
Εκτυπωτής Xerox
®

 Phaser 6600 
και πολυλειτουργικός εκτυπωτής 
WorkCentre 6605
Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με 
εύκολη αποδοτικότητα γραφείου.

Phaser® 6600 και
WorkCentre™ 6605
A4
Έγχρωμος εκτυπωτής και 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής



Χρώμα για να προσέξουν 
σίγουρα τη δουλειά σας
Όπου κι αν εργάζεστε, ο Phaser 6600 και ο 

WorkCentre 6605 δίνουν στην εικόνα σας ένα 

απαραίτητο, πολύχρωμο πλεονέκτημα. 

•  Έγγραφα που προωθούν την επιχείρησή 
σας. Με ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 

600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 ενισχυμένη 

ποιότητα εικόνας), το εκτυπωμένο 

επικοινωνιακό υλικό ξεχωρίζει και τραβά 

την προσοχή.

•  Βελτιωμένα αποτελέσματα. Με τη 

λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, οι 

εικόνες και τα γραφικά έχουν εξαιρετική 

εμφάνιση, με πιο βαθιά και πλούσια 

χρώματα για ρεαλιστική ζωντάνια.

•  Μοναδικός γραφίτης Xerox EA. Η σύντηξη 

γίνεται σε πολύ πιο χαμηλή θερμοκρασία, 

ελαττώνοντας την κατανάλωση ρεύματος 

μέχρι και 20% και τις εκπομπές CO2 μέχρι 

και 35%, σε σύγκριση με το συμβατικό 

γραφίτη. Επίσης δεν περιέχει έλαια και 

εξασφαλίζει φωτεινά, ιλουστρασιόν 

αποτελέσματα, ακόμα και σε απλό ή 

ανακυκλωμένο χαρτί.

•  Πάντα το σωστό χρώμα. Προσομοιώσεις 
έντονων χρωμάτων βαθμονομημένες 
από την Pantone® και τεχνολογία 

διόρθωσης χρωμάτων της Xerox, για 

αποτελέσματα που ανταποκρίνονται 

στις προσδοκίες σας.

•  Ακρίβεια με συνέπεια. Η True Adobe® 

PostScript® 3™ διασφαλίζει ότι οι εργασίες 

εκτύπωσης θα είναι πάντα ακριβείς, με 

τα πιο φωτεινά, ρεαλιστικά χρώματα και 

ανώτερα γραφικά.

&υνατότητες υψηλής ισχύος 
Ο Phaser 6600 και ο WorkCentre 6605 

διαθέτουν πολυάριθμες δυνατότητες και 

ισχυρές επιλογές που είναι πολύ οικονομικές 

για μικρές ομάδες εργασίας.

•  Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού. 
Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 

στις διαμορφώσεις DN διευκολύνει την 

εξοικονόμηση χαρτιού και δίνει στα 

έγγραφα επαγγελματική εμφάνιση. 

Επιπλέον, η εκτύπωση N-up επιτρέπει την 

παραγωγή πολλαπλών σελίδων σε ένα 

φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία όταν 

εκτυπώνετε παρουσιάσεις.

•  Ασύρματη ελευθερία. Τοποθετήστε τον 

Phaser 6600 και WorkCentre 6605 οπουδήποτε 

στο γραφείο με προαιρετικό Wi-Fi.

•  Λιγότερα εξαρτήματα για 
αντικατάσταση. Χάρη στις κασέτες 

γραφίτη υψηλής χωρητικότητας, μπορείτε 

να εκτυπώνετε για περισσότερο χωρίς 

διακοπές, μειώνοντας παράλληλα το 

συνολικό κόστος λειτουργίας με τον καιρό.

•  Ενοποίηση και εξοικονόμηση. 
Ο WorkCentre 6605 εξοικονομεί ενέργεια 

και μειώνει το κόστος για αναλώσιμα, 

καθώς συνδυάζει τις λειτουργίες 

φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή 

και φαξ – όλα σε μία μόνο συσκευή.

•  Παραμείνετε ασφαλείς. 8ιατηρήστε τα 

ευαίσθητα έγγραφα μακριά από λάθος 

παραλήπτες χάρη στη διαθέσιμη λειτουργία 

ασφαλούς εκτύπωσης* και προστατεύστε 

την πρόσβαση στις λειτουργίες της 

συσκευής με έλεγχο ταυτότητας που 

χρειάζεται την πληκτρολόγηση PIN στον 

μπροστινό πίνακα. 

•  Χωρίς προβλήματα. Η αξιοπιστία 

υποστηρίζεται από στάνταρ εγγύηση ενός 

έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Απόδοση μέσω απλούστευσης
Ο Phaser 6600 και ο WorkCentre 6605 

υποστηρίζουν ομάδες εργασίας με γρήγορους 

ρυθμούς χάρη σε πλεονεκτικές λειτουργίες 

αποδοτικότητας που εξοικονομούν χρόνο, 

αλλά και λειτουργίες που σχεδιάστηκαν για 

απλούστευση.

