Xerox® Phaser® 6600 og
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Fargeskriver og
Multifunksjonsskriver

Phaser 6600 Skriver
og WorkCentre 6605
Multifunksjonsskriver
En effektiv løsning for kontoret.

Xerox Phaser 6600 Fargeskriver
og Xerox WorkCentre™ 6605
Fargemultifunksjonsskriver
®

®

®

9HUGLHQDYnVW\UNHLPDJHWLEHGULIWHQGLQNDQLNNHPnOHV Og med de verdipakkede
Phaser 6600 fargeskriver og WorkCentre 6605 fargemultifunksjonsskriver, kan
dagens travle arbeidsgrupper enkelt få viktig forretningskommunikasjon til å skille
seg ut fra konkurrentene med eksepsjonelle fargeutskrifter.
Farger som gjør at arbeidet ditt
blir lagt merke til
Uansett hvilken bransje du er i, gir Phaser 6600
og WorkCentre 6605 ditt image et viktig og
fargerikt fortrinn.
8WVNULIWHUVRPVHOJHUEHGULIWHQGLQ En
utskriftsoppløsning på opp til 600 x 600 x
4 ppt (1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)
betyr at den trykte kommunikasjonen din
skiller seg ut og vekker oppmerksomhet.
)RUEHGUHWXWVNULIW Fotomodus gjør at
bildene og grafikken din ser eksepsjonell
ut, med dypere og rikere farger som gjør at
dokumentene dine virker mer levende.
8QLN;HUR[($7RQHU Fikserer ved mye
lavere temperatur, og reduserer strømforbruk
med opp til 20% og CO2 utslipp med
opp til 35%, sammenlignet med vanlig
toner. I tillegg er den oljefri, og leverer
briljant, glanset utskrift, også på vanlig
eller resirkulert papir.
$OOWLGGHQULNWLJHIDUJHQ Pantone®
fargekalibrerte ekte fargesimuleringer og
Xerox fargekorreksjonsteknologi sikrer
resultater som svarer til dine forventninger.
.RQVHNYHQWQ¡\DNWLJKHW Ekte Adobe
PostScript® 3™ sikrer at utskriftsjobbene dine
er konsekvent nøyaktige, med svært klare og
riktige farger og fremragende grafikk.
®

+¡\HIIHNWLYHPXOLJKHWHU

3URGXNWLYLWHWSnHQHQNOHUHPnWH

Phaser 6600 og WorkCentre 6605 har et
utvalg av muligheter og effektive alternativer
som nå er gjort tilgjengelige for mindre
arbeidsgrupper.

Phaser 6600 og WorkCentre 6605 støtter
effektive arbeidsgrupper med tidsbesparende
produktivitetsfordeler og funksjoner designet
for total enkelhet.

5HGXVHUSDSLUIRUEUXNHWGLWW Automatisk
tosidig utskrift på DN konfigurasjonene gjør
det enkelt å spare papir, og gir dokumentene
dine et profesjonelt utseende. Med N-opp
utskrift kan du i tillegg skrive ut flere sider
på ett ark, noe som er spesielt nyttig ved
utskrift av presentasjoner.

6NULYXWRJJn Phaser 6600 og
WorkCentre 6605 arbeider raskt, både
med farger og sort/hvitt, og med
utskriftshastigheter opp til 35 spm.

7UnGO¡VIULKHW Plasser Phaser 6600 og
WorkCentre 6605 hvor som helst på kontoret
med valgfri Wi-Fi.
0LQGUHnE\WWHXW Høykapasitets
tonerkassetter tillater lengre perioder med
uavbrutt produksjon, og hjelper deg å
redusere dine totale driftskostnader over tid.
6OnVDPPHQIXQNVMRQHURJVSDU Den
verdipakkede WorkCentre 6605 sparer
energi og forbrukskostnader ved å
kombinere funksjonene i en kopimaskin,
skriver, skanner og faks – alt i én enhet.
+¡\VLNNHUKHW Hold dine sensitive
dokumenter borte fra ikke planlagte
mottakere med tilgjengelig sikker utskrift1,
og beskytt tilgang og enhetsfunksjoner med
en PIN-kode som tastes inn på frontpanelet.
7RWDOWU\JJKHW Påliteligheten støttes av vår
standard ett-år på-stedet garanti.

