Imprimanta color Xerox Phaser 6510
şi echipamentul multifuncţional color
Xerox WorkCentre 6515
®

®

®

®

Dincolo de aşteptări, pentru afacerea dumneavoastră

Mergeţi mai departe fără ezitări. Produceţi fără efort.
Aşa se clădeşte o afacere de succes. Vă prezentăm imprimanta color Xerox Phaser 6510 şi
®
®
echipamentul multifuncţional color Xerox WorkCentre 6515 – gata de acţiune încă de la
început. Calitate extraordinară a imaginii, conectivitate simplă, productivitate integrată şi
fiabilitate garantată, la un preţ care respectă bugetul.
®

Conectivitate excepţională
Dispozitivele noastre sunt pregătite încă
de la început pentru modul în care lucraţi.
Conectivitatea Wi-Fi este o dotare standard la
configuraţiile DNI, oferind mobilitate nelimitată
şi libertatea de a amplasa dispozitivul exact acolo
unde aveţi nevoie. Noul asistent de instalare WiFi® şi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) securizează şi
simplifică la maximum procesul de conectare. Iar
Wi-Fi Direct® face posibilă conectarea directă şi
sigură a dispozitivelor mobile.
• Asociere instantanee. Acum vă puteţi
conecta cu uşurinţă la telefoane mobile,
tablete şi alte dispozitive activate cu funcţia
„atingere pentru asociere” prin tehnologia
Near Field Communication (NFC)1, utilizată de
serviciul Apple Pay® şi de alte aplicaţii mobile
convenabile.
• Mobilitate crescută. Cu Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in
pentru Android™ şi Mopria® puteţi imprima
e-mailuri, fotografii şi documente importante
de pe o gamă largă de dispozitive mobile. Fără
întârzieri şi setări complicate.

Calitate spectaculoasă a imaginilor
Oricare ar fi activitatea dumneavoastră,
o veţi prezenta în cea mai bună lumină prin
calitatea imaginilor color asigurată de ultima
noastră inovaţie.
• Toner optimizat. Atât Phaser 6510, cât şi
WorkCentre 6515 utilizează noua formulă
a tonerului Xerox® EA, perfecţionată pentru
reproductibilitate îmbunătăţită a punctelor
de imprimare şi scăderea consumului de toner.
În plus, deoarece se topeşte la temperaturi mai
mici, reduce şi consumul de energie.

Culori atractive. Detalii încântătoare.
Reţeta perfectă pentru succesul afacerii.

®

• Rezoluţie surprinzătoare. Particulele de toner
mai mici înseamnă detalii mai fine, iar rezoluţia
nativă de 1200 x 2400 dpi garantează că veţi
imprima materiale elegante şi rafinate, care
captează atenţia.

• Scanare inteligentă. Cu funcţia de
previzualizare, puteţi vedea fişierul scanat
înainte de a-l trimite. Eliminaţi paginile nedorite,
verificaţi corectitudinea şi câştigaţi timp valoros
– un plus important pentru productivitate.

• Culori corecte. Simulările de culoare compactă
aprobate PANTONE® Colour şi tehnologia Xerox
de corecţie a culorilor asigură obţinerea unor
rezultate care se ridică la înălţimea aşteptărilor
dumneavoastră.

Coordonator de sarcini pentru
economie de timp

Performanţe impresionante
Controlaţi volumul de muncă zilnic prin
eficienţa deosebită de care are nevoie afacerea
dumneavoastră pentru a se dezvolta şi prospera.
• Productivitate pe mai multe planuri.
Echipamentul multifuncţional color WorkCentre
6515, conceput special pentru economisirea
spaţiului, vă ajută să reduceţi consumul
de energie şi costurile pentru consumabile
îmbinând funcţiile specifice copiatoarelor,
imprimantelor, scanerelor color şi faxurilor întrun singur dispozitiv la un preţ atractiv.
• Performanţă remarcabilă. Cu un volum lunar
de 50.000 de pagini şi viteze de imprimare de
până la 28 ppm, ambele dispozitive sunt ideale
pentru a face faţă cerinţelor unei afaceri în
plină dezvoltare.
• Mai multe documente imprimate, operare
îndelungată. Tava de hârtie opţională
suplimentară adaugă 550 de coli de hârtie la
capacitatea de alimentare pentru o imprimare
prelungită, neîntreruptă.
• Timp economisit. WorkCentre 6515 scanează
simultan ambele feţe ale documentelor
faţă-verso, cu o viteză de până la 37 de
imagini pe minut.

