
Drukarka Xerox® Phaser 6600 i drukarka 
wielofunkcyjna WorkCentre 6605
Rozwój firmy za sprawą efektywnej 
i łatwej pracy biurowej.

Phaser® 6600 i  
WorkCentre® 6605
A4
Kolorowa drukarka i 
drukarka wielofunkcyjna



Kolor, który zwraca uwagę na 
Twoją pracę
Niezależnie od branży, w której działa firma, 
urządzenia Phaser 6600 i WorkCentre 6605 
zapewniają wydrukom przewagę w postaci 
koloru. 

•  Wydruki, które są wsparciem dla firmy. 
Rozdzielczość druku do 600 × 600 × 4 dpi 
(ulepszona jakość obrazu: 1200 x 1200) 
powoduje, że drukowane dokumenty 
wyróżniają się i przyciągają uwagę.

•  Lepsze wydruki. Tryb fotograficzny sprawia, 
że obrazy i grafika wyglądają wyjątkowo, 
ponieważ mają głębsze, bogatsze i 
intensywniejsze kolory.

•  Wyjątkowy toner Xerox EA. Utrwala się 
przy dużo niższej temperaturze, co pozwala 
obniżyć zużycie energii nawet o 20% oraz 
emisję CO2 nawet o 35% w porównaniu 
do toneru konwencjonalnego. Poza tym 
nie zawiera oleju, przez co pozwala tworzyć 
wspaniałe, błyszczące wydruki nawet na 
zwykłym lub makulaturowym papierze.

•  Zawsze właściwy kolor. Kalibrowane 
symulacje kolorów jednolitych Pantone® 
Colour i korekta kolorów firmy Xerox 
zapewnia rezultat zgodny z oczekiwaniami.

•  Jednorodna precyzja. Język True Adobe® 
PostScript® 3™ zapewnia stałą jednorodność 
wydruków, jaskrawe i prawdziwe kolory oraz 
wspaniały wygląd grafiki.

Wszechstronne możliwości 
Modele Phaser 6600 i WorkCentre 6605 
mają szerokie możliwości i są wyposażone 
w wydajne opcje przeznaczone dla małych 
zespołów roboczych.

•  Mniejsze zużycie papieru. Automatyczny 
druk dwustronny w konfiguracjach DN 
ułatwia oszczędzanie papieru i zapewnia 
profesjonalny wygląd dokumentów. 
Dodatkowo drukowanie wielu stron obok 
siebie na jednym arkuszu jest szczególnie 
przydatne przy drukowaniu prezentacji.

•  Bezprzewodowa swoboda. Możliwość 
umieszczenia modelu Phaser 6600 lub 
WorkCentre 6605 w dowolnym miejscu 
biura dzięki opcjonalnej funkcji Wi-Fi.

•  Mniej do wymiany. Kasety z tonerem o 
dużej pojemności pozwalają na wydłużenie 
okresów nieprzerwanej produktywności 
i pomagają w zmniejszeniu całkowitego 
kosztu eksploatacji.

•  Konsolidacja i oszczędzanie. Wydajny 
model WorkCentre 6605 oszczędza energię i 
materiały eksploatacyjne poprzez połączenie 
funkcji kopiarki, drukarki, skanera i faksu 
w jednym urządzeniu.

•  Bezpieczeństwo. Wrażliwe dokumenty 
można trzymać z dala od niepowołanych 
odbiorców dzięki funkcji zabezpieczonego 
drukowania1 i można ograniczyć dostęp 
do funkcji urządzenia poprzez autoryzację 
kodem PIN na panelu urządzenia. 

•  Całkowicie spokojna głowa. Niezawodność 
jest poparta naszą standardową dwuletnią 
gwarancją naprawy na miejscu.

Uproszczona produktywność
Modele Phaser 6600 i WorkCentre 6605 są 
odpowiednie dla zapracowanych zespołów 
roboczych, ponieważ oszczędzają czas i 
zwiększają produktywność oraz zawierają 
funkcje zaprojektowane z myślą o prostocie 
obsługi.

•  Bezproblemowe drukowanie. Modele 
Phaser 6600 i WorkCentre 6605 działają 
szybko, ponieważ zapewniają szybkość druku 
w kolorze i czerni do 35 stron na minutę.

