
Tlačiareň Xerox      ®  Phaser 6600 
a multifunkčná tlačiareň  
WorkCentre 6605
Efektivita pre vaše podnikanie.

Phaser® 6600 
a WorkCentre® 6605
A4
Farebná tlačiareň 
a multifunkčná tlačiareň



Farby, ktoré upútajú pozornosť
Nech už podnikáte v akejkoľvek oblasti, tlačiar- 
ne Phaser 6600 a WorkCentre 6605 poskytnú 
vašim výtlačkom výhodu farebného zobrazenia. 

•  Výtlačky, ktoré propagujú: Vďaka rozlíšeniu 
tlače až 600 x 600 x 4 dpi (rozšírená kvalita  
tlače 1200 x 1200 dpi) budú vaše tlačoviny  
žiariť a priťahovať pozornosť.

•  Vylepšený výstup: Pri použití fotografického 
režimu budú obrázky a grafika vyzerať výni- 
močne vďaka hlbším a sýtejším farbám.

•  Unikátne tonery Xerox EA: Umožňujú 
fixáciu pri oveľa nižšej teplote, čím sa
znižuje spotreba elektrickej energie až 
o 20 % a emisie CO2 až o 35 % v porovnaní 
s bežným tonerom. Výtlačky majú žiarivý 
lesklý povrch, a to i pri tlači na bežný alebo 
recyklovaný papier.

•  Vždy presné farby: Kalibrovaná simulácia 
farieb Pantone® Colour a technológia 
korekcie farieb spoločnosti Xerox zaistí 
výsledky, ktoré splnia vaše očakávania.

•  Konzistentná precíznosť: Originálny Adobe® 
PostScript® 3™ zaistí, že vaše výtlačky budú 
vždy presné a farby budú dosahovať
maximálneho jasu a vernosti.

Možnosti vysokého výkonu 
Tlačiarne Phaser 6600 a WorkCentre 6605 
ponúkajú veľa funkcií a výkonných možností, 
ktoré sú dostupné aj pre malé pracovné tímy.

•  Obmedzenie spotreby papiera: Automa- 
tická obojstranná tlač v konfigurácii DN šetrí 
papier a prepožičia vašim dokumentom 
profesionálny vzhľad. Okrem toho môžete 
tlačiť viac strán na jeden list, čo sa 
obzvlášť hodí pri tlači prezentácií.

•  Sloboda bezdrôtového pripojenia: 
S voliteľným rozhraním Wi-Fi môžete tlačiareň 
Phaser 6600 či WorkCentre 6605 umiestniť 
kamkoľvek v kancelárii.

•  Menej časté výmeny: Vysokokapacitné 
tonerové kazety zaistia dlhšie obdobie 
nepretržitej produktivity a pomáhajú znižo- 
vať celkové prevádzkové náklady.

• Zlučovanie a úspora: Funkciami nabitá 
tlačiareň WorkCentre 6605 šetrí energiu
a náklady na spotrebný materiál vďaka spo- 
jeniu funkcií kopírky, tlačiarne, skeneru a faxu 
v jedinom zariadení.

•  Zostaňte v bezpečí: Chráňte svoje dôverné 
dokumenty pred nepovolanými osobami 
vďaka možnostiam zabezpečenej tlače* 
a obmedzte prístup k zariadeniu pomocou 
PIN kódu na prednom paneli. 

•  Bezstarostná prevádzka: Spoľahlivosť zaria- 
denia je naviac podporená našou štandardnou 
jednoročnou zárukou s opravou u zákazníka.

Zjednodušená produktivita
Tlačiarne Phaser 6600 a WorkCentre 6605 
ponúkajú vyťaženým pracovným tímom výho-
dy úspory času, zvýšenej produktivity a funkcií 
pre maximálne uľahčenie práce.

•  Tlač bez zdržovania: Tlačiarne Phaser 
6600 a WorkCentre 6605 pracujú rýchlo – 
umožňujú čiernobielu i farebnú tlač 
rýchlosťou až 35 str./min.

•  Menej časté vkladanie papiera: Hlavný 
zásobník na 550 listov papiera je naozaj 
objemný – už žiadne napoly prázdne balenia
papiera zaberajúce cenný priestor. Voliteľný 
druhý zásobník zvyšuje celkovú kapacitu 
až na 1 250 listov, takže môžete tlačiť bez 
prerušenia ešte viac. 