Timpul înseamnă bani. De aceea, dispozitivele
noastre sunt concepute special pentru a economisi
şi timp şi bani prin simplificarea şi automatizarea
sarcinilor costisitoare şi îndelungate.
• Totul printr-o simplă atingere. Cea mai
recentă interfaţă cu ecran tactil color oferă o
experienţă bazată pe aplicaţii, similară cu cea a
tabletelor, prin gesturi şi interacţiuni cu atingeri
multiple. Personalizaţi interfaţa adaptând-o
la fluxul dumneavoastră de lucru şi navigaţi
folosind comenzi prin swipe şi gesturi intuitive,
ca şi cum aţi utiliza un smartphone.1
• Grup conectat prin cloud. E nevoie de
numai câţiva paşi simpli şi echipamentul
multifuncţional este pregătit să scaneze către
şi să imprime direct din cloud.² Scanaţi către
e-mail, FTP, reţea sau către destinaţii mai
apropiate, precum porturile USB integrate pe
panoul frontal şi posterior.
• Administrare simplă. Noul concept de server
web încorporat, uşor de utilizat şi flexibil, vă
permite să controlaţi cu uşurinţă imprimanta
sau echipamentul multifuncţional – de la birou
sau din deplasare.
• În deplină siguranţă. Protejaţi documentele
confidenţiale împotriva accesului neautorizat
cu cele mai recente funcţii de siguranţă care
includ IPsec, SNMPv3, filtrarea adreselor IP şi
imprimarea securizată.
1
Numai la WorkCentre 6515
²N
 ecesită suport pentru aplicația Xerox® Mobile Link pentru iOS® sau
Android™, disponibilă de la începutul anului 2017.

Concepute pentru a accelera ritmul afacerii
Echipamentul multifuncţional color Xerox WorkCentre 6515 are la bază performanţele
®
®
remarcabile ale imprimantei Xerox Phaser 6510, oferind instrumente puternice de creştere a
productivităţii, concepute pentru uşurinţă şi eficienţă fără precedent în conducerea, menţinerea
şi dezvoltarea afacerii.
®
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ColourCounts.
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Phaser 6510

WorkCentre 6515

1
Dispozitivul automat de alimentare faţă-verso cu o
singură trecere, cu capacitate de 50 de coli, acceptă
hârtie cu dimensiuni cuprinse între 139,7 x 139,7 mm
şi 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 in. şi 8,5 x 14 in. Funcţiile
de scanare performante includ crearea de documente
PDF accesibile pentru căutare, cu recunoaştere optică
a caracterelor (OCR) integrată, precum şi scanarea
către e-mail, scanarea în reţea şi scanarea directă către
aplicaţii.

4
Tava manuală reglabilă cu capacitate de 50 de coli
acceptă hârtie cu dimensiuni personalizate între 76 x
127 mm şi 216 x 356 mm/3 x 5 in. şi 8,5 x 14 in.

2
WorkCentre 6515 include cea mai recentă interfaţă
multi-touch pentru o experienţă similară cu utilizarea
dispozitivelor mobile.

5
Tava 1 cu capacitate de 250 de coli acceptă hârtie cu
dimensiuni personalizate între 76 x 147 mm şi 216 x
356 mm/3 x 5,8 in. şi 8,5 x 14 in.
6
Tava 2 opţională de 550 de coli extinde capacitatea
totală la 850 de coli asigurând un timp de funcţionare
îndelungat şi sesiuni de imprimare neîntrerupte.

