
Echipamentul multifuncţional 
pentru formate mari  
Xerox 6604/6605 
Broşură 

Echipamentul multifuncţional pentru
formate mari Xerox® 6604™/6605™ 
Calitate superbă a imaginii,
fiabilitate demonstrată,
flux de lucru multifuncţional –  
totul într-un echipament compact



Soluţia ideală de scanare color  
pentru formate mari 
Echipamentul multifuncţional pentru formate mari Xerox® 6604™/6605™ 
vă oferă cel mai fiabil, flexibil, productiv şi performant sistem într-un singur echipament  
compact.

Având la bază remarcabila tehnologie a 
motoarelor de imprimare 6204®, soluţia 
6604/6605 oferă funcţii performante de 
copiere / imprimare / scanare la un preţ 
atrăgător. Şi este atât de uşor de folosit… 
Ecranul tactil color cu diagonală de 15” 
(381 mm) dispune de o interfaţă directă 
cu meniuri intuitive, oferind oricărui 
utilizator posibilitatea de a accesa funcţiile 
echipamentului.   

Opţiunile de pre-vizualizare ale ecranului 
vă permit să verificaţi în timp real calitatea 
imaginilor scanate înainte de a scana 
următorul document original, evitând astfel 
imprimarea inutilă a imaginilor.

Soluţia pentru formate mari Xerox 
6604/6605 vine în întâmpinarea nevoii de 
imprimare monocrom digital CAD cu viteze 
de imprimare impresionante 4 D/A1 sau 
5 D/A1, în vederea respectării termenelor 

stricte de predare; echipamentul vă oferă o 
rezoluţie de imprimare, scanare şi copiere 
de 600 dpi pentru a îndeplini cerinţele celor 
mai importanţi clienţi, şi o gamă variată 
de suporturi de imprimare pentru toate 
aplicaţiile dumneavoastră.

Designul compact permite realizarea 
proiectelor mari în spaţii mici şi vă permite să 
poziţionaţi echipamentul exact acolo unde 
aveţi nevoie de el.

Special concepută pentru 
aplicaţii complexe pentru 
formate mari, precum: 
•	 Planuri	de	construcţii	sau	arhitectură

•	 	Desene	tehnice	

•	 Scheme	tehnice

•	 	Diagrame	electrice		
(ex:	circuite)

•	 Schiţe	mecanice	bidimensionale

•	 Modelarea	solidelor

•	 Schiţe	mecanice	tridimensionale

•	 Proiecte	ştiinţifice	/	medicale

•	 Aplicaţii	seismice	

•	 GIS/cartografie	
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Imagini clare— 
imprimare după imprimare
Materialele imprimate, scanate sau copiate 
merită cea mai bună calitate a imaginii. Veţi 
obţine detalii clare şi precise şi fundaluri 
uniforme alb-negru sau color chiar şi la cele 
mai complexe desene şi planuri tehnice. 

Performanţă excepţională
Echipamentele 6604/6605 asigură constant 
viteza de imprimare şi multifuncţionalitatea 
necesare producerii a până la 5 imprimări D/
A1 pe minut şi imprimării pe media lată de 
până la 914.4mm şi lungă de până la 15m. 
Veţi beneficia de performanta funcţie de 
copiere ce face faţă chiar şi celor mai 
pretenţioase cerinţe, cu opţiuni precum 
seturile colaţionate, nivelurile multiple de 
densitate a culorii sau anularea comenzilor 
pentru a economisi timp. De asemenea, 
6604/6605 oferă un plus de flexibilitate 
scanării color. Scanerul color integrat 
activează fluxurile color la distanţă, asigurând 
un proces de calibrare a culorilor de mare 
precizie. Veţi putea transforma fişierele 
scanate în diverse formate, pentru ca mai 
apoi să le transmiteţi, salvaţi sau imprimaţi 
oriunde în reţea. 

Această imprimantă dispune de un server 
integrat, compatibil cu sistemele de operare 
Windows şi mediul de reţea. Serverul de 
imprimare FreeFlow Accxes permite redarea 
exactă a lucrărilor, este compatibil cu fluxurile 
de lucru actuale şi poate fi optimizat. Soluţia 
6604/6605 dispune de un portofoliu 
cuprinzător de consumabile şi materiale de 
imprimare accesibile, în vederea menţinerii 
costurilor totale la un nivel cât mai redus.

 

Conceput special pentru 
dumneavoastră
Alegeţi cea mai potrivită soluţie Xerox 
6604/6605 în funcţie de cerinţele specifice 
referitoare la fluxuri de lucru şi comenzi. 

