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Imprimanta color Phaser® 6700 accelerează 
productivitatea grupurilor de lucru, permiţându-vă să 
acordaţi timp suplimentar pentru ceea ce contează cel 
mai mult: succesul companiei dumneavoastră. 
Printr-o combinaţie câştigătoare de calitate excepţională a imaginilor şi viteză de 
imprimare impresionantă, Xerox Phaser 6700 aduce companiei dumneavoastră sau 
unui grup de lucru extins un nou nivel de productivitate de mare volum. Obţineţi acurateţe 
unică a culorilor pentru fiecare document important pentru companie pe care-l imprimaţi, 
împreună cu beneficiile suplimentare de utilizare facilă şi fiabilitatea renumită pe care le 
oferă numai Xerox. 

Performanţă şi productivitate 
inegalabile
În eforturile depuse pentru a ridica 
performanţele companiei dumneavoastră 
deasupra concurenţei, imprimanta color 
Phaser 6700 ridică ştacheta atunci când este 
vorba de calitatea, performanţa şi fiabilitatea 
imprimării.

•  Calitate de imprimare superioară. Phaser 
6700 asigură rezoluţie de imprimare reală 
de 2400 x 1200 dpi. Adăugaţi limbajul de 
imprimare original Adobe® PostScript® 3™ 
şi, pur şi simplu nu va mai exista o altă 
imprimantă color pentru grupuri de 
lucru capabilă să dea documentelor 
dumneavoastră color exact aspectul realist 
dorit.

•  Fără sacrificarea vitezei. Obţineţi calitate 
de imprimare excepţională plus performanţe 
incredibile, cu o viteză de imprimare color şi 
alb-negru de până la 45 ppm. 

•  Menţineţi productivitatea celor mai 
ocupate grupuri de lucru. Procesorul de 
1,25 GHz şi memoria de sistem standard 
de 1 GB gestionează cu uşurinţă un flux 
constant de lucrări complexe.

•  Stabiliţi prioritatea pentru lucrările 
dumneavoastră de imprimare. Funcţia 
Print Around de la Xerox vă permite să 
menţineţi fluiditatea operaţiilor prin 
mutarea lucrării dumneavoastră în 
faţa documentelor blocate în coada de 
imprimare. 

•  Durabilitate excepţională. Volumul de 
lucru lunar de 120.000 pagini suportă cele 
mai solicitante volume de imprimare pentru 
birou.

Facilitează executarea lucrărilor 
de birou, prietenoasă cu mediul 
Imprimanta color Phaser 6700 combină 
funcţiile utile create pentru a uşura activitatea 
de birou pentru un grup mare de utilizatori, cu 
caracteristici de design inteligente, menite să 
vă susţină eforturile de sustenabilitate.

•  Interfaţă avansată cu ecran tactil. Prin 
interfaţa de ultimă generaţie a Phaser 6700, 
cu ecran tactil color de 109 mm/4,3 inchi, 
operarea directă este rapidă şi extrem de 
simplă. 

•  Funcţii directe foarte utile. Imaginile 
video încorporate asigură asistenţă pentru 
depanare rapidă, chiar de pe panoul frontal.   

•  Duplexare standard. Configuraţiile Phaser 
6700DN, DT şi DX dispun de duplexare 
standard pentru imprimare automată faţă-
verso pe suporturi de imprimare de până la 
220 gr/mp. 

•  Toner EA. Tonerul EA de la Xerox se topeşte 
la temperaturi mult mai joase, reducând 
consumul de energie cu până la 20% şi 
emisiile de CO2 cu până la 35%, comparativ 
cu tonerul convenţional. De asemenea, nu 
conţine ulei şi asigură un aspect clar conturat, 
strălucitor, chiar pe hârtie obişnuită.    

