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Εξαιρετικό χρώμα
•  Κορυφαία τεχνολογία εκτύπωσης.

Η αναγνωρισμένη μηχανή εκτύπωσης Hi-Q 

LED είναι η ίδια πρωτοποριακή τεχνολογία 

που βρίσκουμε στις συσκευές γραφικών 

τεχνών υψηλότερης κατηγορίας.

•  Εντυπωσιακό βάθος χρώματος.
Όλες οι συσκευές παρέχουν καταπληκτικά 

χρώματα και εντυπωσιακή ποιότητα εικόνων 

για αποτελεσματικά επαγγελματικά γραφικά. 

•  Μοναδική τεχνολογία γραφίτη Xerox EA.
#ημιουργήθηκε για να παράγει καθαρό 

κείμενο και εκτυπωμένες εικόνες με 

εξαιρετικό βαθμό λεπτομερειών και 

ευκρίνεια. Επιπλέον, η χαμηλή θερμοκρασία 

σύντηξης συμβάλει στην εξοικονόμηση 

ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ο ίδιος γραφίτης 

υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούν τα 

προϊόντα μας για γραφικές τέχνες.

Απόδοση για παραγωγή
•  Παραγωγικότητα με πολλαπλές 

λειτουργίες. Ο πολυλειτουργικός 

εκτυπωτής WorkCentre 6015 εξοικονομεί 

χώρο, ενέργεια και μειώνει το κόστος 

αναλωσίμων, συνδυάζοντας τις λειτουργίες 

ενός φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή 

και φαξ2 – όλα σε μία συσκευή.

•  Εκτυπώστε γραφικά με αυτοπεποίθηση.
Με τους εξαιρετικά γρήγορους 

επεξεργαστές και το μεγάλο μέγεθος 

στάνταρ μνήμης, μπορούν να χειριστούν 

εύκολα τον καθημερινό φόρτο εργασίας 

– ακόμα και σελίδες με γραφικά, 

φωτογραφίες και γραφήματα.

•  Προσιτή τιμή. Είτε επιλέξετε σύνδεση USB 

ή δικτύου, αυτές οι συσκευές παρέχουν 

πραγματική, κορυφαία παραγωγικότητα 

και πληθώρα ενσωματωμένων 

χαρακτηριστικών.

•  Ανώτερη απόδοση. Οι εργασίες 

ολοκληρώνονται πιο γρήγορα, με ταχύτητα 

έγχρωμης εκτύπωσης 12 σελ./λεπτό και 

ασπρόμαυρης 15 σελ./λεπτό.

Εύχρηστος για το γραφείο και 
το δίκτυο 
•  Εύκολη εγκατάσταση. Η εύκολη 

εγκατάσταση και οι προτοποθετημένες 

κασέτες γραφίτη παρέχουν άνετη, άμεση 

χρήση του εκτυπωτή τύπου plug-and-play.

•  Ασύρματη ελευθερία. Τοποθετήστε 

τον WorkCentre 6015NI οπουδήποτε στο 

γραφείο με στάνταρ συνδεσιμότητα Wi-Fi.

•  Εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση.3

Όταν συνδέεται σε δίκτυο, ο εσωτερικός 

web server CentreWare® IS σάς επιτρέπει 

να ελέγχετε την κατάσταση μιας εργασίας 

εκτύπωσης ή να διαχειρίζεστε τη συσκευή 

χωρίς να αφήσετε τον υπολογιστή σας.

•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
Μπορείτε να έχετε κοντά σας τον εκτυπωτή, 

για πρακτική χρήση χωρίς καμία ενόχληση.

