű navigációja optimális és könnyű 
használatot tesznek lehetővé.

•  Digitalizált munkafolyamatok. Ha a 
WorkCentre 6605 készülékkel nyomtatott 
dokumentumokat olvas be, kereshető 
szövegű digitális fájlokat kap eredményül, 
amelyeket automatikusan megoszthat 
e-mailben vagy hálózati mappán keresztül, 
illetve elmentheti őket a készüléken vagy 
bármilyen USB-eszközön, így adatai 
tökéletesen hordozhatóvá válnak.

•  Egyszerű indítás és üzemeltetés. A 
készülékek egyszerűen csatlakoztathatóak 
az irodai hálózatra, így percek alatt 
használatba is veheti őket. A Xerox® 
CentreWare® IS webkiszolgáló segítségével 
pedig a távoli eszközkezelést is könnyedén 
elvégezheti bármely, a hálózatba kötött 
számítógép böngészőjéből.

•  Mobil munkavégzés. Nyomtasson 
közvetlenül az Apple AirPrint2 alkalmazást 
támogató Apple iOS rendszerű készülékekről.

Vállalkozása arculatának tökéletesítése olyan érték, amely számokban 
nem kifejezhető. Az értékes funkciókkal ellátott Phaser 6600 színes nyomtatónak 
és WorkCentre 6605 színes többfunkciós nyomtatónak hála napjaink elfoglalt, 
kisméretű munkacsoportjai könnyedén folytathatnak olyan üzleti kommunikációt, 
mely felülmúlja versenytársaikat a kivételes minőségű színes nyomtatás segítségével.

Phaser® 6600 színes nyomtató és  
WorkCentre® 6605 színes multifunkciós nyomtató

1  Alapfunkció a WorkCentre 6605 készüléken. A Phaser 6600 
készülékhez 512 MB RAM-mal vagy 160 GB-os merevlemezzel 
rendelkező termelékenységfokozó készlet szükséges.

2  Használatához a Phaser 6600 berendezéseken 201301301313-as, 
a WorkCentre 6605 berendezéseken pedig 201301301321-es belső 
vezérlőprogram (firmware) szükséges.
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Egyetlen eszköz, többféle funkció. A WorkCentre 6605 színes többfunkciós 
nyomtató a Phaser 6600 készülék kiváló nyomtatási teljesítményén alapul, és 
rengeteg olyan hatékony, termelékenységfokozó szolgáltatást nyújt, melyeknek 
köszönhetően minden eddiginél hatékonyabban végezheti el napi irodai feladatait.

1
A WorkCentre 6605 109 mm-es érintőképernyőjén 
megjelenő könnyen érthető utasítások és 
súgóképernyők gyors és optimális használatot 
tesznek lehetővé.
2

Az 50-lapos automatikus kétoldalas 
dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas 
dokumentumokat is beolvas a további másolási, 
szkennelési és faxolási műveletekhez.
3

Az elülső oldalon található USB-port használatával 
a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy 
szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközről, 
illetve eszközre.
4

A készülék segítségével olyan hatékony elektronikus 
munkafolyamatokat végezhet, mint a szkennelés 
e-mailbe és a hálózati szkennelés, valamint a LAN-fax 
szolgáltatás, amellyel könnyedén küldhet faxokat PC 
vagy MAC számítógépéről a hálózaton keresztül.
5

250-lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, ha a tálca 
megtelt.
6

A 150-lapos többcélú tálca 76,2 x 127 mm és 
216 x 356 mm méret között bármilyen méretű 
másolóanyagot kezelni tud.
7

Az 550-lapos papírtálcával a WorkCentre 6605 
teljes kapacitása az alapkiszerelésben 700 lap.
8

Az opcionális 550 lapos papírtálcával a 
papírkapacitás összesen 1 250 lapra növelhető.