•  Pur şi simplu mai inteligent. Phaser 6700 
este echipat cu tăvi inteligente – tăvi de 
hârtie care facilitează estimarea prin afişarea 
tuturor tipurilor şi dimensiunilor de suporturi 
de imprimare disponibile în momentul 
imprimării.

•  Facturi de energie lunare mai mici. 
Phaser 6700 îndeplineşte cele mai exigente 
standarde de economisire a energiei ENERGY 
STAR®.*

     * configuraţiile DN, DT şi DX.

Operarea „fără griji” este dotare 
standard
Datorită celor mai noi tehnologii de 
securitate din industrie şi fiabilităţii 
inegalabile, imprimanta color Phaser 6700 
vă asigură operare fără griji, în fiecare zi, cu 
productivitate optimă.

•  Securitate de cea mai înaltă clasă. 
Imprimanta Phaser 6700 oferă criptare 
gratuită de 256 biţi, utilizând standardul 
FIPS 140-2. Puteţi de asemenea beneficia 
de asistenţă încorporată pentru IPv6, IPsec, 
Secure HTTPS şi alte funcţii de securitate a 
reţelei conforme cu standardele industriale.  

•  Nu permite accesul persoanelor 
neautorizate la documentele 
confidenţiale. Funcţia disponibilă 
Suprascriere imagine elimină complet datele 
care nu sunt necesare din memoria internă a 
imprimantei Phaser 6700.  

•  Imprimare în siguranţă. Kitul de 
productivitate opţional cu unitate hard disc 
include funcţia de imprimare securizată, 
care reţine lucrările de imprimare privată în 
coada de aşteptare până ce sunt eliberate 
din dispozitiv de titularul lucrării.

•  Creată pentru operare continuă 
îndelungată. Phaser 6700 utilizează 
consumabile cu durată lungă de 
utilizare, pentru a asigura funcţionarea 
prelungită, neîntreruptă. În plus, în cazul 
puţin probabil în care este necesară o 
reparaţie, echipamentul este acoperit de 
o excepţională garanţie de un an la sediul 
clientului şi de garanţia incomparabilă, de 
satisfacţie totală, acordată de Xerox.

•  Mai multe documente imprimate, 
operare îndelungată. Volumul maxim 
de alimentare cu hârtie de 2.900 pagini 
şi cartuşele de toner de mare capacitate 
menţin imprimanta Phaser 6700 mai mult 
timp în funcţiune, cu mai puţine întreruperi 
pentru reîncărcarea cu consumabile.

•  O singură configurare, extinsă la întregul 
grup de imprimante. Nu este nevoie să 
configuraţi fiecare imprimantă individual. 
Configuraţiile unui dispozitiv pot fi clonate 
şi distribuite la toate celelalte imprimante 
color Phaser 6700.
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Ajutorul perfect, accesibil imediat

Imaginile video încorporate asigură asistenţă pentru 
depanare simplă, pas cu pas, chiar pe ecranul tactil 
color.

Operare directă rapidă, simplă

Imprimanta Phaser 6700 este echipată cu o interfaţă 
cu ecran tactil complet nouă, cu pictograme color 
mari, intuitive, pentru o navigare simplă.

1
Interfaţă utilizator cu ecran tactil color de 109 mm / 
4,3 inchi.

2
Imprimarea rapidă, automată, faţă-verso, este 
funcţie standard pentru toate configuraţiile, cu 
excepţia modelului 6700N.

3
Tava multifuncţională de 150 coli (standard) acceptă 
o gamă largă de suporturi de imprimare, de la 
executive la hârtie cartonată şi până la plicuri, cu 
greutăţi de până la 220 gr/mp.

4
Tava de 550 coli (standard) vă permite să adăugaţi 
un pachet întreg de hârtie.

5
Două alimentatoare, opţionale, de 550 coli asigură 
un plus de comoditate şi încărcare fără probleme a 
suporturilor de imprimare.

6
Adăugaţi alimentatorul de mare capacitate de 
1.100 coli şi transformaţi Phaser 6700 într-o 
imprimantă de podea, comodă, cu o capacitate 
totală de hârtie de 2.900 coli.