•  Πρακτικά αναλώσιμα. Εξοικονομήστε 

χρόνο και αποθηκευτικό χώρο με εξαιρετικά 

λεπτές κασέτες γραφίτη που τοποθετούνται 

εύκολα, τόσο για τον απλό όσο και για τον 

πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

•  Ευέλικτος χειρισμός χαρτιού.
Ο κύριος δίσκος χαρτιού υποστηρίζει 

μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων μέσων και 

μεγεθών, από ετικέτες μέχρι χαρτόνι και 

φακέλους. Η πρακτική υποδοχή χειροκίνητης 

τροφοδότησης 10 φύλλων επιτρέπει την 

εύκολη τροφοδότηση υλικών και φακέλων.4

Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser
®

 6000 / 6010 και έγχρωμος 

πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre™ 6015

Με τη Xerox, η χρήση εντυπωσιακού  χρώματος είναι εύκολη και 
οικονομική όταν χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα Phaser 6000 / 6010 
και WorkCentre 6015. Ο μικρότερος έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής1 της 
Xerox και οι ακόμα μικρότεροι εκτυπωτές είναι ισχυρά προϊόντα για το γραφείο, 
ιδανικά για τις ανάγκες χειρισμού εγγράφων της ομάδας σας.

1  Όταν είναι κλειστός, σε σύγκριση με πολυλειτουργικό έγχρωμο 
εκτυπωτή μεγέθους A4 που χρησιμοποιεί τεχνολογία εκτύπωσης με 
γραφίτη, από τον Ιούνιο 2011.

2 WorkCentre 6015N και NI

3 Phaser 6010 και WorkCentre 6015N και NI

4 Phaser 6010 και WorkCentre 6015



Καταπληκτικό χρώμα και αποδοτικότητα. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής WorkCentre 6015 προσθέτει ισχυρές δυνατότητες παραγωγικότητας 
στον Phaser 6000 / 6010, το ιδανικό μηχάνημα για το γραφείο. #ημιουργήστε 
επαγγελματικά υλικά και ελευθερώστε χώρο ενοποιώντας πολλαπλά μηχανήματα 
γραφείου σε έναν μόνο πολυλειτουργικό έγχρωμο εκτυπωτή που μειώνει το κόστος.

1
Η συνδεσιμότητα Wi-Fi παρέχεται ως στάνταρ στον 

6015NI, ώστε να εντοπίζετε το μηχάνημα όπου κι αν 

βρίσκεται στο γραφείο.

2
#ιαμορφώστε εύκολα τις ρυθμίσεις με την έξυπνη δομή 

μενού από τη φωτεινή, οπισθοφωτιζόμενη οθόνη LCD και 

τα εύχρηστα κουμπιά στον μπροστινό πίνακα.

3
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 15 φύλλων 

συμβάλλει στην επεξεργασία πολυσέλιδων εγγράφων σε 

μεγέθη μέσων από A5 έως 216 x 356 mm (6015N και NI).

4
Η θύρα USB στην μπροστινή θύρα επιτρέπει στους 

χρήστες να σαρώνουν γρήγορα προς οποιαδήποτε τυπική 

φορητή συσκευή μνήμης USB.

5
Οι ισχυρές δυνατότητες σάρωσης περιλαμβάνουν 

σάρωση σε δίκτυο, email ή συσκευή μνήμης USB με 

ανάλυση μέχρι και 1200 x 1200 dpi, 24 bit χρώμα / 8 bit 

κλίμακα του γκρι (6015N και NI).

6
Οι λειτουργίες αντιγραφής περιλαμβάνουν σμίκρυνση/

μεγέθυνση 25% – 400%, αυτόματη καταστολή φόντου, 

αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα) και άλλα 

πολλά.

7
Περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες δυνατότητες 

αποστολής φαξ σε ταχύτητα 33,6 Kbps (6015N και NI).

Σύντομα στοιχεία για τον 

Phaser® 6000 / 6010

•  Εκτύπωση μέχρι και 

10/12 έγχρωμες σελ./λεπτό και 

12/15 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

•  1200 x 2400 dpi

•  Ισχυρός επεξεργαστής 

192/384 MHz

•  Προσομοιώσεις έντονων 

χρωμάτων εγκεκριμένες από 

την PANTONE® 

Εκτύπωση

A4

σελ./λεπτό έγχρωμη

σελ./λεπτό 
ασπρόμαυρη 
 

ΠxΒxΥ (κλειστό):
394 x 304 x 233 mm

Βάρος:
10,7 kg

Σύντομα στοιχεία για το 

WorkCentre™ 6015

•  Εκτύπωση μέχρι 12 έγχρωμες 

σελ./λεπτό, 15 ασπρόμαυρες 

σελ./λεπτό

•  Συνδεσιμότητα Wi-Fi (6015NI)