Phaser® 6600 tények röviden
• Max. 35 lap/perc, színes és fekete-fehér 
•  Mindössze 9 másodperc fekete-fehér / 

10 másodperc színes oldal esetén
• Opcionális vezeték nélküli csatlakozás
•  Automatikus kétoldalas nyomtatás 

alapkiépítésben (6600DB konfiguráció)
•  550 lapos kapacitás (1 100 lapra bővíthető)

WorkCentre® 6605 tények röviden
Az alapkiépítés szerinti Phaser 6000 összes 
funkcióján felül:
• Munkafolyamat-javító szkennelési funkciók
• Fejlett másolási funkciók
• LAN fax és walk-up faxfunkciók 
•  109 mm-es, színes érintőképernyős 

felhasználói felület
•  50 lapos automatikus kétoldalas 

dokumentumadagoló

Nyomtatás

A4

lap/perc35

Phaser 6600
(Szélesség x mélység x 
magasság):
430 x 488 x 384 mm
Súly:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
(Szélesség x mélység x 
magasság):
430 x 528 x 560 mm
Súly:
32,5 kg

Másolás/nyomtatás/ 
szkennelés/fax/e-mail

A4

lap/perc35
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Sebesség

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN

Max. 35 lap/perc, színes és fekete-fehér (A4)

Terhelhetőség Max. havi 80 000 oldal1

Papírkezelés
Papírbemenet Alapkiépítésben –

Kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF) 50 lap; Egyedi méretek: 
140 x 140 mm – 216 x 356 mm

Többcélú tálca: 150 lap; egyedi méretek: 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm

1. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

Opcionális 2. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

Papírkimenet Alapkiépítésben 250 lap, nyomtatott oldallal lefelé; érzékeli, ha a tálca megtelt

Automatikus kétoldalas kimenet – Alapkiépítésben – Alapkiépítésben

Nyomtatás  
Első oldal elkészítési ideje Mindössze 9 másodperc fekete-fehér / 10 másodperc színes oldal esetén

Nyomtatási felbontás (max.) Max. 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 javított képminőség)

Processzor 533 MHz

Memória (alap/max.) 256 MB / 768 MB 512 MB / 1 GB

Csatlakoztathatóság USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, opcionális Wi-Fi (802.11 n/g/b)

Oldalleíró nyelvek Valódi Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF emuláció

Nyomtatási funkciók PANTONE® színkalibrált egyszínű szimuláció, mentett beállítások, Earth Smart beállítások, színkorrekció, sokképes minta, füzetkészítés, vízjel, fotó mód, 
szortírozás, biztonságos nyomtatás2, mentett nyomat2, betűkészletek/formanyomtatványok/makrók tárolása3, Apple AirPrint5

Másolás Első oldal elkészítési ideje – Mindössze 13 másodperc fekete-fehér / 16 másodperc színes oldal esetén

Másolási funkciók Max. 600 x 600 dpi, kicsinyítés/nagyítás (25%-400%), világosabb/
sötétebb színtelítettség, élesség, színegyensúly, automatikus megvilágítás, 
max. 99 másolat, 2 lap egy oldalra, automatikus illesztés, klónozás, tűzés 
(max. 50 lap)

Fax4 Walk-Up faxfunkciók – MH/MR/MMR/JBIG tömörítés, kéretlen faxok elutasítása, csengetési 
mintázatokat megkülönböztető szolgáltatás, Faxtovábbítás e-mailbe és FTP/
SMB Server5 kiszolgálóra, faxtovábbítás és helyi nyomtatás, lehívás fogadása, 
késleltetett indítás (max. 24 óra), üzenetszórás (max. 200 célhelyre), fax 
címjegyzék (max. 200 gyorstárcsázó), biztonságos faxfogadás

LAN Faxfunkciók Késleltetett indítás (max. 24 óra), széleskörű üzenetküldés (max. 30 célhelyre), 
zoom, automatikus igazítás, elforgatás, sokképes minta, vízjel, telefonkönyv 
(max. 500 gyorstárcsázási szám, max. 500 csoportos tárcsázási szám, 
telefonkönyv tárolása a számítógépen)

Szkennelés Támogatott 
szkennelési célhelyek

– TWAIN vagy WIA szkennelés USB-re vagy hálózatra, szkennelés  
számítógépre SMB-n keresztül, szkennelés szerverre FTP-n, szkennelés  
e-mailbe LDAP-támogatással, szkennelés USB-memóriára, WSD-szkennelés

Szkennelési funkciók Többoldalas JPEG/TIFF, TIFF/PDF fájlformátumok, e-mail címjegyzék  
(max. 100 e-mail cím, max. 10 csoportos e-mail címjegyzék), gyors 
szkenneléskezelő, szkennelés asztali számítógépre (Desktop® SE Small 
Business Edition, 1 munkaállomásos licenc)