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

Surse:

Aplicaţia Xerox Mobile Link
®

1

Scanaţi, trimiteţi faxuri şi imprimaţi de la telefon sau tabletă, conectându-vă prin această aplicaţie gratuită
la echipamentele noastre multifuncţionale. Trimiteţi şi imprimaţi date din spaţiul de stocare în cloud şi creaţi
fluxuri de lucru accesibile printr-o singură atingere între dispozitivele mobile şi echipamentul multifuncţional.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.xerox.com/MobileLink.
1

Disponibilă de la începutul anului 2017

Studii: Loyola College, Maryland, SUA., de Ellen Hoadley,
Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. şi Faith Gilroy, Ph.D.
Case & Company, Management Consultants. Bureau
of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz
Motivation, Inc., Southern Illinois.
Materiale publicate: The Persuasive Properties of Colour,
Marketing Communications; What’s Working in Direct
Marketing. How to Use Colour to Sell, Cahners Publishing
Company. Grasp Facts Fast with Colour Copying, Modern
Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 şi Xerox® WorkCentre® 6515
Specificaţii pentru
dispozitiv
Viteză
Volum lunar1
Hârtie

Alimentare cu hârtie Standard

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

Phaser 6510DNI

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

WorkCentre 6515DNI

Până la 28 ppm color şi alb-negru A4
Până la 50.000 pagini/lună1
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso cu o singură trecere (DADF):
50 coli: dimensiuni personalizate: 139,7 x 139,7 mm - 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 in.
- 8,5 x 14 in.

Nu este disponibil

Tavă manuală: 50 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm/3 x 5 in. - 8,5 x 14 in.
Tava 1: 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 147 mm - 216 x 356 mm/3 x 5,8 in. - 8,5 x 14 in.
Opţional

Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 191 mm - 216 x 356 mm/3 x 7,5 in. - 8,5 x 14 in.

Ieşire hârtie

150 coli

Imprimare faţă-verso automată

Nu este disponibil

Imprimare şi copiere

Standard

Nu este disponibil

Rezoluţie

Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi

Imprimarea primei pagini

12 secunde color şi alb-negru

Copierea primei pagini

Nu este disponibil

Procesor/Memorie

733 MHz/1 GB

Conectivitate

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0

Limbaje de imprimare

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Funcţii de imprimare

Simulări de culoare compactă aprobate PANTONE® Colour, N pe pagină, dimensionare la formatul paginii, imprimare broşuri, mod alb-negru, coperţi/separatoare, imprimare
postere, filigrane, suprapuneri, coli banner, mod probă, imprimare securizată, imprimare de probă, imprimare personală, imprimare salvată, colaţionare în memoria RAM

Imprimare
mobilă şi
aplicaţii

Standard
Descărcare
gratuită
Opţional

Scanare

Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi. Copiere: până la 600 x 600 dpi
12 secunde color şi alb-negru
1,05 GHz/2 GB
10/100/1000Base-T
Ethernet, Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Securizare 

3

Standard

10/100/1000Base-T
Ethernet, Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Adaptor wireless pentru soluţii de imprimare Xerox®
(include Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0
şi Mopria. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.xerox.com/WPSA)

Nu este disponibil

Adaptor wireless pentru soluţii de imprimare Xerox®
(include Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0
şi Mopria. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.xerox.com/WPSA)

Nu este disponibil

Nu este disponibil

Destinaţii: scanare către e-mail (agendă cu adrese locală sau integrare LDAP,
SMTP), reţea (prin FTP/SMB), dispozitiv de memorie USB, WSD, aplicaţie (rețea
TWAIN), WIA (scanare WSD), Mac 10.9 sau versiuni ulterioare (reţea/Mac ICA),
computer în reţea (SMB/FTP), destinaţii multiple în cadrul unei singure lucrări
de scanare. Formate de fişier: JPG, TIFF (una şi mai multe pagini), PDF, PDF
accesibil pentru căutare cu OCR integrat. Caracteristici: rezoluţie optică până la
600 x 600 dpi, 24-bit color/8-bit alb-negru

Nu este disponibil

33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/MMR/JBIG, trimitere la mai multe destinaţii
(până la 200), trimitere întârziată (până la 24 de ore), detectare ton de apel
caracteristic, agendă fax (până la 200 de numere de apelare rapidă), redirecţionare
fax către e-mail, redirecţionare fax şi imprimare locală, interogare faxuri primite,
respingere faxuri nedorite, recepţionare securizată a faxurilor

Standard

Funcţii fax3

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0

Mopria® Print Service Plug-in, aplicaţia Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™

Fax

1

Standard

HTTPS (TLS) securizat, IPsec, autentificare 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrare adrese IP,
imprimare securizată, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS (TLS) securizat, IPsec, autentificare 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrare adrese IP,
imprimare securizată, recepţionare securizată a faxurilor, SNMPv3, LDAP (SASL),
autentificare în reţea, autentificare Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)

Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. 2 În funcţie de dispozitivul mobil, versiuni sau producător, poate fi necesară descărcarea gratuită a aplicaţiei din magazinele corespunzătoare.
Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul dispozitivelor
Server web încorporat Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple®
Bonjour®
Drivere de imprimare
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008,
Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versiunea 10.5 şi versiuni
ulterioare, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX®
11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox®
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Fonturi
136 fonturi PostScript; 88 fonturi PCL
Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso cu o singură trecere:
60 - 125 g/m²; tava manuală, tava 1 şi 2: 60 - 220 g/m²
Tipuri de suporturi
Hârtie standard, obişnuită, carton, hârtie personalizată, plicuri,
carton lucios, hârtie perforată, etichete, hârtie cu antet, carton
subţire, carton subţire lucios, hârtie preimprimată, hârtie reciclată
Mediu de funcţionare
Temperatură: depozitare: -20º până la 40ºC; în timpul funcţionării:
5º până la 32ºC; umiditate: 15 % până la 85 %; niveluri
de presiune sonoră: Phaser 6510: imprimare: 51,9 dB(A), în
aşteptare: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: imprimare: 52,5 dB(A),
în aşteptare: 26,3 dB(A); niveluri de putere acustică: imprimare:
Phaser 6510: 6,76 B sau mai puţin, în aşteptare: 4,0 B sau mai
puţin; WorkCentre 6515: 6,84 B sau mai puţin, în aşteptare:

4,25 B sau mai puţin; durată încălzire (din modul veghe): Phaser
6510: 26 secunde; WorkCentre 6515: 27 secunde
Alimentare cu electricitate
Putere: 120 V c.a., 60 Hz; consum de putere: Phaser 6510:
imprimare: 380 W, în aşteptare: 41 W, mod veghe: 0,9 W;
WorkCentre 6515: imprimare: 350 W, în aşteptare: 51 W, mod
veghe: 1,1 W; 220-240 V c.a., 50 Hz; consum de putere: Phaser
6510: imprimare: 350 W, în aşteptare: 44 W, mod veghe: 1,0 W;
WorkCentre 6515: imprimare: 370 W, în aşteptare: 52 W, mod
veghe: 1,2 W; calificat ENERGY STAR® (configuraţiile DN şi DNI)
Dimensiuni (LxAxÎ)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm, greutate: 23,8 kg;
Phaser 6510DNI: 420 x 499 x 347 mm, greutate: 23,8 kg;
WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm, greutate: 30,7 kg. Tava
opţională 2: 420 x 465 x 150 mm, greutate: 6,7 kg
Certificări
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesaţi
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumabile
Cartuşe de imprimare cu capacitate extinsă:
Cyan: 4.300 pagini standard1
Magenta: 4.300 pagini standard1
Galben: 4.300 pagini standard1
Cartuşe de imprimare cu capacitate mare:
Negru: 5.500 pagini standard1
Cyan: 2.400 pagini standard1
Magenta: 2.400 pagini standard1

Galben: 2.400 pagini standard1

106R03487

Cartuşe de imprimare cu capacitate standard:
Negru: 2.500 pagini standard1
Cyan: 1.000 pagini standard1
Magenta: 1.000 pagini standard1
Galben: 1.000 pagini standard1

106R03484
106R03481
106R03482
106R03483

Articole de întreţinere curentă:
Cartuş cilindru negru: 48.000 pagini2
Cartuş cilindru cyan: 48.000 pagini2
Cartuş cilindru magenta: 48.000 pagini2
Cartuş cilindru galben: 48.000 pagini2
Cartuş toner rezidual: 30.000 pagini2

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

Opţiuni
Dispozitiv de alimentare pentru 550 coli 
Adaptor de reţea wireless 

097S04765
497K16750

1
Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.
Randamentul variază în funcţie de imagine, acoperirea cu cerneală şi modul de imprimare.
2
Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat se bazează pe o mărime medie a
lucrării de 3 pagini format A4/letter. Randamentul variază în funcţie de durata operaţiunii şi
dimensiunea, respectiv orientarea suporturilor de imprimare.

106R03693
106R03694
106R03695
106R03488
106R03485
106R03486

Configuraţiile variază în funcţie de ţară.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.xerox.com/office
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