/HJJLQQSDSLUVMHOGQHUH Hovedskuffen
tar hele 550 ark eller en hel pakke papir –
dermed unngår du halvtomme pakker som
tar opp verdifull lagerplass. En valgfri skuff
nr. 2 øker totalkapasiteten opp til 1 250
ark og gir lengre perioder med uavbrutt
produktivitet.
6nHQNHOVRPPXOLJDen innovative og
vippbare 4,3 tommers berøringsskjermen
på WorkCentre 6605 har klare, fargerike
ikoner og intuitiv navigering som gir optimal
brukervennlighet.
'LJLWDOLVHUDUEHLGVÀ\WHQGLQ Bruk
WorkCentre 6605 for å skanne
papirdokumentene dine og få tekstsøkbare
digitale filer som kan deles automatisk via
e-post eller nettverksfolder, eller lagres på
enheten eller en hvilken som helst USB
minne-enhet for ekte bærbarhet.
(QNHORSSVWDUWRJGDJOLJEHWMHQLQJ
Du vil være i gang i løpet av minutter,
og med Xerox® CentreWare® IS
fjernadministrerer du enheten enkelt
direkte fra nettleseren på hvilken som
helst nettverkstilkoblet datamaskin.
%OLPRELO Skriv ut direkte fra Apple iOSbaserte enheter med støtte for Apple
AirPrint².

1

Standard på WorkCentre 6605. Phaser 6600 krever enten valgfritt 512 MB minne eller produktivitetskit (med 160 GB harddisk).

2

Krever minimum firmware 201301301313 for Phaser 6600 og minimum firmware 201301301321 for WorkCentre 6605.

(QHQKHWPDQJHIXQNVMRQHU Xerox® WorkCentre™ 6605 fargemultifunksjonsskriver
bygger på den fremragende utskriftsytelsen som finnes i Xerox® Phaser® 6600, og
leverer et utvalg av kraftige produktivitetsverktøy som er utviklet for å utføre dine
daglige kontoroppgaver mer effektivt enn noen gang tidligere.
2


1

5

3

1

WorkCentre 6605 inkluderer en 4,3 tommers
berøringsskjerm med lett forståelige instruksjoner
og hjelpeskjermer som forenkler betjeningen på
maskinen.
2

En 50 arks automatisk tosidig dokumentmater
skanner tosidige originaler for kopi-, skann- og
faksjobber.

6

3

En frontplassert USB-port tillater brukere raskt å skrive
ut fra eller skanne til hvilken som helst standard USB
minne-enhet.

7



Kraftig elektronisk arbeidsflyt inkluderer skann til
HSRVWRJQHWWYHUNVVNDQQLQJSOXVV/$1IDNVIRUUDVN
og effektiv nettverksfaksing fra din PC eller Mac.

8

5

250 arks utmatingsskuff med full-skuff sensor.
6

9

150 arks flerbruksskuff håndterer justerbare
mediastørrelser fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm.
7

Med den 550 arks papirskuffen blir standard
papirkapasitet for WorkCentre 6605 totalt 700 ark.
8

En valgfri 550 arks papirskuff øker total
papirkapasitet til 1 250 ark.
9

9DOJIULWWVWDWLYJLUODJULQJVSODVVIRUWRQHUNDVVHWWHU
papir og andre forsyninger.

Phaser® 6600 korte fakta

WorkCentre™ 6605 korte fakta

6NULYXWRSSWLOVSPLIDUJHURJVRUWKYLWW
)¡UVWHVLGHXWSnNXQVHNXQGHULVRUWKYLWW
10 sekunder i farger
9DOJIUL:L)LWLONREOLQJ
6WDQGDUGDXWRPDWLVNWRVLGLJXWVNULIW
(6600DN konfigurasjon)
6WDQGDUGDUNVSDSLUNDSDVLWHW
(utvidbar til 1 100 ark)

Alle funksjonene i Phaser 6600 pluss:
$UEHLGVÀ\WIRUVWHUNHQGHVNDQQHPXOLJKHWHU
)XOOWVSHNWHUDYNRSLIXQNVMRQHU
/$1IDNVRJZDONXSIDNVIXQNVMRQDOLWHW
%UXNHUJUHQVHVQLWWPHGWRPPHUV
fargeberøringsskjerm
DUNVDXWRPDWLVNWRVLGLJGRNXPHQWPDWHU