•  Γρήγορη εκτύπωση. Ο Phaser 6600 και ο 

WorkCentre 6605 εργάζονται γρήγορα, με 

ταχύτητες για έγχρωμη και ασπρόμαυρη 

εκτύπωση μέχρι και 35 σελ./λεπτό.

•  Λιγότερο συχνή αναπλήρωση χαρτιού. 
Ο κύριος δίσκος χαρτιού 550 φύλλων 

χωράει μια ολόκληρη δεσμίδα χαρτιού – δεν 

θα απομένουν μισά πακέτα στο γραφείο 

που πιάνουν πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο. 

Ο προαιρετικός δεύτερος δίσκος αυξάνει 

τη συνολική χωρητικότητα μέχρι και 1.250 

φύλλα για ακόμα μεγαλύτερες περιόδους 

παραγωγικότητας χωρίς διακοπές. 

•  Πιο απλά δεν γίνεται. Η καινοτόμος 

έγχρωμη οθόνη αφής 4,3” με δυνατότητα 

κλίσης του WorkCentre 6605 διαθέτει 

φωτεινά, έγχρωμα εικονίδια και έξυπνα 

χαρακτηριστικά πλοήγησης για μεγαλύτερη 

ευκολία χρήσης.

•  Ψηφιοποιήστε τις ροές εργασίας σας. 
Χρησιμοποιήστε τον WorkCentre 6605 για 

να σαρώσετε τα έγγραφα σε χαρτί και να 

αποκτήσετε ψηφιακά αρχεία με δυνατότητα 

αναζήτησης κειμένου, τα οποία μπορείτε 

να διανείμετε αυτόματα μέσω email ή σε 

δικτυακό φάκελο ή να τα αποθηκεύσετε 

στη συσκευή ή σε οποιαδήποτε συσκευή 

μνήμης USB για πραγματική φορητότητα. 

•  Εύκολη έναρξη και καθημερινή 
λειτουργία. Θα ξεκινήσετε την εργασία 

αμέσως και με το Xerox® CentreWare® IS, 

η απομακρυσμένη διαχείριση είναι εύκολη 

μέσω του προγράμματος περιήγησης που 

έχετε σε δικτυωμένο υπολογιστή. 

Η αξία της εταιρικής εικόνας δεν έχει μέτρο. Ο έγχρωμος εκτυπωτής 

Phaser 6600 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6605 

διαθέτουν πολυάριθμες δυνατότητες, έτσι οι πολυάσχολες σύγχρονες ομάδες 

εργασίας μπορούν να δημιουργούν εύκολα σημαντικό επιχειρηματικό 

επικοινωνιακό υλικό που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, με έγχρωμη εκτύπωση 

εξαιρετικής ποιότητας. 

Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser
®

 6600 και έγχρωμος 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre™ 6605

*  Στάνταρ στον WorkCentre 6605. Για τον Phaser 6600

απαιτείται προαιρετικό κιτ μνήμης 512 MB ή προαιρετικό

κιτ παραγωγικότητας (με σκληρό δίσκο 160 GB).
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Μία συσκευή, πολλαπλές λειτουργίες. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός 

εκτυπωτής WorkCentre 6605 αξιοποιεί τις εξαιρετικές επιδόσεις εκτύπωσης του 

Phaser 6600, σε συνδυασμό με ισχυρά εργαλεία παραγωγικότητας που έχουν 

σχεδιαστεί ώστε οι καθημερινές εργασίες του γραφείου να είναι πιο αποδοτικές.

1
Ο WorkCentre 6605 περιλαμβάνει οθόνη αφής 4,3 ιντσών 

με εύκολα κατανοητές οδηγίες και παράθυρα βοήθειας 

που απλοποιούν τις αυτόνομες λειτουργίες.

2
Ο αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης των 50 φύλλων 

σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες 

αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. 

3
Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να 

εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια τυπική 

συσκευή μνήμης USB.

4
Οι ισχυρές ηλεκτρονικές ροές εργασίας περιλαμβάνουν τη 

σάρωση σε email και δικτυακή σάρωση, με επιπλέον LAN 

Fax για γρήγορη, αποδοτική αποστολή φαξ σε δίκτυο από 

το PC ή το Mac.

5
8ίσκος εξόδου 250 φύλλων με αισθητήρα γεμάτου δίσκου.

6
Ο δίσκος διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων μπορεί 

να χειριστεί μεγέθη μέσων από 76,2 x 127 mm έως 

216 x 356 mm.