7
Modul de finisare de birou include un stivuitor de 
1000 de coli şi capsare 50 de coli.

8
Kit de productivitate opţional, cu unitate hard disc de 
160 GB.

Phaser® 6700  
Quick Facts
•   Viteză de imprimare de până la 

45 ppm
•   Rezoluţie reală 2400 x 1200 dpi
•   Procesor puternic de 1,25 GHz
•   Volum de lucru consistent, de 

120.000 pagini/lună
•   Copierea primei pagini în doar 

8 secunde

Imprimare

A4

ppm45

O fotografie originală nu este tocmai 
reuşită? Utilizaţi lista derulantă a 
funcţiei Colour By Words şi alegeţi 
„yellow-green colours a lot more 
green” (culori galben-verde cu verde 
mai accentuat) şi „red colours a lot 
more saturated” (culori roşii puţin 
mai saturate). Imagini cu rezultate 
perfecte.

Colour By Words: îmbunătățirea 
intuitivă a culorilor
Cu funcţia Colour By Words, nu mai 
este nevoie să reveniţi la prima casetă 
de validare pentru a manipula fişierele 
sursă. Puteţi schimba culoarea unui 
obiect sau a unei zone fără a afecta 
restul paginii. Pur şi simplu selectaţi 
modificările de culoare dorite din lista 
derulantă şi imprimarea rezultată va fi 
ajustată automat.
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Phaser® 6700
Imprimantă color

 
Viteză

Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

Până la 45 ppm color / 45 ppm alb-negru

Volum lunar Până la 120.000 pagini / lună1

Hârtie  
Alimentare hârtie Standard Tava 1 (MPT): 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm

Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm

Opţional Tavă suplimentară de 550 coli: dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm 
până la 216 x 356 mm

Standard Opţional

Tavă suplimentară de 550 coli: dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm Opţional

Alimentator suplimentar de 1.100 coli: dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm Standard

Ieşire hârtie Standard

Opţional

500 de coli

Modul de finisare de birou: stivuitor de 1.000 de coli, capsare 50 de coli

Imprimare faţă-verso automată Nedisponibil Standard

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 8 secunde color / 7 secunde alb-negru

Rezoluţie (maximă) Până la 2400 x 1200 dpi

Procesor 1,25 GHz

Memorie (std./max.) 1 GB / 2 GB

Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless extern opţional, Apple Bonjour®

Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6 / PCL® 5e, PDF direct (cu unitate hard disc opţională)

Funcţii de imprimare Standard Setări Earth Smart în driver, Colour By Words, Colaţionare, driver bidirecţional, Smart Duplex, dispunere/filigran

Opţional Kit de productivitate: unitate hard disc 160 GB: funcţia Print Around, imprimare securizată, imprimare personală, 
set de probă, suprascriere unitate hard disc, stocare formulare/fonturi

Standard

Securitate SSLv3, IPsec, autentificare 802.1X, HTTPS, IPPS, autentificare SMTP, IPv6, SNMPv3, filtrare adrese IP, FIPS, criptare 256 biţi, suprascriere imagini 2

Garanție Garanţie un an la sediul clientului, garanţia de satisfacţie totală Xerox
1 Volumul maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează să fie realizat în mod curent.       2 Necesită kit de productivitate cu unitate hard disc.