•  Maximálna jednoduchosť: Inovatívny 
4,3 palcový dotykový displej tlačiarne 
WorkCentre 6605 ponúka prehľadné farebné 
rozhranie s ikonami a ľahkým ovládaním.

•  Digitalizujte svoju prácu: Použite tlačiareň 
WorkCentre 6605 k naskenovaniu svojich 
dokumentov a vytvorte digitálne súbory, 
v ktorých možno vyhľadávať text, a ktoré 
môžete automaticky zdieľať prostredníctvom 
e-mailu či sieťovej zložky alebo ich ukladať  
na pamäťové zariadenia USB či do tlačiarne 
samotnej. 

• Ľahká inštalácia a každodenné používanie: 
Tlačiareň môžete začať používať behom 
niekoľkých minút a so softvérom Xerox® 
CentreWare® IS je vzdialená správa zariadení 
veľmi jednoduchá priamo z prehliadača  
ktoréhokoľvek počítača v sieti.

Zlepšovanie imidžu spoločnosti je nedoceniteľné. Vďaka funkciami nabitej fareb- 
nej tlačiarni Phaser 6600 a farebnej multifunkčnej tlačiarni WorkCentre 6605 môžu 
moderné vyťažené pracovné skupiny jednoducho produkovať dôležité tlačoviny, ktoré 
budú vynikať kvalitnou farebnou tlačou. 

Farebná tlačiareň Phaser® 6600 a farebná 
multifunkčná tlačiareň WorkCentre® 6605

* Štandardne s tlačiarňou WorkCentre 6605. Tlačiareň Phaser 6600 
vyžaduje sadu pre zvýšenie produktivity (s 512 MB pamäťou RAM 
alebo so 160GB pevným diskom).



1

6

7

8

4

5

2

3

Jedno zariadenie, viac funkcií: Farebná multifunkčná tlačiareň WorkCentre 6605 
vychádza z výnimočného tlačového výkonu, ktorým sa vyznačuje i model Phaser 6600, 
a ponúka veľké množstvo výkonných nástrojov, vďaka ktorým bude vaša každodenná 
kancelárska práca efektívnejšia než kedykoľvek predtým.

1
Model WorkCentre 6605 je vybavený 4,3 palcovým 
dotykovým displejom s veľmi intuitívnou ponukou.

2
Duplexný automatický podávač predlôh na 50 listov 
umožňuje skenovanie predlôh pre kopírovanie, 
skenovanie i faxovanie. 

3
Vďaka portu USB umiestnenému na čelnej strane 
môžu užívatelia rýchlo tlačiť zo štandardného 
pamäťového zariadenia USB alebo naň skenovať.

4
K užitočným pracovným tokom patrí skenovanie do 
e-mailu a sieťové skenovanie a tiež rýchle a efektívne
faxovanie v sieti LAN prostredníctvom počítača PC 
alebo Mac.

5
Výstupný zásobník (250 listov) so snímačom naplnenia.

6
Viacúčelový zásobník na 150 listov podporuje formáty 
médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.

7
Spolu so zásobníkom na 550 listov je v prípade modela 
WorkCentre 6605 štandardná kapacita 700 listov.

8
Voliteľný zásobník na 550 listov papiera zvyšuje 
celkovú kapacitu na 1 250 listov.

Stručné fakty o tlačiarni Phaser® 6600
• Tlač až 35 str./min čiernobielo i farebne 
•  Doba tlače prvej stránky je 9 s čiernobielo,  

10 s farebne
• Voliteľné rozhranie Wi-Fi
• Štandardná automatická obojstranná tlač 

(konfigurácia 6600DN)
• Štandardná kapacita 550 listov papiera  

(možnosť rozšírenia na 1 100 listov)

Stručné fakty o tlačiarni 
WorkCentre® 6605
Všetky funkcie Phaser 6600 plus:
• Farebné skenovanie
• Plná škála funkcií kopírovania
• LAN fax a funkcie priameho faxu
• Farebný dotykový displej s uhlopriečkou 4,3”
•  Duplexný automatický podávač predlôh 

s kapacitou 50 listov

Tlač

A4

str./min35

Phaser 6600
Š x H x V:
430 x 488 x 384 mm
Hmotnosť:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
Š x H x V:
430 x 528 x 560 mm
Hmotnosť:
32,5 kg