•  1200 x 2400 dpi

•  ADF 15 φύλλων (6015N και NI)

•  Ισχυρός επεξεργαστής 295 MHz

•  Προσομοιώσεις έντονων 

χρωμάτων εγκεκριμένες από 

την PANTONE® 

*6015N και NI

ΠxΒxΥ:
410 x 389 x 337 mm

Βάρος:
15 kg

Αντιγραφή / Εκτύπωση / Σάρωση / Φαξ* / Email*

A4

σελ./λεπτό έγχρωμη/
ασπρόμαυρη
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-ιαχείριση συσκευής
Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility. Phaser 6010 

και WorkCentre 6015: ειδοποίηση μέσω email για χαμηλή 

στάθμη γραφίτη, Printing Scout®; Phaser 6010 και WorkCentre 

6015N και NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare 

Web, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7. Mac OS® 

έκδοση 10.5 και νεότερη. Linux® (32 bit): Red Hat® Enterprise 

Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, 

Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server και Desktop) 

Χειρισμός μέσων
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 60 – 105 gsm. Βοηθητικός 

δίσκος bypass: 60 – 163 gsm. #ίσκος 1: 60 – 163 gsm. Τύποι 

υλικού: Απλό, απλό-παχύ, ανακυκλωμένο, ετικέτες, εξώφυλλα, 

με επίστρωση, φάκελοι

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Λειτουργίας: 5° έως 32° C. Σχετική υγρασία: 

Λειτουργίας: 10% έως 85%. Επίπεδα πίεσης ήχου: Phaser 

6000: Εκτύπωση: 47 dB(A), σε αναμονή: 20 dB(A). Phaser 6010: 

Εκτύπωση: 49 dB(A), σε αναμονή: 21 dB(A). WorkCentre 6015: 

Εκτύπωση: 50 dB(A), σε αναμονή: 23 dB(A)

Ηλεκτρικά στοιχεία
230V: 220-240V, 50Hz, 5A. Κατανάλωση ισχύος: Phaser 6000: 

Εκτύπωση: 158 W, σε αναμονή: 31 W, σε λειτουργία αδράνειας: 

8 W, σε λειτουργία νάρκης: 3 W. Phaser 6010: Εκτύπωση: 

173 W, σε αναμονή: 32 W, σε λειτουργία αδράνειας: 10 W, 

σε λειτουργία νάρκης: 4 W, WorkCentre 6015: Εκτύπωση: 

220 W, σε αναμονή: 34 W, σε λειτουργία αδράνειας: 13 W, σε 

λειτουργία νάρκης: 7 W

 -ιαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Ανοιχτοί δίσκοι: Phaser 6000/6010: 394 x 429,5 x 293 mm, 

βάρος: 10,7 kg. WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm, βάρος: 

15 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας
•  Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6000 / 6010 ή έγχρωμος 

πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6015

•  Λογισμικό και τεκμηρίωση (με οδηγό γρήγορης 

εγκατάστασης, οδηγό γρήγορης χρήσης, εγχειρίδιο χρήσης)

•  Κασέτα γραφίτη για έναρξη: 500 σελίδες*

•  Καλώδιο τροφοδοσίας

•  Καλώδιο USB (Phaser 6000 και WorkCentre 6015B)

Πιστοποιήσεις
Πιστοποίηση κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, 

Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK, EN 60950-1, 2η Έκδοση, 

FCC Part 15 Class B, Οδηγία EMC 2004/108/EK, EN 55022 Class 

B, EN 55024, Οδηγία ROHS 2002/95/EK, σήμανση GS, Ενότητα 

508, πιστοποίηση για ENERGY STAR®

Αναλώσιμα
Κασέτες γραφίτη*:

Μαύρο: 2.000 τυπικές σελίδες 106R01630

Κυανό: 1.000 τυπικές σελίδες 106R01627

Ματζέντα: 1.000 τυπικές σελίδες 106R01628

Κίτρινο: 1.000 τυπικές σελίδες 106R01629

(Το προϊόν περιλαμβάνει ασπρόμαυρες και έγχρωμες κασέτες γραφίτη με 
απόδοση 500 σελίδων*.)

