
Phaser® 6500 şi
WorkCentre™ 6505 
A4
Imprimantă color şi
Echipament multifuncţional color

XeroxImprimanta color ® Phaser® 6500
şi echipamentul multifuncţional color

™ 6505WorkCentre 
Obţineţi culorile potrivite prin cea
mai simplă metodă



Culorile de care aveţi nevoie

•  Calitate excepţională a imprimării. Datorită
rezoluţiei de imprimare de până la 600 x 600 x
4 dpi, materialele de comunicare imprimate
vor ieşi în evidenţă.

•  Adobe® PostScript® 3™. Profitaţi de lucrări de 
imprimare întotdeauna exacte, în culori 
intense cu elemente grafice de o calitate 
superioară.

•  Tehnologie avansată a tonerului. Tonerul EA
Xerox foloseşte particule egale ca dimensiune 
şi formă pentru a produce detalii perfecte şi 
linii bine definite, precum şi texte clare.

•  Întotdeauna, culoarea potrivită. Cu 
simulările color Pantone® şi tehnologia Xerox 
de corecţie a culorilor, aveţi siguranţa că 
rezultatele  obţinute vor fi mereu pe măsura
aşteptărilor.

Un partener de nădejde 
Phaser 6500 şi WorkCentre 6505 au fost 
concepute ca simple echipamente color pentru 
utilizatori individuali şi echipe mici.

•  Imprimare rapidă. Lucraţi mai repede şi mai 
bine cu viteze de imprimare de până la 23 
ppm în modurile color şi alb-negru.

•  Productivitate crescută. Conectare imediată
datorită instrumentelor de reţea integrate şi
compatibilităţii totale cu medii de operare
mixte, precum PC, Macintosh şi Linux.

 

•  Administrare simplă. Xerox CentreWare® IS 
vă oferă posibilitatea de a administra la 
distanţă echipamentele chiar de la browser-ul 
computerului personal.

 

•  Tonerul color s-a terminat? Funcţia Run 
Black vă permite să imprimaţi în continuare 
până la înlocuirea tonerului.

•  Siguranţă totală. Cu garanţia standard de 
un an.

Un concept ecologic 
Phaser 6500 şi WorkCentre 6505 vă susţin în 
efortul de a face faţă provocărilor reprezentate 
de protecţia mediului înconjurător.

•  Imprimaţi mai mult cu mai puţine resurse. 
Indiferent dacă alegeţi imprimarea faţă-verso 
manuală sau automată, veţi economisi hârtie, 
veţi reduce costurile, iar impactul asupra 
mediului va fi unul minor.

•  Cartuşe de toner, exclusiv. Prin reducerea la 
minimum a ambalajului, cartuşele de toner 
generează cu 80% mai puţine deşeuri 
comparativ cu alte echipamente color ce 
folosesc cartuşe de imprimare integrate.

•  Dimensiunea perfectă. Datorită 
dimensiunilor compacte, ambele echipamente 
vor fi uşor de instalat într-un spaţiu de lucru, 
fie pe birou, fie într-o locaţie comună.

•  Silenţiozitate. Echipamentele au fost special 
concepute pentru operare extra-silenţioasă, 
în vederea limitării impactului în mediile de 
birou aglomerate.

•  Consolidare şi economie. Echipamentul 
multifuncţional WorkCentre 6505 va reduce 
consumul de energie şi costurile 
consumabilelor prin combinarea funcţiilor 
mai multor echipamente într-unul singur.

Imprimanta color Phaser® 6500 şi echipamentul
multifuncţional color WorkCentre™ 6505

Phaser® 6500 pe scurt
•   Viteză de imprimare de până la 23 ppm  

color şi alb-negru
•  600 x 600 x 4 dpi
•  Imprimare faţă verso automată opţională*
•  Procesor performant de 400 MHz 
•   Volum de lucru de 40.000 de pagini / lună
•   Memorie de 256 MB (max. 768 MB)
•   Imprimarea primei pagini de 13 sec. color 

şi 12 sec. alb-negru
LxAxÎ:
404 x 426 x 416 mm

Imprimare

A4

ppm23

O soluţie în pas cu evoluţia mediului de afaceri. Angajaţii dumneavoastră au 
nevoie de un echipament color performant, capabil să le ofere calitate excepţională 
a imprimării, simplitate şi fiabilitate inegalabile. 
Vă prezentăm Phaser 6500 şi WorkCentre 6505.