Kopírovanie / tlač / skenovanie /  
fax / e-mail

A4

str./min35



Viac informácií nájdete na webových stránkach www.xerox.sk 
©2012 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre® sú ochranné 
známky spoločnosti Xerox Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Adobe® a PostScript® 3™ sú registrované ochranné známky 
alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Hewlett-Packard. Spoločnosť 
Xerox Corporation ako partner projektu ENERGY STAR® potvrdzuje, že tento produkt spĺňa štandardy normy ENERGY STAR z hľadiska energetickej 
úspornosti (konfigurácia DN). ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú registrované ochranné známky v USA. Všetky ostatné známky sú 
majetkom príslušných výrobcov. Informácie uvedené v tejto brožúre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 9/12  BR2826 660BR-01MA

 
Rýchlosť

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

Až 35 str./min, A4, čiernobielo i farebne

Pracovný cyklus                           Až 80 000 strán/mesiac1

Podpora médií
Štandardne

Duplexný automatický podávač predlôh (DADF): 50 listov:  
Užívateľské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm

Viacúčelový zásobník: 150 listov; užívateľské formáty: 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 1: 550 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Voliteľne     Zásobník 2: 550 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Výstup médií                       Štandardne     250 listov, výstup prednou stranou dolu, snímač naplnenia zásobníka

Automatický obojstranný výstup                                                                                    Štandardne                                                                                                                       Štandardne

Tlač Vytlačenie prvej strany                        Už 9 s čiernobielo, 10 s farebne

Rozlíšenie tlače (max.)                   Až 600 x 600 x 4 dpi (rozšírená kvalita tlače 1200 x 1200 dpi)

Procesor 533 MHz

Pamäť (štand./max.)                                    256 MB / 768 MB                                                                                                                       512 MB / 1 GB

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

Jazyky popisu stránky Originálny Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, emulácia PDF

Tlačové funkcie                                             Kalibrovaná simulácia farieb PANTONE® Colour, uloženie nastavení, nastavenie Earth Smart, farebné korekcie, tlač viac strán na jeden list, rozloženie brožúry, 
vodoznak, fotografický režim, kompletovanie, zabezpečená tlač2, uložená tlač2, úložisko fontov/formulárov3

Kopírovanie Výstup prvej  strany                                                                                                                                                                    Už 13 s čiernobielo, 16 s farebne

Funkcie kopírovania Až 600 x 600 dpi, zmenšenie/zväčšenie (25-400 %), zosvetlenie/stmavenie, 
sýtosť farieb, ostrosť, vyváženie farieb, automatická expozícia, až 99 kópií, 
výstup dvoch stránok na jeden list, automatické prispôsobenie veľkosti, 
klonovanie, kompletovanie (až 50 strán)

Fax4 Funkcie priameho faxovania                                                                                                                                                                        Kompresia MH/MR/MMR/JBIG, ochrana pred nevyžiadanými faxmi, detekcia 
vzorcov zvonenia, preposielanie faxov a miestna tlač, vyžiadanie faxu, onesko-
ren7 štart (až 24 hodín), hromadné odosielanie (až 200 príjemcov), faxový 
adres8r (až 200 rýchlych volieb), zabezpečený príjem faxov

Funkcie faxovania v sieti LAN                                                                                                                                                                 Oneskorený štart (až 24 hodín), hromadné odosielanie (až 30 príjemcov), priblí-
ženie, automatické prispôsobenie veľkosti, natočenie, tlač viac strán na jeden 
list, vodoznak, telefónny zoznam (až 500 čísiel rýchlej voľby, až 500 skupinových 
vytáčaní, telefónny zoznam uložený v počítači)

Skenovanie Cieľové umiestnenie 
naskenovaných dokumentov

Skenovanie TWAIN/WIA prostredníctvom rozhrania USB alebo siete, skenova-
nie do počítača cez server SMB, skenovanie do počítača cez server FTP, skenova- 
nie do e-mailu s podporou protokolu LDAP, skenovanie na pamäťové zariadenie  
USB, skenovanie WSD

Funkcie skenovania                                                                                                                                                                                   Súbory formátu JPEG / TIFF (i viacstránkové) / PDF, adresár e-mailov  
(až 100 e-mailových adries, až 10 skupín e-mailových adries), Express Scan 
Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licencia pre 
jeden počítač)