*  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. #ηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/
IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή 
κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

Ταχύτητα

Phaser 6000B Phaser 6010N WorkCentre 6015B WorkCentre 6015N WorkCentre 6015NI

Μέχρι 10 έγχρωμες σελ./

λεπτό / 12 ασπρόμαυρες 

σελ./λεπτό Μέχρι 12 έγχρωμες σελ./λεπτό / 15 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Φόρτος εργασίας Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού 
Τροφοδότηση χαρτιού #/# Κρύσταλλο πρωτοτύπων

Κρύσταλλο πρωτοτύπων / αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 
15 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: A5 έως 216 x 356 mm

Κύριος δίσκος: 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm

#/# Βοηθητικός δίσκος bypass: 10 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm

Έξοδος χαρτιού 100 φύλλα

Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητη

Εκτύπωση 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης 

σελίδας Έγχρωμη σε 17 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 14 δευτερόλεπτα

Ανάλυση (μέγ.) 1200 x 2400 dpi

Επεξεργαστής 192 MHz 384 MHz 295 MHz

Μνήμη 64 MB 128 MB

Συνδεσιμότητα USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, 

USB 2.0

USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, 

USB 2.0

10/100Base-T Ethernet, 

USB 2.0, Wi-Fi

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Με βάση κεντρικό υπολογιστή (host)

Λειτουργίες εκτύπωσης Προσομοιώσεις χρωμάτων εγκεκριμένες από PANTONE®, υδατογραφήματα, εκτύπωση αφίσας, N-up, εξειδικευμένα μεγέθη χαρτιού, προσαρμογή στη 

σελίδα, κλιμάκωση, ενσωματωμένες συνδέσεις υποστήριξης, Run Black, λειτουργία μόνο ασπρόμαυρης εκτύπωσης, πρόχειρη εκτύπωση, σελιδοποίηση, 

παράβλεψη κενών σελίδων2 

Αντιγραφή 
Χρόνος πρώτου αντιγράφου

#/#

Έγχρωμο σε 37 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρο σε 20 δευτερόλεπτα

Ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi

Λειτουργίες αντιγραφής

Σελιδοποίηση, σμίκρυνση/μεγέθυνση, αυτόματη καταστολή φόντου, έλεγχος σκουρότητας, 

αντιγραφή βιβλίων, απαλοιφή άκρων, λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, N-up, 

αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα)

Φαξ
Λειτουργίες φαξ #/# #/#

33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, αυτόματη 

επανάληψη κλήσης, αυτόματη σμίκρυνση, κατάλογος 

διευθύνσεων (μέχρι 8 πλήκτρα ενός πατήματος, μέχρι 

99 καταχωρήσεις διευθύνσεων), μεταχρονολογημένη 

αποστολή, απομακρυσμένη λήψη (με εξωτερικό τηλέφωνο), 

φραγή αυτόκλητων φαξ, επανάκληση τελευταίου αριθμού, 

μνήμη λήψης, απομακρυσμένη κλήση (polling)

Σάρωση
Προορισμοί σάρωσης #/#

Σάρωση σε USB Σάρωση σε δίκτυο, email, USB

Λειτουργίες σάρωσης Ανάλυση μέχρι 1200 x 1200 dpi, 24 bit χρώμα / 8 bit κλίμακα του γκρι, PDF/JPEG/TIFF

Ασφάλεια Εφαρμογή φίλτρων IP
IPv6, SNMPv2, φιλτράρισμα 

διευθύνσεων IP
IPv6

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός. 
2 Phaser 6000 / 6010 μόνο

(Εκκρεμεί για τον 
WorkCentre 6015)


