
 Phaser 6600 מדפסת 
 WorkCentre 6605 ומרכז ההדפסה 

Xerox® של
 סייע לצמיחת העסק שלך 

בזכות יעילות משרדית.

 Phaser® 6600 ו-
WorkCentre® 6605

A4
מדפסת צבע ומדפסת משולבת



צבע שגורם לעבודה שלך לבלוט

 Phaser 6600 לא משנה מה תחום העיסוק שלך, מדפסות 

ו- WorkCentre 6605 מעניקות לתדמיתך יתרון חיוני וצבעוני. 

•��הדפסות שמוכרות את העסק שלך. רזולוציית הדפסה של עד 
x 1200( 600 x 600 x 4 dpi 1200 איכות תמונה 

משופרת( גורם להדפסות שלך לבלוט ולעורר תשומת לב.

•��פלט משופר. Photo Mode )מצב תמונה( גורם לתמונות 
ולגרפיקה שלך להיראות יוצאים מן הכלל ומפיק צבעים עמוקים 

ועשירים יותר עם חיוניות ממש כמו במציאות.

•��EA טונר ייחודי של Xerox. ניתך בטמפרטורה נמוכה הרבה 
יותר ומקטין את צריכת האנרגיה בעד-20% ואת פליטת 

דו-תחמוצת הפחמן בשיעור של עד ,35% בהשוואה לטונר 
רגיל. הוא גם ללא שמן ומפיק פלט בהיר ומבריק, אפילו על נייר 

רגיל או ממוחזר.

  PANTONE® תמיד הצבע הנכון.סימולציות צבע מוצק מכויל��•
וטכנולוגיית תיקון צבע של Xerox מבטיחים תוצאות שתמיד 

עומדות בציפיות שלך.

•��דיוק עקבי. ™Adobe® PostScript® 3 אמיתי מבטיח 
שמשימות ההדפסה שלך יהיו תמיד מדויקות, עם הצבעים 

הבהירים והאמינים ביותר וגרפיקה מעולה.

יכולות בעלות עוצמה רבה 

המדפסות Phaser 6600 ו-WorkCentre 6605 מספקות 

מגוון יכולות ואפשרויות רבות עוצמה בעלות שווה לכל כיס לצוותי 

עבודה קטנים.

•��הפחת את השימוש שלך בנייר. הדפסה דו-צדדית אוטומטית 
בתצורות DN הופכת את החיסכון בנייר לקל ומעניקה למסמכים 

שלך מראה מקצועי. בנוסף, הדפסת N-up מאפשרת לך 

להדפיס עמודים מרובים על גיליון אחד, מאפיין מועיל במיוחד 

כאשר מדפיסים מצגות.

 Phaser 6600  חופש אלחוטי. הצב את��• 
 ו- WorkCentre 6605 בכל מקום שתרצה במשרד 

הודות ל- Wi-Fi אופציונלי.

•��פחות החלפות. מחסניות טונר בקיבולת גבוהה מאפשרות זמני 
תפוקה ארוכים יותר ללא הפסקה ועוזרים לך להפחית את עלות 

ההפעלה הכוללת עם הזמן.

 WorkCentre 6605 מזג וחסוך. מרכז ההדפסה רב הערך��•
חוסך בעלויות אנרגיה וחומרים מתכלים על ידי שילוב הפונקציות 

של מכונת צילום, מדפסת, סורק ופקס – הכל בהתקן אחד.

•��שמירה על אבטחה. שמור על המסמכים הרגישים שלך מפני 
נמענים לא מכוונים עם ההדפסה המאובטחת הזמינה1 והגן על 

הגישה לתכונות ההתקן עם אימות קוד PIN בלוח הקדמי.

•��שקט נפשי מוחלט. האמינות מגובה באחריות הסטנדרטית לשנה.

פשטות בתפוקה

מדפסות  Phaser 6600 ו- WorkCentre 6605 תומכות 

בצוותי עבודה העובדים בקצב מהיר עם יתרונות תפוקה חוסכי זמן 

ומאפיינים המתוכננים לפשטות מלאה.

 WorkCentre 6605-ו Phaser 6600 .הדפס ולך��•
עובדות מהר, עם מהירויות הדפסה בצבע ובשחור לבן של עד 

35 דפים בדקה.

•��טען נייר לעתים רחוקות יותר. המגש הראשי של 550 גיליונות 
מכיל חבילה שלמה של נייר - כבר לא יהיו חבילות נייר חצי ריקות 

שגוזלות שטח אחסון רב ערך. מגש שני אופציונלי מגדיל את 

הקיבולת הכוללת ל-1,250 גיליונות לתקופות ארוכות עוד יותר 

של תפוקה ללא הפסקה. 