Imprimanta color Phaser 6500 şi echipamentul 
multifuncţional color WorkCentre 6505 măresc 
impactul documentelor importante prin culoare.

* Standard pentru configuraţia DN



Productivitate accelerată. În materie de performanţă, echipamentul 
multifuncţional color WorkCentre 6505 este construit pe baza funcţiilor 
Phaser 6500, adăugând o serie de instrumente avansate de productivitate 
pentru eficientizarea activităţilor specifice unui mediu de birou.
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1
WorkCentre 6505 dispune de un panou de comandă intuitiv
pentru configurarea setărilor echipamentului şi programarea 
lucrărilor.

2
Dispozitivul de alimentare automat cu capacitate de 35 coli 
acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 139.7 x 139.7 mm 
şi 216 x 356 mm

 

3
Portul USB localizat frontal permite imprimarea rapidă de la 
orice dispozitive de memorie USB sau scanarea către acestea.

4
Printre funcţiile performante de scanare se numără scanare 
către email, scanare în reţea, scanare directă către aplicaţii, 
inclusiv tehnologia OCR şi scanare către dispozitive de 
memorie USB.

5
Printre funcţiile de copiere standard se numără copiere carduri 
de identitate, N-up, redimensionare automată şi multe altele.

6
Transmiteţi faxuri în reţea folosind LAN Fax sau opţiunile 
echipamentului, precum apelarea rapidă, primirea la distanţă şi 
transmiterea faxurilor către destinaţii multiple.

7
Procesorul standard de 633 MHz şi memoria de 256 MB (max. 
768 MB) permit echipamentului WorkCentre 6505 să facă faţă 
unor volume de lucru impresionate— chiar şi unui flux de pagini 
cu elemente grafice, fotografii şi diagrame.

8
Tava opţională pentru 250 de coli măreşte capacitatea totală la 
500 de coli – suficient pentru a încărca un pachet întreg de hârtie.

WorkCentre™ 6505 pe scurt
•   Viteză de imprimare de până la 23 ppm  

color şi alb-negru
•  600 x 600 x 4 dpi
•  Imprimare faţă verso automată opţională*
•  Procesor performant de 633 MHz 
•   Volum de lucru de 40.000 de pagini / lună
•   Memorie de 256 MB (max. 768 MB)
•   Imprimarea primei pagini de 12 sec. color 

şi alb-negru
LxAxÎ:
430 x 544 x 584 mm

Copiere / Imprimare / Scanare / Fax / Email

A4

ppm23

* Standard pentru configuraţia DN
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Viteză

 Phaser 6500N Phaser 6500DN WorkCentre 6505N WorkCentre 6505DN

Până la 23 ppm color şi alb-negru

Volum lunar maxim Până la 40,000 pagini / lună 1

Hârtie
Alimentare NA

Dispozitiv pentru alimentare automată (ADF): 35 coli:  
Dimensiuni: 139.7 x 139.7 mm - 216 x 356 mm

Slot pentru alimentare manuală: 1 coală; Dimensiuni 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Opţional

Standard

Tava 2: 250 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm

Ieşire 150 coli cu faţa în jos

Imprimare automată faţă-verso Opţional Standard Opţional Standard

Imprimare
Imprimarea primei pagini 13 secunde color / 12 secunde alb-negru 12 secunde color / 12 secunde alb-negru

Rezoluţie (max) Până la 600 x 600 x 4 dpi

Procesor 400 MHz 633 MHz

Memorie (std / max) 256 MB / 768 MB

Conectivitate USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6

Funcţii Standard Simulări aprobate PANTONE®, N-up, redimensionare la formatul paginii, imprimare tip broşură, ignorarea paginilor goale, Run black, coperţi
şi separatoare², imprimare tip poster², filigrane², coli tip banner², mod draft²

Opţional3 Secure print, Proof print, Personal print, Saved print, RAM collation

Copiere Copierea primei pagini

NA

20 secunde color / 13 secunde alb-negru

Rezoluţie 600 x 600 dpi

Funcţii copiere 1 faţă - 2 feţe4, micşorare/mărire (25%-400%), N-up, 
redimensionare automată, colaţionare, copiere carduri de identitate

Fax  
Funcţii 5

NA

33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, primire securizată4

ajustare luminozitate, verificare fax la distanţă, primire de la distanţă 
(cu telefon extern), protecţie impotriva faxurilor nedorite, transmitere 
întârziată, transmitere către destinatari multipli, agendă (până la 200 
numere apelare rapidă, 6 numere de grup), rezoluţie până la 400 x 400 dpi