8WVNULIW

Phaser 6600
%['[+
430 x 488 x 384 mm
9HNW
25,5 kg

$

35

VSP

.RSLXWVNULIWVNDQQIDNVHSRVW

WorkCentre 6605
%['[+
430 x 528 x 560 mm
9HNW
32,5 kg

$

35

VSP

Phaser 6600N

3KDVHU'1

Hastighet

Opp til 35 spm A4, farger og sort/hvitt

'ULIWVV\NOXV

Opp til 80 000 sider / måned1

3DSLUKnQGWHULQJ
Papirinnmating

Standard

WorkCentre 6605N

:RUN&HQWUH'1

$XWRPDWLVNWRVLGLJGRNXPHQWPDWHU '$') 50 ark: Justerbare størrelser:
140 x 140 mm til 216 x 356 mm

Ikke tilgj.
)OHUEUXNVVNXII 150 ark; Justerbare størrelser: 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm
6NXII 550 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm

Tillegg
Papirmottak

Standard

6NXII 550 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
250 ark tekstsiden ned med full-skuff sensor

Automatisk tosidig utskrift

Ikke tilgj.

Standard

Ikke tilgj.

Standard

8WVNULIW Første side ut tid

.XQVHNXQGHULVRUWKYLWWVHNXQGHULIDUJHU

Utskriftsoppløsning (maks.)

Opp til 600 x 600 x 4 ppt (1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)

Prosessor

533 MHz

Minne (std / maks)

256 MB / 768 MB

Tilkopling

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

Sidebeskrivelsesspråk

Ekte Adobe® PostScript®3&/;363')(PXOHULQJ

Utskriftsfunksjoner

PANTONE® fargekalibrerte ekte fargesimuleringer, lagrede innstillinger, Earth Smart innstillinger, fargekorreksjoner, N-opp, heftelayout, vannmerke, fotomodus,
sortering, sikker utskrift2, lagret utskrift2, font/blankett/makro lagring3, Apple AirPrint4

.RSL Første side ut tid
Kopifunksjoner

Faks5 Walk-Up faks funksjoner

512 MB / 1 GB

Kun 13 sekunder i sort/hvitt / 16 sekunder i farger
Ikke tilgj.

Opp til 600 x 600 ppt, reduser/forstørr (25%-400%), lysere/mørkere,
IDUJHPHWQLQJVNDUSKHWIDUJHEDODQVHDXWRHNVSRQHULQJRSSWLONRSLHU
2-opp utskrift, autotilpassing, kloning, sortering (opp til 50 sider)

Ikke tilgj.

MH/MR/MMR/JBIG komprimering, avvis søppelfaks, karakteristisk
ringemønsterdeteksjon, faks videresend til e-post og FTP/SMB server4, faks
videresending og lokal utskrift, polling mottak, forsinket start (opp til 24 timer),
broadcast sending (opp til 200 destinasjoner), faks adressebok (opp til 200
hurtignummer), sikkert faksmottak

/$1IDNVIXQNVMRQHU

6NDQQ Skannedestinasjoner

Forsinket start (opp til 24 timer), broadcast sending (opp til 30 destinasjoner),
zoom, autotilpassing, rotering, N-up, vannmerke, telefonbok (opp til 500
hurtignummer, opp til 500 gruppenummer, telefonbok lagret på PC)
Ikke tilgj.

TWAIN/WIA skanning via USB eller nettverk, skann til datamaskin via SMB,
VNDQQWLOVHUYHUYLD)73VNDQQWLOHSRVWPHG/'$3VW¡WWHVNDQQWLO86%PLQQH
enhet, WSD skanning

Skannefunksjoner

JPEG/TIFF/flersidig TIFF/PDF filformater, e-post adressebok (opp til 100
e-post adresser, opp til 10 e-post adressegrupper), Express Scan Manager,
Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1-brukerlisens)

6LNNHUKHW

Sikkert faksmottak (kun WorkCentre 6605), sikker utskrift2, 256-bits disk-kryptering og overskriving3VLNNHU+7736 66/6HFXUH/'$33), IPsec, 802.1X
DXWHQWLVHULQJ,3Y6103YUHJQVNDSVORJJ,3¿OWUHULQJ6NDQQWLOHSRVWRYHU66/7/6 NXQ:RUN&HQWUH 4

Garanti

Ett-år på-stedet garanti6

Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.; 2 Standard på 6605, 6600 krever enten valgfritt 512 MB minne eller produktivitetssett; 3 Krever produktivitetskit
(med 160 GB harddisk); 4 Krever minimum firmware 201301301313 for Phaser 6600 og minimum firmware 201301301321 for WorkCentre 6605; 5 Krever analog telefonlinje; 6 Produkter kjøpt med PagePack avtale har ingen
garanti. Vennligst se i din serviceavtale for fulle detaljer om din forbedrede servicepakke.