Zabezpečenie Zabezpečený príjem faxov (len WorkCentre 6605), zabezpečená tlač2, 256bitové šifrovanie disku a prepisovanie3, zabezpečený protokol HTTPS  
(SSL, zabezpečený protokol LDAP3), IPsec, overovanie 802.1X, IPv6, SNMPv3, Audit Log, filtrovanie adries IP

Záruka 2 roky s opravou v mieste inštalácie
1 Max. jednorázové zaťaženie; 2 Štandardne v modeli 6605. Model 6600 vyžaduje voliteľnú sadu pre zvýšenie produktivity.; 3 Vyžaduje sadu pre zvýšenie produktivity (so 160GB pevným diskom).; 4 Vyžaduje analógovú telefónnu linku.

Správa zariadenia
Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, upozornenie
e-mailom, Apple® Bonjour

Tlačové ovládače
Windows® XP a vyššie, OS® X 10.5 a vyššie, rôzne distribúcie 
systémov Linux® a Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Manipulácia s médiami
Duplexný automatický podávač predlôh (6605): jednostranne: 
50-125 g/m2, obojstranne: 60-125 g/m2; Ručný podávač, 
zásobník 1, zásobník 2: 60-216 g/m2; Typy médií: Bežný, 
perforovaný, hlavičkový, farebný, ľahký kartón, ľahký lesklý 
kartón, ťažký kartón, ťažký lesklý kartón, štítky, obálky

Prevádzkové prostredie
Teplota: skladovanie: 0 až 40 °C, za chodu: 10 až 32 °C; Vlhkosť: 
za chodu: 10 až 85 %; Hladina akustického výkonu: 6600: tlač: 
6,9 B, pohotovostný režim: 4,5 B, 6605: tlač/kopírovanie: 6,8 B, 
pohotovostný režim: 4,4 B; Hladina akustického tlaku: 6600: tlač: 
53 dB(A), pohotovostný režim: 29 dB(A), 6605: tlač/kopírovanie: 
52 dB(A), pohotovostný režim: 29 dB(A); Doba potrebná pre 
zahriatie (z režimu spánku): 6600: 21 sekúnd, 6605: 25 sekúnd

Elektrické parametre
Napájanie: 220-240 V str., 50/60 Hz, 5 A; Spotreba energie: 
6600: pohotovostný režim: 65 W, tlač: 535 W, režim spánku: 4 W, 
6605: pohotovostný režim: 72 W, tlač: 560 W, režim spánku: 6 W, 
certifikácia ENERGY STAR® (konfigurácia DN)

Spotrebný materiál
Štandardná tlačová kazeta*:
Čierna: 3 000 štandardných strán                                          106R02252 
Azúrová: 2 000 štandardných strán                                       106R02249 
Purpurová: 2 000 štandardných strán                                   106R02250
Žltá: 2 000 štandardných strán                                                106R02251 
Vysokokapacitná tlačová kazeta*:
Čierna: 8 000 štandardných strán                                           106R02236
Azúrová: 6 000 štandardných strán                                       106R02233 
Purpurová: 6 000 štandardných strán                                   106R02234
Žltá: 6 000 štandardných strán                                            106R02235

Položky bežnej údržby
Sada zobrazovacej jednotky: až 60 000 strán**                 108R01121
Odpadová kazeta: až 30 000 strán**                                 108R01124

Voliteľné príslušenstvo
Podávač na 550 listov                                                                 097S04400
Sada pre zvýšenie produktivity (512 MB pamäť RAM)  097S04269
Sada pre zvýšenie produktivity (160GB pevný disk)         097S04403
Adaptér bezdrôtovej siete                                                          097S04409
Adaptér bezdrôtovej siete
– európska redukcia napájania                                               097S03741
– britská redukcia napájania                                                097S03742
*   Priemerný počet štand. strán. Uvádzaná vyťaženosť je v súlade 

s normou ISO/IEC 19798. Vyťaženosť sa líši v závislosti od obrazu, 
pokrytia a režimu tlače.

**  Približný počet strán. Uvádzaná vyťaženosť je určená na základe 
priemernej veľkosti úlohy strany formátu A4/letter. Vyťaženosť sa 
môže líšiť v závislosti od veľkosti úlohy, formátu a orientácie média.

(konfigurácia DN)