Biztonság Biztonságos faxfogadás (csak WorkCentre 6605 esetén), biztonságos nyomtatás2, 256-bites lemeztitkosítás és felülírás3, biztonságos HTTPS (SSL, biztonságos 
LDAP3), IPsec, 802.1X hitelesítés, IPv6, SNMPv3, auditnapló, IP-szűrés, E-mailbe szkennelés SSL/TLS5 használatával (csak a WorkCentre 6605 berendezéseken)

Garancia Egy év helyszíni garancia
1 Adott hónapban várható maximális mennyiségi kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Alapfunkció 6605 esetén, 6600 esetén opcionális termelékenységnövelő készlet szükséges; 3 termelékenységnövelő készlet szükséges 
(160 GB-os merevlemezzel); 4 Analóg telefonvonal szükséges; 5 Használatához a Phaser 6600 berendezéseken 201301301313-as, a WorkCentre 6605 berendezéseken pedig 201301301321-es belső vezérlőprogram (firmware) 
szükséges.

Eszközkezelés
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mailes 
figyelmeztetések, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok
Windows® XP és későbbi változatai, OS® X 10.5 és későbbi 
változatai, különböző Linux® és Unix verziók, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Másolóanyag-kezelés
Kétoldalas automatikus dokuadagoló (6605): Egyoldalas: 
50-125 g/m2; Kétoldalas: 60-125 g/m2; Kézitálca, 1. tálca, 2. tálca: 
60-216 g/m2; Másolóanyag-típusok: Sima, lyukasztott, fejléces, 
színes, vékony kartonkészlet, könnyű fényes kartonkészlet, nehéz 
kartonkészlet, nehéz fényes kartonkészlet, címkék, borítékok

Működési környezet
Hőmérséklet: Tárolási: 0-40 ºC; Üzemi: 10-32 ºC; Páratartalom: 
Üzemi: 10%-85%; Zajszint: 6600: Nyomtatás: 6,9 B, 
Készenléti: 4.5 B; 6605: Nyomtatás/másolás 6,8 B, Készenléti: 
4.4 B; Zajszintek: 6600: Nyomtatás: 53 dB(A), Készenléti: 
29 dB(A), 6605 Nyomtatás/másolás 52 dB(A), Készenléti: 
29 dB(A); Felmelegedési idő (alvó módból) 6600: mindössze 
21 másodperc, 6605: mindössze 25 másodperc

Elektromos jellemzők
Energiaforrás: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Áramfogyasztás: 
6600: Készenléti: 65 W, Nyomtatás: 535 W, Alvó mód: 4 W; 
6605: Készenléti: 72 W, Nyomtatás: 560 W, Alvó mód: 6 W; 
ENERGY STAR® minősítéssel (DN-konfiguráció)

Kellékek
Normál kapacitású nyomtatókazetta*:
Fekete-fehér: 3 000 normál oldal 106R02252 
Ciánkék 2 000 normál oldal 106R02249 
Bíbor: 2 000 normál oldal 106R02250
Sárga: 2 000 normál oldal 106R02251 
Nagy kapacitású nyomtatókazetta*:
Fekete-fehér: 8 000 normál oldal 106R02236
Ciánkék 6 000 normál oldal 106R02233 
Bíbor: 6 000 normál oldal 106R02234
Sárga: 6 000 normál oldal 106R02235

Rutin karbantartási elemek
Képalkotó egység készlet: max. 60 000 oldal** 108R01121
Hulladékkazetta: max. 30 000 oldal**  108R01124
Beégetőegység: maximum 100 000 oldal** 115R00076
Átvivőegység-készlet: maximum 100 000 oldal** 108R01122

Beállítások
550 lapos adagoló  097S04400
Termelékenységnövelő készlet (512 MB RAM)  097S04269
Termelékenységnövelő készlet (160 GB HD) 097S04403
Vezeték nélküli hálózati adapter 097S04409
Vezeték nélküli hálózati adapter
– Európai hálózati átalakító 097S03741
–  Egyesült Királyságban használható  

hálózati átalakító 097S03742
*   Átlagos normál oldalak esetén. Az érték megállapítása az ISO/

IEC 19798 szabvány alapján történt. Az érték a képtől, a terület 
lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

**  Oldalak hozzávetőleges száma. Az érték megállapítása 3 darab A4-es 
méretű oldalt tartalmazó átlagos munkaméret alapján történt. Az 
érték a munka hosszától, a másolóanyag típusától és a tájolástól 
függően változhat.

(DN-konfiguráció)