•��הכי פשוט שאפשר. מסך המגע החדשני בגודל 4.3 אינץ' במרכז 
ההדפסה WorkCentre 6605 מאופיין בסמלים ברורים 

וצבעוניים ובניווט אינטואיטיבי לקלות שימוש אופטימלית.

•��הפוך את זרימת העבודה שלך לדיגיטלית. השתמש ב- 
WorkCentre 6605 כדי לסרוק מסכים מודפסים ולקבל 
מסמכים דיגיטליים המאפשרים חיפוש טקסט ושניתן לשתפם 

אוטומטית בדואר אלקטרוני, בתיקיית רשת, לשמור אותם 

במכשיר או בכל התקן זיכרון USB לניידות אמיתית.

•��קלות בהפעלה ראשונית ובתפעול יומיומי. תהיה מוכן לפעולה 
בתוך דקות ובעזרת Xerox® CentreWare® IS, ניהול 

ההתקן מרחוק הוא פשוט וקל מכל דפדפן מחשב המחובר 

לרשת.

•��הפוך לנייד. הדפס ישירות מהתקנים מבוססי Apple iOS עם 
.2Apple AirPrint תמיכה עבור

ערך שיפור התדמית של חברתך לא ניתן למדידה. בעזרת מדפסת הצבע הכדאית מאוד Phaser 6600 ומרכז ההדפסה 
WorkCentre 6605, צוותי העבודה העסוקים של ימינו יכולים בקלות רבה ליצור מסמכים שיבלטו בהשוואה לתחרות 

אודות להדפסת צבע יוצאת מן הכלל. 

מדפסת הצבע Phaser® 6600 ומרכז ההדפסה בצבע 
WorkCentre® 6605

 1  סטנדרטי ב- WorkCentre 6605. עבור Phaser 6600 דרושה ערכת תפוקה 
.)160 GB 512( או ערכת תפוקה )עם כונן קשיח של MB RAM עם(

2  נדרשת קושחה 201301301313 עבור Phaser 6600 וקושחה 
.WorkCentre 6605 201301301321 עבור
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התקן אחד, פונקציות מרובות. מרכז ההדפסה בצבע WorkCentre 6605 מבוסס על ביצועי ההדפסה היוצאים מן 
הכלל של Phaser 6600, ומספק מגוון כלי תפוקה רבי עוצמה המיועדים להפוך את המשימות המשרדיות השגרתיות 

שלך ליעילות יותר מתמיד.

1
מרכז ההדפסה WorkCentre 6605 כולל מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' 

עם הוראות פשוטות ומסכי עזרה המסייעים לזרימת פעולות מהמכשיר.

2
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של 50 גיליונות סורק מסמכי מקור 

דו-צדדיים עבור משימות העתקה, סריקה ופקס. 

3
יציאת USB קדמית מאפשרת למשתמשים להדפיס במהירות או לסרוק 

מתוך ואל כל התקן זיכרון USB סטנדרטי.

4
תזרימי עבודה אלקטרוניים רבי עוצמה כוללים סריקה לדואר אלקטרוני וסריקה 

 Mac או PC לסריקה מהירה ויעילה ברשת ממחשב LAN ברשת וכן פקס
שברשותך.

5
מגש פלט של 250 גיליונות עם חיישן מגש מלא.

6
 מגש רב-תכליתי של 150 גיליונות מתמודד עם מדיה בגדלים 

מ-x 127 76.2 מ"מ ועד x 356 216 מ"מ

7
עם מגש הנייר של 550 גיליונות, קיבולת הנייר הסטנדרטית של 

WorkCentre 6605 מגיעה ל-700 גיליונות.

8
מגש אופציונלי של 550 גיליונות מגדי את קיבולת הנייר המרבית ל-1,250 

גיליונות.

Phaser® 6600 על קצה המזלג
• הדפסה במהירות של עד 35 דפים בדקה בצבע ובשחור-לבן 

 •  מהירות הדפסת עמוד ראשון 9 שניות בלבד בשחור-לבן, 
10 שניות בצבע

• קישוריות אלחוטית אופציונלית
)6600DN הדפסה דו-צדדית אוטומטית סטנדרטית )תצורת  •

•  קיבולת נייר סטנדרטית של 550 גיליונות )ניתן להחרבה 
ל-1,100 גיליונות(

WorkCentre™ 6605 על קצה המזלג
כל המאפיינים של Phaser 6600 ובנוסף:

• יכולות סריקה המשפרות את זרימת העבודה
• טווח מלא אל מאפייני העתקה

• פקס LAN והפעלת פקס מהמכשיר
• ממשק משתמש מסך מגע בצבע בגודל 4.3

• מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי של 50 גיליונות

הדפסה

A4

דפים בדקה 35

Phaser 6600
רxעxג:

x 488 x 430 384 מ"מ
משקל:

25.5 ק"ג

 WorkCentre 6605
רxעxג:

x 528 x 430 560 מ"מ
משקל:

32.5 ק"ג

העתקה / הדפסה / סריקה / פקס / דוא"ל

A4

דפים בדקה 35



 www.xerox.com/office למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת
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מהירות

Phaser 6600NPhaser 6600DNWorkCentre 6605NWorkCentre 6605DN

עד 35 דפים בדקה, A4, בצבע ובשחור-לבן

עד 80,000 דפים / חודש1מחזור הדפסה

ניהול נייר
סטנדרטי לא זמיןקלט נייר  

 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית )DADF(: 50 גיליונות; 
גדלים מותאמים אישית: החל מ-x 140 140   מ"מ עד x 356 216  מ"מ

מגש רב-תכליתי: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 127 76.2 מ"מ עד x 356 216 מ"מ

מגש 1: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: החל מ-x 210 148מ"מ עד x 356 216  מ"מ

מגש 2: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: החל מ-x 210 148מ"מ עד x 356 216  מ"מאופציונלי

סטנדרטי 250 גיליונות, הפנים כלפי מטה עם חיישן מגש מלאפלט נייר 

סטנדרטילא זמיןסטנדרטילא זמיןפלט דו-צדדי אוטומטי

מהירות של 9 שניות בשחור-לבן / 10 שניות בצבעהדפסה זמן להדפסת דף ראשון

עד x 600 x 4 dpi 600 )איכות תמונה משופרת של x 1200 1200 (רזולוציית הדפסה )מקסימום(

MHz 533מעבד

MB / 768 MB512 MB / 1 GB 256זיכרון )מרבי/סטנדרטי(

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

™XPS ,PCL5/6 ,True Adobe® PostScript® 3, אמולציית PDFשפות תיאור עמוד

 כיול צבע ®PANTONE עם הדמיות צבע אמינות, הגדרות שמורות, הגדרות Earth Smart, תיקוני צבע, N-up, פריסת חוברת, סימן מים, מצב תמונה, איסוף, הדפסה מאובטחת2, הדפסה שמורה2, מאפייני הדפסה
5Apple AirPrint ,3אחסון גופן/טופס/מקרו

העתקה זמן להדפסת דף ראשון
לא זמין

מהירות של 13 שניות בשחור-לבן / 16 שניות בצבע

 עד x 600 dpi 600, הקטנה/הגדלה )400%-25%(, בהיר יותר/כהה יותר, רווית צבע, מאפייני העתקה
חדות, איזון צבע, חשיפה אוטומטית, עד 99 העתקים, פלט up-2, התאמה אוטומטית, שיבוט, איסוף 

)עד 50 דפים(

דחיסת MH/MR/MMR/JBIG, דחיית פקס זבל, איתור תבנית צלצול, העברת פקס לדואר ולשרת לא זמיןפקס4 מאפייני פקס ישיר
5FTP/SMB, העברת פקס והדפסה מקומית, קבלת תשאול, התחלה מושהית )עד 24 שעות(, שליחת 

שידור )עד 200 יעדים(, פנקס כתובות פקס )עד 200 חיוגים מקוצרים(, קבלת פקס מאובטחת

LAN מאפייני פקס ,N-up ,התחלה מושהית )עד 24 שעות(, שליחת שידור )עד 30 יעדים(, זום, התאמה אוטומטית, סיבוב
סימן מים, פנקס כתובות )עד 500 מספרים לחיוג מקוצר, עד 500 מספרים לחיוג קבוצתי, פנקס טלפונים 

שמור במחשב(

סריקת TWAIN/WIA דרך USB או רשת, סריקה למחשב דרך SMB, סריקה לשרת דרך FTP, לא זמיןסריקה יעדי סריקה
WSD סריקת ,USB סריקה להתקן זיכרון ,LDAP סריקה לדואר אלקטרוני עם תמיכת

 פורמטים של קבצים JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, פנקס כתובות דואר אלקטרוני מאפייני סריקה
 )עד  100 כתובות דואר אלקטרוני, עד 10 כתובות קבוצות דואר אלקטרוני(, מנהל סריקה מהירה, 

Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition )רישיון למיקום אחד(

אבטחה
 ,SNMPv3 ,IPv6 ,802.1X ,IPsec מאובטח3(, אימות LDAP ,SSL( מאובטח HTTPS ,3הדפסה מאובטחת2, הצפנת דיסק ודריסה 256 סיביות ,)בלבד WorkCentre 6605( קבלת פקס מאובטח 

יומן ביקורת, סינון IP, סריקה לדואר אלקטרוני דרך WorkCentre 6605( 5SSL/TLS בלבד(

אחריות לשנהאחריות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.; 2 סטנדרטי בדגמים 6605, 6600 דרושה ערכת תפוקה אופציונלית; 3 דרושה ערכת תפוקה )עם כונן קשיח של GB 160(; 4 דרוש קו טלפון אנלוגי; 5 נדרשת קושחה 201301301313 עבור Phaser 6600 וקושחה 
.WorkCentre 6605 201301301321 עבור

ניהול התקן
 ,PrintingScout™ ,CentreWare Web ,CentreWare® שירות אינטרנט

Apple® Bonjour ,התראות בדואר אלקטרוני

מנהלי התקן הדפסה
Windows® XP או מתקדם יותר, OS® X 10.5 או מתקדם יותר, גרסאות 

 Xerox® Mobile ,Xerox® Global Print Driver® ,שונות Unix -ו Linux®

Express Driver®

טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית )6605(: הדפסה חד-צדדית: 

 125 – 50 גרם/מ"ר; הדפסה דו-צדדית: 125 – 60 גרם/מ"ר; מגש עקיפה, מגש 1,
 מגש 2: 216 – 60 גרם/מ"ר; סוגי מדיה: רגיל, מחורר, נייר מכתבים, צבעוני, נייר 

כרטיסים קל, נייר כרטיסים קל מבריק, נייר כרטיסים כבד, נייר כרטיסים כבד מבריק, 
מדבקות, מעטפות

סביבת הפעלה
טמפרטורה: אחסון: 0º עד 40º C; הפעלה: 10º עד 32º C; לפחות: הפעלה: 

 ;4.5 B :6.9, המתנה B :10% עד 85%; רמות עוצמת קול: 6600: הדפסה
6605: הדפסה/העתקה: B 6.8, המתנה: B 4.4; רמות לחץ קול: 6600: הדפסה: 
)A(dB 53, המתנה: )A(dB 29; 6605: הדפסה/העתקה: )dB)A 52, המתנה: 
)A(dB 29; זמן התחממות )ממצב שינה( 6600: מהירות של 21 שניות, 6605: 

מהירות של 25 שניות

מתח חשמלי
מתח חשמלי: 5A ,50/60 Hz ,220-240 VAC; צריכת אנרגיה: 6600: 

המתנה: W 65, הדפסה: W 535, שינה: W 4; 6605: המתנה: W 72, הדפסה: 
)DN תצורת( ENERGY STAR® 6; מאושר W :560, שינה W

חומרים מתכלים
מחסנית הדפסה בעלת קיבולת סטנדרטית*:

 106R02252 שחור: 3,000 דפים סטנדרטיים 
 106R02249 ציאן: 2,000 דפים סטנדרטיים 
106R02250 מגנטה: 2,000 דפים סטנדרטיים 

 106R02251 צהוב: 2,000 דפים סטנדרטיים 
מחסנית הדפסה בקיבולת גבוהה*:

106R02236 שחור: 8,000 דפים סטנדרטיים 
 106R02233 ציאן: 6,000 דפים סטנדרטיים 
106R02234 מגנטה: 6,000 דפים סטנדרטיים 
106R02235 צהוב: 6,000 דפים סטנדרטיים 

פריטי תחזוקה שגרתית
108R01121 ערכת יחידת הדמיה: עד 60,000 דפים ** 
108R01124 מחסנית פסולת: עד 30,000 דפים** 
115R00076 מכלול Fuser: עד 100,000 עמודים** 
108R01122 ערכת יחידת העברה: עד 100,000 עמודים** 

אפשרויות
097S04400 מזין של 550 גיליונות  
097S04269  )512 MB Ram( ערכת תפוקה
097S04403  )160 GB ערכת תפוקה )כונן קשיח של
097S04409 מתאם רשת אלחוטית 

*  ממוצע עמודים רגילים. התפוקה שצוינה עומדת בתקן ISO/IEC19798. התפוקה תשתנה בהתאם 
לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

 .A4 מספר משוער של דפים. התפוקה שצוינה מבוססת על גודל משימה ממוצע של 3 דפים בגודל  **
התפוקה משתנה בהתאם לאורך המשימה וגודל וכיוון המדיה.

)DN תצורת(


