
Imprimanta color Xerox® Phaser® 6000/6010 
şi echipamentul multifuncţional color 
WorkCentre™ 6015
Culori superbe, eficienţă şi design compact

Phaser® 6000/6010 
şi WorkCentre™ 6015 
A4
Imprimantă color şi 
echipament multifuncţional color



Culori excepţionale
•  Tehnologie de imprimare ultra-

performantă. Motorul de imprimare Hi-Q 
LED a fost dezvoltat pe baza aceleiaşi 
tehnologii revoluţionare cu care sunt dotate 
echipamentele din segmentul high-end 
folosite de artiştii grafici.

•  Intensitate uluitoare a culorii. Toate 
echipamentele produc culori uimitoare şi 
calitate impresionantă a imaginii pentru 
obţinerea unor elemente grafice deosebite. 

•  Tehnologie unică a tonerului Xerox EA. 
Conceput pentru producerea unor texte şi 
imagini cu detalii fine, claritate deosebită 
şi strălucire excelentă. În plus, temperatura 
mică de topire a tonerului vă ajută să 
reduceţi consumul de electricitate. Acelaşi 
toner de calitate superioară este folosit şi 
în produsele noastre high-end destinate 
domeniului artelor grafice.

Performanţă optimă
•  Productivitate pe mai multe planuri. 

Echipamentul multifuncţional WorkCentre 
6015, conceput special pentru economisirea 
spaţiului, reduce consumul de energie şi 
costurile pentru consumabile combinând 
funcţiile specifice copiatoarelor, imprimante-
lor, scanerelor şi faxurilor2 într-un singur 
dispozitiv. 

•  Imprimare sigură a elementelor grafice. 
Cu procesoarele ultra-rapide şi memoria 
standard de 64/128 MB, echipamentele 
fac faţă cu brio volumului de lucru zilnic – 
chiar şi documentelor care includ elemente 
grafice, fotografii şi diagrame.

•  Accesibilitate. Indiferent de conexiunea 
aleasă, USB sau reţea, aceste echipamente 
oferă productivitate concretă şi o multi-
tudine de funcţii integrate.

•  Performanţă superioară. Cu viteze de 
imprimare de până la 10/12 ppm color şi 
12/15 ppm alb-negru, lucrările nu se lasă 
mult aşteptate.

Uşor de folosit, 
la birou sau în reţea 
•  Gata într-o secundă. Datorită instalării 

simple şi cartuşelor cu toner pre-încărcate, 
imprimanta poate fi folosită imediat după 
conectare.

•  Libertate neîngrădită. Aşezaţi WorkCentre 
6015NI oriunde în birou: reţeaua wireless 
standard internă permite acest lucru.

•  Administrare simplă de la distanţă.3 
Când echipamentul este conectat la reţea, 
serverul web intern CentreWare® IS vă oferă 
posibilitatea de a verifica starea lucrării de 
imprimare sau de a administra echipamentul 
direct de la computer.

•  Funcţionare extra-silenţioasă. 
Echipamentul poate fi amplasat în 
apropierea spaţiului de lucru, fără a vă 
perturba activitatea.

•  Consumabile avantajoase. Economisiţi 
timp şi spaţiu de depozitare: cartuşele cu 
toner folosite atât în imprimantă, cât şi în 
echipamentul multifuncţional sunt mici şi 
uşor de încărcat.

•  Alimentare cu hârtie, adaptată la cerinţe. 
Tava de hârtie principală acceptă o gamă 
variată de tipuri de hârtie cu dimensiuni 
diverse, de la etichete şi carton, până la 
plicuri. Fanta de alimentare manuală cu 
capacitate de 10 coli facilitează încărcarea 
plicurilor şi a altor tipuri de media.3

Imprimanta color Phaser® 6000/6010 
şi echipamentul multifuncţional color 
WorkCentre™ 6015
Cu Phaser 6000/6010 şi WorkCentre 6015, culorile uimitoare devin 
alternativa simplă şi accesibilă. Cel mai compact echipament multifuncţional 
color1 şi imprimanta cu dimensiuni şi mai reduse sunt produse performante şi uşor 
de utilizat, ideale pentru cerinţele de imprimare ale angajaţilor dumneavoastră.

1  Cu tăvile închise, comparativ cu alte echipamente multifuncţionale 
color pentru hârtie A4, care utilizează tehnologie de imprimare bazată 
pe toner, din iunie 2011.