•	  Imprimantă/copiator digital cu funcţie 
de scanare către reţea, un sistem 
multifuncţional complet pentru mobilitatea 
documentelor – de la staţia de lucru la 
imprimantă şi invers.

•	  Tava de ieşire standard a imprimantei are 
o capacitate de până la 20 de coli D/A1, iar 
Generic Finisher Interface (GFI) vă permite 
să adăugaţi un dispozitiv de pliere în linie 
opţional pentru un proces de lucru mai 
eficient şi productivitate crescută.

•	  O tavă standard pentru hârtie în rolă şi un 
dispozitiv de inserare a colilor de hârtie cu 
o a doua tavă opţională pentru hârtie în 
rolă, asigurând astfel manevrarea flexibilă 
a hârtiei în rolă şi coli, acolo unde este 
nevoie.

Serverul de imprimare FreeFlow® 
Accxes® destinat fluxurilor de 
lucru actuale şi viitoare 
Serverul de imprimare FreeFlow Accxes 
adaugă funcţii destinate creşterii 
productivităţii, transformând astfel seria 
6604/6605 într-o soluţie multifuncţională în 
pas cu cerinţele dumneavoastră actuale – şi 
viitoare. Integrând tehnologia inovatoare a 
serverului de imprimare FreeFlow Accxes, 
câştigaţi în eficienţă cu funcţii precum 
imprimare, copiere şi scanare către căsuţa 
poştală simultane, opţiuni de selectare, etc. 
Serverul FreeFlow Accxes include:

•	  Eficienţă—Primiţi şi procesaţi comenzi, 
imprimaţi, copiaţi sau scanaţi, recuperaţi 
imagini scanate şi vizualizaţi Web Printer 
Management Tool simultan.

•	  Aplicaţii uşor de utilizat—Folosiţi 
Document Submit Tool pentru simplificarea 
administrării sistemului, a scanării şi 
imprimării comenzilor complexe.

•	  Rotirea imaginilor/selectare automată 
a hârtiei—Imprimaţi sau copiaţi automat 
o imagine folosind orice tip de hârtie 
încărcat în echipament.

•	  Copiere din memorie—Reimprimaţi şi 
redimensionaţi comanda de copiere fără să 
o re-scanaţi.

•	  Copiere de probă—Imprimaţi doar o 
parte a unei imagini pentru validare.

•	  Suprascrierea datelor—Fişierele sunt 
şterse automat pentru securizarea datelor.

•	  Acces instant—Mutaţi documentele în 
directoare speciale pentru un flux de lucru 
mai rapid în reţea.

•	  Acces total—Scanaţi documentele 
folosind scanerul color integrat şi 
imprimaţi-le la orice echipament.

•	  Calibrare precisă a culorilor—3 moduri 
de calibrare pentru definirea calităţii 
imaginilor scanate.

•	  Previzualizarea imaginilor scanate—
Lucrările scanate pot fi vizualizate imediat, 
pentru evitarea erorilor şi imprimarea 
inutilă a imaginilor.

•	  Managementul lucrărilor—Asigură un 
control mai eficient al lucrărilor şi fluxurilor 
de lucru.

Serverul	de	imprimare	
FreeFlow	Accxes	
integrat	şi	driverul	de	
imprimare	asigură	
performanţa	constantă	
a	producţiei	zi	de	zi.

Pentru	un	plus	de	
funcţionalitate,	
alegeţi	opţiunile	de	
scanare	către	căsuţa	
poştală,	disponibile	
la	echipament	sau	la	
distanţă.	

Scaner	color	cu	
rezoluţie	de	600	dpi	
pentru	activarea	
fluxurilor	de	lucru	color	
la	distanţă.

Datorită	meniurilor	
simple	şi	intuitive,	
orice	utilizator	poate	
deveni	expert	în	maxi-
mizarea	productivităţii	
fluxurilor	de	lucru.	

Dimensiunea	
compactă	şi	traseul	
hârtiei	vă	permit	să	
instalaţi	echipamentul	
6604/6605	exact	unde	
aveţi	nevoie	de	el.