•  Rzadsze ładowanie papieru. Główna taca 
na 550 arkuszy papieru mieści pełną ryzę – 
nie będzie już konieczności przechowywania 
w połowie pustych pudełek, które zajmują 
cenne miejsce. Dodatkowa druga taca 
zwiększa łączną pojemność do 1250 arkuszy, 
dzięki czemu okresy nieprzerwanej 
produktywności są jeszcze dłuższe. 

•  Maksymalna prostota. Innowacyjny ekran 
dotykowy o przekątnej 4,3 cala w modelu 
WorkCentre 6605 charakteryzuje się jasnymi, 
kolorowymi ikonami i intuicyjną nawigacją, 
dzięki czemu umożliwia optymalną prostotę 
obsługi.

•  Cyfrowy obieg dokumentów. Za pomocą 
modelu WorkCentre 6605 można skanować 
papierowe dokumenty w celu uzyskania 
plików cyfrowych z możliwością wyszukiwania, 
które można następnie przesłać pocztą e-mail 
lub do folderu sieciowego albo zapisać na 
urządzeniu lub przenośnej pamięci USB. 

•  Łatwa konfiguracja i codzienna obsługa. 
Instalacja zajmuje kilka minut, natomiast 
dzięki oprogramowaniu Xerox® CentreWare® 
IS można łatwo zdalnie administrować 
urządzeniem za pomocą przeglądarki 
dowolnego komputera podłączonego do sieci.

•  Postaw na mobilność. Druku bezpośrednio 
z urządzeń z systemem Apple iOS 
obsługujących Apple AirPrint2.

Bezcenna poprawa wizerunku firmy. Wydajne drukarki kolorowe Phaser 6600 
i kolorowe drukarki wielofunkcyjne WorkCentre 6605 pozwalają zapracowanym 
zespołom roboczym na łatwe tworzenie ważnych dokumentów biznesowych, które 
wyróżniają się na tle konkurencji wyjątkowymi kolorami. 

Drukarka kolorowa Phaser® 6600 i wielofunkcyjna 
drukarka kolorowa WorkCentre® 6605

1  Standardowo w modelu WorkCentre 6605. Model Phaser 6600 
wymaga zestawu zwiększania wydajności (z pamięcią RAM o 
pojemności 512 MB) lub zestawu zwiększania produktywności  
(z dyskiem twardym o pojemności 160 GB).

2  Wymaga oprogramowania układowego 201301301313 dla 
Phaser 6600 i oprogramowania układowego 201301301321 
dla WorkCentre 6605.
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Jedno urządzenie, wiele funkcji. Wielofunkcyjna drukarka kolorowa WorkCentre 
6605 korzysta z niezwykłej wydajności drukarki Phaser 6600, oferując zestaw 
potężnych narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowanych w celu 
zapewnienia najsprawniejszego wykonywania codziennych zadań biurowych.

1
Model WorkCentre 6605 zawiera ekran dotykowy 
o przekątnej 4,3 cala, który wyświetla zrozumiałe 
instrukcje i ekrany pomocy ułatwiające wykonywanie 
operacji obsługowych.
2

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 
na 50 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych 
oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i 
faksowania. 
3

Znajdujący się z przodu port USB pozwala 
użytkownikom szybko drukować z dowolnego 
standardowego urządzenia pamięci USB lub 
skanować do niego.
4

Wydajne funkcje elektronicznej dystrybucji 
dokumentów pozwalają na skanowanie do poczty 
e-mail i skanowanie sieciowe, a także korzystanie z 
faksu LAN w celu szybkiego i skutecznego faksowania 
w sieci z komputera PC lub Mac.
5

Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem 
zapełnienia.
6

Taca wielofunkcyjna na 150 arkuszy obsługuje nośniki 
o rozmiarach od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.
7

Dzięki temu, że taca papieru mieści dodatkowo 
550 arkuszy, łączna pojemność modelu WorkCentre 
6605 to 700 arkuszy.
8

Opcjonalna taca na 550 arkuszy papieru pozwala 
zwiększyć pojemność do 1250 arkuszy.