Administrarea dispozitivului
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertare pe 
E-mail, clonare, PhaserSMART®, contorizare lucrări, analiză 
utilizare, funcţie de urmărire lucrări de imprimare, WebJet 
Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Drivere de imprimare 
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 
versiunea 10.5 şi versiuni ulterioare, Oracle® Solaris 9, 10, 
RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 
11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 
6.x Open Enterprise Server

Fonturi 
Fonturi PostScript®: 173, Fonturi PCL®: 94

Suporturi de imprimare
Tava 1 (MPT): 60-220 gsm; tava 2 şi tăvile suplimentare 
de 550 coli: 60-220 gsm; alimentator de 1.100 coli: 
60-220 gsm; ieşire faţă-verso: 60-220 gsm; tipuri de suporturi 
de imprimare: hârtie obişnuită, hârtie preimprimată, hârtie 
reciclată, hârtie groasă, hârtie cu antet, hârtie perforată, 
hârtie cartonată, hârtie cartonată groasă, hârtie lucioasă, 
hârtie groasă lucioasă, etichete, plicuri, transparente, hârtie 
format personalizat

Standarde de culoare
Simulări de culori compacte calibrate pentru culorile 
PANTONE®, culoare independentă de dispozitiv Adobe® 
PostScript®, standarde de culoare CIE International, opţiuni 
de culoare, profil ICC, Apple ColorSync®

Mediu de funcţionare
Temperatură: depozitare: -20° la 40°C; funcţionare: 10° la 
32°C; umiditate: 10% la 85%; niveluri de presiune sonoră: 
imprimare: sub 59 dB(A); stand-by: sub 26 dB(A); niveluri de 
putere sunet: imprimare: sub 7,3 B(A); stand-by: sub 4,11 B(A); 
timp de încălzire (din modul inactiv): 35 secunde

Specificaţii electrice
110-127 V c.a., 50/60 Hz, 12 A; consum de energie: 
funcţionare medie: 637 W, stand-by: 116 W, modul inactiv: 
6 W; 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A; consum de energie: 
funcţionare medie: 672 W, stand-by: 118 W, modul inactiv: 
8 W; produs calificat ENERGY STAR® (configuraţii DN, DT, DX)

Dimensiuni (LxAxÎ)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, greutate: 42,2 kg; 6700DT: 
560 x 516 x 563 mm, greutate: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 
780 mm, greutate: 62,8 kg

Certificări
FCC Partea 15, Clasa A, Listat UL 60950-1/CSA 60950-1-07,  
marcaj CE aplicabil conform Directivelor 2004/108/CE şi 
2006/95/CE, GOST, Secţiunea 508 ADA, produs calificat 
ENERGY STAR® (configuraţii DN, DT, DX)

Consumabile
Cartuş cu toner de capacitate standard:
Negru: 7.100 pagini1 106R01514
Cyan: 5.000 pagini1 106R01511
Magenta: 5.000 pagini1 106R01512
Galben: 5.000 pagini1 106R01513

Cartuş cu toner de capacitate mare:
Negru: 18.000 pagini1 106R01526
Cyan: 12.000 pagini1 106R01523
Magenta: 12.000 pagini1 106R01524
Galben: 12.000 pagini1 106R01525
Capse (3 cutii) 008R12941
Articole de întreţinere curentă
Unitate de imagine cyan: 50.000 pagini2 108R00971
Unitate de imagine magenta: 50.000 pagini2 108R00972
Unitate de imagine galben: 50.000 pagini2 108R00973
Unitate de imagine negru: 50.000 pagini2 108R00974
Cartuş toner rezidual: 25.000 pagini2 108R00975
1  Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform ISO/IEC 19798.  

Randamentul variază în funcţie de imagine, acoperire şi modul de imprimare.
2  Număr aprox. de pagini. Randamentul declarat se bazează pe o mărime medie 

a lucrării de 4 pagini A4. Randamentul variază în funcţie de durata operaţiunii şi 
dimensiunea şi orientarea suporturilor de imprimare.

Opţiuni
Tavă cu capacitate de 500 de coli 097S04150
Tavă cu capacitate de 1.100 de coli 097S04151
Stand 097S04245
Kit de productivitate cu unitate hard disc 097S04179
Modul de finisare de birou 097S04152
– stivuitor de 1000 de coli, capsare 50 de coli
Adaptor de reţea wireless 
– Convertor de putere european 097S03741
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