Scanare
Destinaţii de scanare

NA

Scanare către email (agendă locală sau LDAP), scanare în reţea prin FTP
(server) şi SMB (server sau computer), scanare către aplicaţii inclusiv OCR,
dispozitive de memorie USB

Funcţii Rezoluţie de până la 1200 x 1200 dpi, 24-bit color / 8-bit alb-negru, 
PDF / JPEG / TIFF (cu una sau mai multe pagini) / XDW

Securizare Secure HTTPS (SSL), IPsec, Autentificare 802.1x, IPv6, SNMPv3, Jurnal audit, filtrare adrese IP

Garanţie 1 an
1 Volum lunar maxim într-o anumită lună. Nu este recomandată atingerea regulată a limitei. 2 Accesat prin driverul PCL. 3 Necesită kitul de productivitate cu 512 MB memorie. 4 Necesită modul DN sau unitatea duplex opţională. 5 Necesită linie telefonică analogică.

Managementul echipamentului
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, 
alerte email

Drivere de imprimare
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®

v. 10.5 sau mai nou; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox 
Mobile Express Driver™

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare**: 50 – 125 gsm; Slot de
alimentare manuală şi tăvi: 60 – 216 gsm; Tipuri de media:
hârtie normală, lucioasă, cărţi de vizită, plicuri, etichete, carduri

Mediu de funcţionare
Temperatură: Stocare: -20º  -  40º C; Funcţionare: 10º   -   32º C; 
Umiditate: 10%  -   85%; Nivel presiune zgomot: 6500: 
Imprimare (îmbunătăţit): 53 dB(A), în aşteptare: 25 dB(A); 
6505: Imprimare (îmbunătăţit): 52 dB(A), în aşteptare: 22 dB(A); 
Nivel putere zgomot: Imprimare (îmbunătăţit): 6500: 6.73 B, 
în aşteptare: 3.86 B; 6505: 6.63 B, în aşteptare: 3.65 B; 
Timp de încălzire (din modul economic):  31 secunde

Alimentare
Sursa: 110-127 VAC, 50/60 Hz sau 220-247 VAC, 50/60 Hz; 
Consum: 6500: în aşteptare: 55 W, imprimare: 375 W, mod
economic: 15 W; 6505: în aşteptare: 65 W, imprimare: 425 W, 
mod economic: 18.4 W; Certificat ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
6500N/DN: 403.5 x 425.5 x 415.6 mm; Greutate: 6500N: 18.2 
kg; 6500DN: 19.4 kg; tavă 250 coli: 400 x 457 x 107 mm; 
Greutate: 4.4 kg; 6505N/DN: 430 x 544.2 x 584.4 mm; Greutate: 
6505N: 28.4 kg; 6505DN: 29.6 kg; tavă 250 coli: 419.2 x 518 
x 107 mm; Greutate: 4.5 kg

Certificări
FCC Partea 15, Clasa B, FCC Partea 686, UL 60950-1/CSA 
60950-1-07, Editia a 2-a, Însemnul CE aplicabil Directivei 
voltajului scăzut(2006/95/EC), Directiva EMC (2004/108/EC), 
şi Directiva R&TTE (1999/5/EC) 6, GOST, NOM, Însemnul GS,
Citrix Ready, Secţiunea 508 (compatibil cu excepţii minore), 
Certificat ENERGY STAR®

Consumabile
Cartuşe de imprimare cu capacitate extinsă*:  
Black: 3,000 pagini standard 106R01604
Cyan: 2,500 pagini standard 106R01601
Magenta: 2,500 pagini standard 106R01602
Yellow: 2,500 pagini standard 106R01603

Cartuşe de imprimare cu capacitate standard*:
Cyan: 1,000 pagini standard 106R01598
Magenta: 1,000 pagini standard 106R01599
Yellow: 1,000 pagini standard 106R01600

Opţiuni
Tavă 250 coli Phaser 6500 097S04070
Tavă 250 coli WorkCentre 6505 097S04264
Kit productivitate 097S04269
Unitate duplex 097S04069
Adaptor reţea wireless
– Alimentator Europa** 097S03741

*  Pagini standard. Durata de viaţă este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798. 
Durata de viaţă poate varia în funcţie de imaginea tipărită, suprafaţa acoperită
şi modul de imprimare.

** Nu este disponibil în Danemarca şi Elveţia

Phaser® 6500 şi WorkCentre™ 6505

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500 sau să vizitaţi www.xerox.ro