Najważniejsze dane dotyczące 
modelu Phaser® 6600
• Drukowanie do 35 str./min w kolorze i w czerni 
•  Czas drukowania pierwszej strony to zaledwie 

9 sekund w czerni i 10 sekund w kolorze
• Opcjonalna łączność Wi-Fi
•  W standardzie automatyczne drukowanie 

dwustronne (konfiguracja 6600DN)
•  Standardowa pojemność 550 arkuszy papieru 

(rozszerzana do 1100 arkuszy)

Najważniejsze dane dotyczące 
modelu WorkCentre® 6605
Wszystkie funkcje modelu Phaser 6600 i następujące:
• Funkcje skanowania usprawniające przepływ pracy
• Pełna gama funkcji kopiowania
• Funkcja faksu LAN i faksu przy urządzeniu
•  Kolorowy interfejs użytkownika z ekranem 

dotykowym o przekątnej 4,3 cala
•  Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 

na 50 arkuszy

Druk

A4

str./min35

Phaser 6600
Szer. x dł. x wys.:
430 x 488 x 384 mm
Waga:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
Szer. x dł. x wys.:
430 x 528 x 560 mm
Waga:
32,5 kg

Kopiowanie / drukowanie / skanowanie / 
faksowanie / poczta e-mail

A4

str./min35
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Prędkość

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN

Do 35 str./min A4 w kolorze i w czerni

Maksymalna wydajność 
miesięczna Do 80 000 stron / miesiąc1

Obsługa papieru
Wejście papieru Standardowo Nd.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy;  
Rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm

Taca wielofunkcyjna: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm

Taca 1: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Opcjonalne Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Wyjście papieru Standardowo 250 arkuszy wydrukiem do dołu, czujnik zapełnienia tacy

Automatyczny druk dwustronny Nd. Standardowo Nd. Standardowo

Drukowanie  
Czas wydruku pierwszej strony Zaledwie 9 s w czerni / 10 s w kolorze

Rozdzielczość druku (maks.) Do 600 x 600 x 4 dpi (ulepszona jakość obrazu: 1200 x 1200)

Procesor 533 MHz

Pamięć (standardowo / maks.) 256 MB / 768 MB 512 MB / 1 GB

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

Języki opisu strony Oryginalny Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, emulacja PDF

Funkcje druku Kalibrowane symulacje kolorów jednolitych PANTONE® Colour, zapisane ustawienia, ustawienia Earth Smart, korekty kolorów, kilka stron obok siebie,  
układ broszury, znak wodny, tryb fotograficzny, układanie, druk zabezpieczony2, druk zapisany2, pamięć czcionek/formularzy/makr3, Apple AirPrint5

Kopiowanie  
Czas wydruku pierwszej strony

Nd. Zaledwie 13 s w czerni / 16 s w kolorze

Funkcje kopiowania Do 600 x 600 dpi, pomniejszanie/powiększanie (25%–400%),  
jaśniej/ciemniej, nasycenie kolorów, ostrość, balans kolorów, automatyczna 
ekspozycja, do 99 kopii, wydruk dwóch stron obok siebie, automatyczne 
dopasowanie, klonowanie, układanie (do 50 stron)

Faksowanie4  
Funkcje faksu przy urządzeniu

Nd. Kompresja MH/MR/MMR/JBIG, odrzucanie niechcianych faksów, funkcja 
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), przekazywanie faksów do 
wiadomości e-mail lub na serwer FTP/SMB5, przekazywanie faksów i 
druk lokalny, odpytywanie w celu odbioru, opóźnione rozpoczynanie (do 
24 godzin), rozsyłanie (do 200 miejsc docelowych), książka adresowa faksu 
(do 200 numerów szybkiego wybierania), odbieranie zabezpieczonego faksu

Funkcje faksu LAN Opóźnione rozpoczynanie (do 24 godzin), rozsyłanie (do 30 miejsc 
docelowych), powiększanie, automatyczne dopasowanie, obracanie, kilka 
stron obok siebie, znak wodny, książka telefoniczna (do 500 numerów 
szybkiego wybierania, do 500 grup wybierania, książka telefoniczna 
przechowywana na komputerze PC)

Skanowanie  
Miejsca docelowe skanowania

Nd. Skanowanie TWAIN/WIA za pośrednictwem portu USB lub sieci, skanowanie 
do komputera za pomocą SMB, skanowanie do serwera za pomocą FTP, 
skanowanie do poczty e-mail z obsługą LDAP, skanowanie do pamięci USB, 
skanowanie WSD

Funkcje skanowania Formaty plików JPEG/TIFF/wielostronicowy TIFF/PDF, książka adresów e-mail 
(do 100 adresów e-mail, do 10 adresów grupowych e-mail), aplikacja Express 
Scan Manager, aplikacja Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition 
(licencja jednostanowiskowa)