2 WorkCentre 6015N şi NI
3 Phaser 6010 şi WorkCentre 6015



Culori uimitoare şi eficienţă la dispoziţia dumneavoastră. WorkCentre 6015 
are mai multe funcţii performante de accelerare a productivităţii şi este la fel de 
uşor de utilizat ca imprimanta Phaser 6000/6010. Produceţi materiale imprimate 
profesionale, economisiţi spaţiul şi reduceţi costurile unificând mai multe dispozitive 
într-un singur echipament multifuncţional color.

1
Placa de reţea wireless internă este o dotare standard 
la modelul 6015NI, oferind libertatea de a amplasa 
echipamentul oriunde în birou.

2
Meniul cu structură intuitivă de pe ecranul LCD 
luminos şi butoanele amplasate la îndemână pe 
panoul frontal asigură configurarea uşoară a setărilor.

3
Dispozitivul automat de alimentare cu capacitate 
de 15 coli permite procesarea documentelor cu mai 
multe pagini pe hârtie cu dimensiuni între A5 şi 
216 x 356 mm (6015N şi NI).

4
Portul USB amplasat frontal permite utilizatorilor 
să scaneze rapid către orice dispozitiv standard 
portabil de memorie USB.

5
Printre funcţiile performante de scanare se numără 
scanare către e-mail sau dispozitiv de memorie 
USB cu rezoluţie de până la 1200 x 1200 dpi, 
24-bit color/8-bit alb-negru.

6
Funcţiile de copiere includ micşorare/mărire de 
25%-400%, ştergere automată fond şi multe altele.

7
Funcţiile fax standard şi viteza de 33,6 Kbps sunt 
dotări de bază la modelele 6015N şi NI.

Phaser® 6000/6010 
pe scurt
•  Imprimare până la 10/12 ppm 

color şi 12/15 ppm alb-negru
•  1200 x 2400 dpi
•  Procesor performant de 

192/384 MHz
•  Simulări de culoare compactă 

calibrate PANTONE®

10
12

LxAxÎ (tăvi închise):
394 x 304 x 233 mm
Greutate:
10,7 kg

WorkCentre™ 6015 
pe scurt
•  Imprimare până la 12 ppm 

color / 15 ppm alb-negru
•  Conectivitate wireless integrată 

(6015NI)
•  1200 x 2400 dpi
•  ADF pentru 15 coli 

(6015N şi NI)
•  Procesor performant de 

295 MHz
•  Simulări de culoare compactă 

calibrate PANTONE®

LxAxÎ:
410 x 389 x 337 mm
Greutate:
15 kg
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Managementul echipamentelor
Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser 
6010 şi WorkCentre 6015: Xerox CentreWare® Internet 
Services, CentreWare Web, alertă e-mail pentru nivel scăzut 
de toner, Printing Scout®, Apple® Bonjour (doar la Phaser 
6010 şi WorkCentre 6015N şi NI)

Drivere de imprimare
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 
versiunea 10.5 şi versiuni ulterioare; Linux® (32-bit): Red 
Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise 
Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server şi Desktop) 

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare: 60-105 g/m2; tavă 
manuală: 60-163 g/m2; tava 1: 60-163 g/m2. Tipuri de media: 
hârtie normală, hârtie groasă, hârtie reciclată, etichete, hârtie 
pentru coperţi, hârtie cretată, plicuri

Mediu de funcţionare
Temperatură: funcţionare: 10°-2°C; umiditate relativă: 
funcţionare: 10 %-85 %; niveluri de presiune sonoră: 
Phaser 6000: imprimare: 47 dB(A), în aşteptare: 20 dB(A); 
Phaser 6010: imprimare: 49 dB(A), în aşteptare: 21 dB(A); 
WorkCentre 6015: imprimare: 50 dB(A), în aşteptare: 
23 dB(A)

Alimentare cu electricitate
230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; consum de putere: 
Phaser 6000: imprimare: 158 W; în aşteptare: 31 W; 
mod veghe: 8 W; mod veghe avansat: 3 W; Phaser 6010: 
imprimare: 173 W; în aşteptare: 32 W; mod veghe: 10 W; 
mod veghe avansat: 4 W; WorkCentre 6015: imprimare: 
220 W; în aşteptare: 34 W; mod veghe: 13 W; mod veghe 
avansat: 7 W