1

(QKHWVDGPLQLVWUDVMRQ
CentreWare® Internettjenester, CentreWare Web, E-post varsling,
Apple® Bonjour
6NULYHUGULYHUH
:LQGRZV® XP og nyere, OS® ;RJQ\HUHIRUVNMHOOLJH/LQX[®
og Unix distribusjoner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
0HGLDKnQGWHULQJ
Automatisk tosidig dokumentmater (6605): ensidig:
50 – 125 gsm; tosdig: 60 – 125 gsm; sidematerskuff, skuff 1,
skuff 2: 60 – 216 gsm; mediatyper: vanlig, hullet, brevark, farget,
tynn kartong, tynn glanset kartong, tykk kartong, tykk glanset
kartong, etiketter, konvolutter
'ULIWVPLOM¡
7HPSHUDWXUODJULQJWLO&LGULIWWLO&/XIWIXNWLJKHW
LGULIWWLO/\GNUDIWQLYnHUXWVNULIW%
klarposisjon: 4,5 B; 6605: utskrift/kopiering: 6,8 B, klarposisjon:
%/\GWU\NNQLYnHUXWVNULIWG% $ NODUSRVLVMRQ
G% $ XWVNULIWNRSLHULQJG% $ NODUSRVLVMRQ

G% $ 2SSYDUPLQJVWLG IUDGYDOHPRGXV NXQ
sekunder, 6605: kun 25 sekunder
(OHNWULVLWHW
6WU¡P9$&+]$6WU¡PIRUEUXN
Klarposisjon: 64 W, Utskrift: 520 W, Dvale: 4 W; 6605:
.ODUSRVLVMRQ:8WVNULIW:'YDOH:(QHUJ\6WDU
kvalifisert (DN konfigurasjon)
5HNYLVLWD
Standardkapasitets utskriftskassett*:
Sort: 3 000 std. sider
Cyan: 2 000 std. sider
Magenta: 2 000 std. sider
Gul: 2 000 std. sider
Høykapasitets utskriftskassett*:
Sort: 8 000 std. sider
&\DQVWGVLGHU
Magenta: 6 000 std. sider
Gul: 6 000 std. sider

106R02248
106R02245
106R02246
106R02247
106R02232
5
106R02230
106R02231

(DN konfigurasjon)

For mer informasjon besøk oss på ZZZ[HUR[FRPRI¿FH
©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheter beskyttet. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® og WorkCentreTM er varemerker
som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Adobe® og PostScript® 3™ er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe
Systems, Incorporated. PCL® er et registrert varemerke som tilhører Hewlett-Packard. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation
bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet (DN konfigurasjon). ENERGY STAR og ENERGY STAR merket
er registrerte merker i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive produsentene. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel.
Oppdatert 09/13 BR2826
660BR-01OC

5XWLQHPHVVLJYHGOLNHKROGVPDWHULHOO
Bilde-enhets sett: Opp til 60.000 sider**
Overskuddstonerkassett: Opp til 30.000 sider**
Fuser Assembly: Opp til 100 000 sider **
Transfer Unit Kit: Opp til 100 000 sider **

108R01121
108R01124
115R00076
108R01122

7LOOHJJ
DUNVVNXII
6WDWLY
0%PLQQH
3URGXNWLYLWHWVVHWW *%+' 
7UnGO¡VWQHWWYHUNVDGDSWHU

6
.
6
6
6

* Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i samsvar med ISO/
IEC 19798. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde
og utskriftsmodus.
**Gjennomsnittlig antall sider. Erklært varighet basert på en
gjennomsnittlig jobbstørrelse på 3 A4-sider. Ytelse vil variere utfra
jobblengde, mediastørrelse og plassering.