7
Με το δίσκο χαρτιού 550 φύλλων, η στάνταρ 

χωρητικότητα χαρτιού για τον WorkCentre 6605 είναι 

700 φύλλα.

8
Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 550 φύλλων αυξάνει τη 

συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.250 φύλλα.

Σύντομα στοιχεία για τον 

Phaser® 6600

•  Εκτύπωση μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες 

σελ./λεπτό 

•  Χρόνος εμφάνισης πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας 

σε 9 δευτερόλεπτα, έγχρωμης σε 10 δευτερόλεπτα

• Προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi

•  Στάνταρ αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 

(σύνθεση 6600DN)

•  Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 550 φύλλων 

(με δυνατότητα επέκτασης σε 1.250 φύλλα)

Σύντομα στοιχεία για τον 

WorkCentre™ 6605

Όλες οι δυνατότητες του Phaser 6600 και επιπλέον:

•  8υνατότητες σάρωσης που βελτιώνουν 

τις ροές εργασίας

• Πλήρης σειρά δυνατοτήτων αντιγραφής

• Λειτουργίες LAN Fax και αυτόνομου φαξ

•  Περιβάλλον εργασίας χρήστη με έγχρωμη 

οθόνη αφής 4,3 ιντσών

•  Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 

όψης 50 φύλλων

Εκτύπωση

A4

σελ./λεπτό35

Phaser 6600
ΠxΒxΥ:
430 x 488 x 384 mm

Βάρος:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
ΠxΒxΥ:
430 x 528 x 560 mm

Βάρος:
32,5 kg

Αντιγραφή / Εκτύπωση / Σάρωση / 
Φαξ / Email

A4

σελ./λεπτό35
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Ταχύτητα
Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN

Μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό A4

Φόρτος εργασίας Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα1

Χειρισμός χαρτιού 
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ 8/8

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF): 50 φύλλα: 

Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm

&ίσκος διαφορετικών μεγεθών: 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm

&ίσκος 1: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Προαιρετικά &ίσκος 2: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm

Έξοδος χαρτιού Στάνταρ 250 φύλλα με την πρόσοψη προς τα κάτω, με αισθητήρα γεμάτου δίσκου

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 8/8 Στάνταρ 8/8 Στάνταρ

Εκτύπωση 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη σε 9 δευτερόλεπτα, έγχρωμη σε 10 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης (μέγ.) Μέχρι 600 x 600 x 4 dpi (μέχρι 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας)

Επεξεργαστής 533 MHz

Μνήμη (στάνταρ / μέγ.) 256 MB / 768 MB 512 MB / 1 GB

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

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) True Adobe® PostScript® 3™, προσομοίωση PCL5/6, XPS, PDF

Λειτουργίες εκτύπωσης Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την PANTONE®, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart, διορθώσεις χρωμάτων, N-up, διάταξη booklet, 

υδατογράφημα, λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, σελιδοποίηση, ασφαλής εκτύπωση2, αποθηκευμένη εκτύπωση2, αποθήκευση γραμματοσειρών/φορμών/

μακροεντολών3

Αντιγραφή 
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας 8/8

Ασπρόμαυρη σε 13 δευτερόλεπτα, έγχρωμη σε 16 δευτερόλεπτα

Λειτουργίες αντιγραφής Μέχρι 600 x 600 dpi, σμίκρυνση/μεγέθυνση (25%-400%), ρύθμιση σκουρότητας, 

κορεσμός χρώματος, οξύτητα, εξισορρόπηση χρωμάτων, αυτόματη έκθεση, 

μέχρι 99 αντίγραφα, έξοδος 2-up, αυτόματη προσαρμογή, αντιγραφή ρυθμίσεων 

συσκευή, σελιδοποίηση (μέχρι και 50 σελίδες)

Φαξ4 
Λειτουργίες αυτόνομου φαξ

8/8 Συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, απόρριψη αυτόκλητων φαξ, εντοπισμός 

μοτίβου διακριτού κωδωνισμού, προώθηση φαξ και τοπική εκτύπωση, λήψη 

απομακρυσμένης κλήσης (polling), μεταχρονολογημένη έναρξη (μέχρι 24 ώρες), 

μαζική αποστολή (μέχρι 200 προορισμούς), βιβλίο διευθύνσεων φαξ (μέχρι 200 

πλήκτρα μνήμης), ασφαλής λήψη φαξ

Λειτουργίες LAN Fax Μεταχρονολογημένη έναρξη (μέχρι 24 ώρες), μαζική αποστολή (μέχρι 30 

προορισμούς), ζουμ, αυτόματη προσαρμογή, περιστροφή, N-up, υδατογράφημα, 

τηλεφωνικός κατάλογος (μέχρι 500 αριθμοί σε πλήκτρο μνήμης, μέχρι 500 

ομαδικές κλήσεις, τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκευμένος σε υπολογιστή)