Bezpieczeństwo
Odbieranie zabezpieczonego faksu (tylko WorkCentre 6605), zabezpieczone drukowanie2, szyfrowanie dysku z kluczem 256-bitowym oraz nadpisywanie3, 
zabezpieczony protokół HTTPS (SSL, Secure LDAP3), IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, IPv6, SNMPv3, dziennik kontroli, filtrowanie IP, skanowanie do wiadomości 
e-mail z użyciem SSL/TLS5 (tylko WorkCentre 6605)

Gwarancja Dwuletnia gwarancja u klienta
1 Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie przewiduje się stałych nakładów na tym poziomie.; 2 Standardowo w modelu 6605, model 6600 wymaga opcjonalnego zestawu zwiększania wydajności; 
3 Wymaga zestawu zwiększania wydajności (z dyskiem twardym 160 GB); 4 Wymaga analogowej linii telefonicznej; 5 Wymaga oprogramowania układowego 201301301313 dla Phaser 6600 i oprogramowania układowego 
201301301321 dla WorkCentre 6605.

Zarządzanie urządzeniami
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alarmy e-mail, 
Apple® Bonjour

Sterowniki drukarki
System Windows® XP i nowsze, system OS® X w wersji 10.5 lub 
nowszej, różne dystrybucje systemu Linux® i Unix, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa nośników
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (6605): 
Jednostronnie: 50–125 g/m2; Dwustronnie: 60–125 g/m2; 
Taca priorytetowa, taca 1, taca 2: 60–216 g/m2; Typy nośników: 
zwykły, dziurkowany, firmowy, kolorowy, lekki karton, lekki 
błyszczący karton, ciężki karton, ciężki błyszczący karton, etykiety, 
koperty

Warunki pracy
Temperatura: Przechowywanie: 0º do 40ºC; Praca: 10º do 
32ºC; Wilgotność: Praca: 10% do 85%; Natężenie dźwięku: 
6600: Drukowanie: 6,9 B, Gotowość: 4,5 B; 6605: Drukowanie/
kopiowanie: 6,8 B, Gotowość: 4,4 B; Ciśnienie akustyczne: 6600: 

Drukowanie: 53 dB(A), Gotowość: 29 dB(A); 6605: Drukowanie/
kopiowanie: 52 dB(A), Gotowość: 29 dB(A); Czas nagrzewania 
(z trybu uśpienia) 6600: zaledwie 21 sekund, 6605: zaledwie 
25 sekund

Parametry elektryczne
Zasilanie: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 5 A; 
Zużycie energii: 6600: Gotowość: 65 W, Drukowanie: 535 W, 
Uśpienie: 4 W; 6605: Gotowość: 72 W, Drukowanie: 560 W, 
Uśpienie: 6 W; zgodność z ENERGY STAR® (konfiguracja DN)

Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem o standardowej pojemności*:
Czarny: 3000 stron standardowych 106R02252 
Niebieskozielony: 2000 stron standardowych 106R02249 
Purpurowy: 2000 stron standardowych 106R02250
Żółty: 2000 stron standardowych 106R02251 
Kasety z tonerem o wysokiej pojemności*:
Czarny: 8000 stron standardowych 106R02236
Niebieskozielony: 6000 stron standardowych 106R02233 
Purpurowy: 6000 stron standardowych 106R02234
Żółty: 6000 standardowych stron 106R02235

Elementy do rutynowej konserwacji
Zestaw bębnów obrazowych: do 60 000 stron** 108R01121
Zasobnik na zużyty toner: do 30 000 stron** 108R01124
Zespół urządzenia utrwalającego: do 100 000 stron** 115R00076
Zestaw jednostki transferowej: do 100 000 stron** 108R01122

Wyposażenie opcjonalne
Podajnik na 550 arkuszy  097S04400
Zestaw zwiększania wydajności  
(512 MB pamięci RAM) 097S04269
Zestaw zwiększania wydajności  
(dysk twardy 160 GB) 097S04403
Karta sieci bezprzewodowej 097S04409
Karta sieci bezprzewodowej
– Zasilacz dla europejskich sieci elektrycznych 097S03741
– Konwerter zasilania – Wielka Brytania 097S03742
*  Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z 

normą ISO/IEC 19798. Rezultaty będą różne, w zależności od obrazu, 
trybu i obszaru drukowania.

**  Przybliżona liczba stron. Deklarowana wydajność w przypadku 
uśrednionej pracy obejmującej 3 strony rozmiaru A4. Wydajność 
zależy od wielkości pracy oraz rozmiaru i orientacji nośnika.

(konfiguracja DN)