Dimensiuni (LxAxÎ)
Cu tăvile deschise: 
Phaser 6000/6010: 394 x 429,5 x 293 mm; greutate: 10,7 kg; 
WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm; greutate: 15 kg

Ce conţine pachetul livrat
•  Imprimantă color Phaser 6000 / 6010 sau echipament 

multifuncţional color WorkCentre 6015
•  Software şi documentaţie (ghid de instalare rapidă, ghid 

de utilizare rapidă, manual de utilizare)
• Cartuş iniţial cu toner: 500 de pagini*
• Cablu de alimentare
• Cablu fax (doar la WorkCentre 6015)**
• Cablu USB (doar la Phaser 6000 şi WorkCentre 6015)

Certificări
Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediţia a 2-a; 
Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE; EN 60950-1, 
ediţia a 2-a; FCC Partea a 15-a Clasa B; Directiva EMC 
2004/108/CE; EN 55022 Clasa B; EN 55024; Directiva 
ROHS 2002/95/CE; însemnul GS; Secţiunea 508; calificat 
ENERGY STAR®

Consumabile
Cartuşe cu toner*:
Negru: 2.000 de pagini standard 106R01634
Cyan: 1.000 de pagini standard 106R01631
Magenta: 1.000 de pagini standard 106R01632
Galben: 1.000 de pagini standard 106R01633
(Produsul este livrat cu cartuş negru şi cartuşe color pentru 500 pagini*.)

*  Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în 
conformitate cu ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcţie 
de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.

** Nu este disponibil în toate regiunile

Viteză

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

Până la 10 ppm color/ 
12 ppm alb-negru Până la 12 ppm color/15 ppm alb-negru

Volum lunar maxim Până la 30.000 pagini/lună1

Hârtie 
Alimentare cu hârtie Nu este disponibil Ecran

Dispozitiv automat de alimentare: 
15 coli; dimensiuni personalizate: A5 până la 216 x 356 mm

Tavă principală: 150 de coli, dimensiuni personalizate: 76,2 × 127 mm până la 215,9 × 355,6 mm

Nu este disponibil Tavă manuală: 10 coli, dimensiuni personalizate: 76,2 × 127 mm până la 215,9 × 355,6 mm

Ieşire hârtie 100 de coli

Imprimare faţă-verso Manuală

Imprimare 
Imprimarea primei pagini 17 secunde color/14 secunde alb-negru

Rezoluţie (max.) 1200 x 2400 dpi

Procesor 192 MHz 384 MHz 295 MHz

Memorie 64 MB 128 MB

Conectivitate USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T 
Ethernet

USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T 
Ethernet

USB 2.0, 10/100Base-T 
Ethernet, Wi-Fi

Limbaje de imprimare Host-Based

Funcţii de imprimare Simulări de culoare compactă calibrate PANTONE®, filigran, imprimare tip poster, N-up, dimensiuni pagină personalizate, dimensionare la formatul paginii, 
scalare, linkuri de asistenţă încorporate, imprimare doar cu toner negru, mod imprimare alb-negru, mod draft, colaţionare, ignorare pagini goale2

Copiere 
Copierea primei pagini

Nu este disponibil

37 secunde color/20 secunde alb-negru

Rezoluţie de copiere 600 x 600 dpi

Funcţii de copiere
Colaţionare, micşorare/mărire, ştergere automată fond, control culori închise, copiere cărţi, 
ştergere margini, mod foto, N-up

Fax
Funcţii fax Nu este disponibil Nu este disponibil

33,6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG, reapelare 
automată, micşorare automată, agendă cu adrese (până 
la 8 numere de apelare cu o atingere, 99 de adrese), 
transmitere întârziată, primire de la distanţă (cu telefon 
extern), barieră împotriva faxurilor nedorite, reapelare 
ultimul număr, recepţie în memorie, interogare

Scanare
Destinaţii de scanare Nu este disponibil

Nu este disponibil Scanare către reţea, e-mail, USB

Caracteristici scanare Rezoluţie până la 1200 × 1200 dpi, 24-bit color/8-bit alb-negru, PDF/JPEG/TIFF

Securizare Filtrare adrese IP
IPv6, SNMPv2, filtrare 
adrese IP

IPv6

Garanţie Garanţie un an la sediul clientului
1 Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. 
2 Doar la Phaser 6000/6010

(În aşteptare pentru 
WorkCentre 6015)

www.xerox.com
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