Σάρωση 
Προορισμοί σάρωσης

8/8 Σάρωση TWAIN/WIA μέσω USB ή δικτύου, σάρωση σε υπολογιστή μέσω SMB, 

σάρωση σε διακομιστή μέσω FTP, σάρωση σε email με υποστήριξη LDAP, σάρωση 

σε συσκευή μνήμης USB, σάρωση WSD

Λειτουργίες σάρωσης Μορφές αρχείων JPEG/TIFF/πολυσέλιδο TIFF/PDF, βιβλίο διευθύνσεων email 

(μέχρι και 100 διευθύνσεις email, μέχρι και 10 ομαδικές διευθύνσεις email), Express 

Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (άδεια 1 θέσης)

Ασφάλεια Ασφαλής λήψη φαξ (μόνο WorkCentre 6605), ασφαλής εκτύπωση2, κρυπτογράφηση δίσκου 256 bit και overwrite3, Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP3), IPsec, έλεγχος 

ταυτότητας 802.1X, IPv6, SNMPv3, Audit Log, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP

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 σταθερή. 2 Στάνταρ στον 6605, ο 6600 χρειάζεται το προαιρετικό κιτ μνήμης 512 MB ή το προαιρετικό κιτ 

παραγωγικότητας 3 Απαιτείται κιτ παραγωγικότητας (με σκληρό δίσκο 160 GB). 4 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

&ιαχείριση συσκευής
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις μέσω 

email, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή
Windows® XP και νεότερη έκδοση, OS® X 10.5 και νεότερη έκδοση, 

διάφορες διανομές Linux® και Unix, Xerox® Global Print Driver®, 

Xerox® Mobile Express Driver®

Χειρισμός μέσων
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (6605): Μίας όψης: 

50 – 125 gsm. 8ιπλής όψης: 60 – 125 gsm. Βοηθητικός δίσκος bypass, 

δίσκος 1, δίσκος 2: 60 – 216 gsm. Τύποι υλικού: απλό, διάτρητο, 

letterhead, έγχρωμο, ελαφρύ χαρτόνι, ελαφρύ ιλουστρασιόν χαρτόνι, 

βαρύ χαρτόνι, βαρύ ιλουστρασιόν χαρτόνι, ετικέτες, φάκελοι

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: 0º έως 40º C. Λειτουργίας: 10º έως 

32º C. Υγρασία: Λειτουργίας: 10% έως 85%. Επίπεδα ισχύος ήχου: 

6600: Εκτύπωση: 6,9 B, σε αναμονή: 4,5 B. 6605: Εκτύπωση/

αντιγραφή: 6,8 B, σε αναμονή: 4,4 B. Επίπεδα πίεσης ήχου: 6600: 

Εκτύπωση: 53 dB(A), σε αναμονή: 29 dB(A). 6605: Εκτύπωση/

αντιγραφή: 52 dB(A), σε αναμονή: 29 dB(A). Χρόνος προθέρμανσης 

(από λειτουργία αδράνειας) 6600: μόλις 21 δευτερόλεπτα, 6605: 

μόλις 25 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A. Κατανάλωση ισχύος: 

6600: Σε αναμονή: 64 W, εκτύπωση: 520 W, σε αδράνεια: 

4 W. 6605: Σε αναμονή: 72 W, εκτύπωση: 560 W, σε αδράνεια: 

5,9 W. Πιστοποίηση Energy Star (σύνθεση DN)

Αναλώσιμα
Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας*:

Μαύρο: 3.000 τυπικές σελίδες 106R02248 

Κυανό: 2.000 τυπικές σελίδες 106R02245 

Ματζέντα: 2.000 τυπικές σελίδες 106R02246 

Κίτρινο: 2.000 τυπικές σελίδες 106R02247 

Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας*:

Μαύρο: 8.000 τυπικές σελίδες 106R02232 

Κυανό: 6.000 τυπικές σελίδες 106R02229 

Ματζέντα: 6.000 τυπικές σελίδες 106R02230 

Κίτρινο: 6.000 τυπικές σελίδες 106R02231 

Προϊόντα για τακτική συντήρηση
Κιτ μονάδας απεικόνισης : Μέχρι 60.000 σελίδες** 108R01121

Κασέτα υπολειμμάτων : Μέχρι 30.000 σελίδες** 108R01124

Βοηθητικός εξοπλισμός
8ίσκος 550 φύλλων  097S04400

Μνήμη 512 MB 097S04269

Κιτ παραγωγικότητας (σκληρός δίσκος 160 GB) 097S04403

Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου 097S04409

* 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.

** Σελίδες κατά προσέγγιση. ;ηλωμένη απόδοση με βάση μέσο 

μέγεθος εργασίας 3 σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το 

τιράζ της εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

(σύνθεση DN)
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