Funcţiile	
echipamentului	
6604/6605	pot	fi	
optimizate	pentru	a	
face	faţă	ritmului	de	
dezvoltare	a	afacerii	
dumneavoastră.
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Suportul de care aveţi nevoie
Întreaga soluţie beneficiază de suport, de la imprimantă, la materialele de imprimare şi până la consumabile. Reţeaua noastră globală de 
ingineri de service vă stă la dispoziţie pentru a vă ajuta să profitaţi la maximum de soluţia Xerox, în acelaşi ritm cu dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră.
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Specificaţii Xerox® 6604™/6605™

Motor de imprimare 
Proces 
•			Xerografic	cu	LED	
Viteză 
•	60	mm/s	
Imprimări/minut 
•	6604	4	D	(A1)	pe	minut
•	6605	5	D	(A1)	pe	minut
Imprimarea primei pagini 
•	25	sec	(D/A1)	
Timp de încălzire 
•	2.75	minute
Alimentare media 
•	1	rolă	(standard);	a	2-a	rolă	(opţional)	
•	Dispozitiv	de	inserare	a	colilor	(standard)	
Dimensiuni ieşire 
•	Minim:	297	mm	lăţime
•	Maxim:	914.4	mm	lăţime
•	Lungime	maximă:	15	m	
Rezoluţie 
•	600	dpi	
Nuanţe de gri 
•	256	nuanţe	(alb-negru	8	bit)
Interfaţă 
•	Ecran	color	cu	comandă	prin	atingere	15"	

Media 
Tipuri de media 
•	hârtie,	calc,	film	
Grosimi media 
•	Hârtie:	75	–	110	g/m2 
•	Calc:	90	–	112	g/m2 
•	Film:	75	–	100	microni	(4	mil)	

Scaner integrat 
Scanare color şi alb-negru 
Viteză de scanare 
•		Maxim	254	mm/s	alb-negru	 

şi 83.8 mm/s color
Rezoluţie 
•	600	dpi	
Adâncime de culoare
•		1	(monocrom),	256	nuanţe	de	gri,	 

16 milioane de culori
Dimensiuni maxime document 
•	1050	mm	x	15	m	alimentare	
•	1016	mm	lăţimea	imaginii	
Grosime maximă document 
•	0.3	mm	
Realizarea primei copii 
•	44	sec	(D/A1)	

Număr maxim de copii 
•	999	
Registraţie
•	Marginea	stângă	sau	centru
Colaţionare electronică 
•	Normală	şi	inversă
Micşorare/mărire 
•	25	–	400%	în	intervale	de	0.1%		
Scanare către directoare personale 
•	Opţional	
•		Formate	de	scanare:	PDF,	TIFF	şi	TIFF 

multi pagină, CALS cu o singură pagină

Finisare 
Tavă de ieşire 
•	Ieşire	în	partea	din	faţă	a	echipamentului	
Capacitate tavă de ieşire 
•	20	D	(A1)	
Dispozitiv de pliere 
•		Interfaţă	generică	(GFI)	pentru	adăugarea 

echipamentelor	de	finisare

Server de imprimare 
FreeFlow® Accxes®

Intern 
•	Memorie	2	GB	sau	mai	mult
•	Hard	Disk	160	GB	
•	Opţional	hard	disk	detaşabil	80	GB
Porturi 
•		Ethernet	10/100/1000	Base	T,	IEEE1394	 

(doar scaner), Serial RS232 (doar service),  
and USB 2.0 (doar interfaţă echipament) 

Protocoale de reţea 
•	TCP/IP;	LPR	
Formate de date 
•		Standard:	HP-GL	HP-GL/2	HP-RTL	(emulare	HP	

750C),	TIFF	6.0	(inclusiv	LZW),	JPEG,	C4,	CALS	1	&	2,	
CalComp	906/907/951/PCI,	CGM	 
(Level	1	cu	ATA	ext.),	FileNET®,	NIRS/NIFF,	VCGL,	
VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, 
Blocked	Raster,	Compact	Raster)	

•		Opţional:	Adobe® PostScript®	3™,	PDF	(v1.7),	
DWF	(v6.0),	BMP,	JPEG	2000,	PNG,	GIF,	DGN	

Contorizare lucrări (opţional) 
•	Contorizare	scanare/copiere	şi	imprimare
Suprascrierea datelor (opţional) 
•	Suprascrie	datele	pentru	securizare	
Aplicaţii 
•		FreeFlow	Accxes	Document	Submit	
•	FreeFlow	Accxes	Document	Retrieve	
•	Web	Printer	Management	Tool	
•	Account	Management	Tool	

Funcţii 
•		Copiere,	scanare	şi	imprimare	simultane	 

(necesită instalarea anumitor opţiuni) 
•		InstantAccxes	(transmitere	lucrări	prin	directoare 

speciale) 
•		Scanare	fişiere	multi-pagină	PDF,	TIFF	 

(necesită instalarea anumitor opţiuni) 
•	Previzualizare	scanare
•	Reimprimare	lucrări
•		TotalAccxes	(scanare	către	imprimante	aflate	la	

distanţă) 
•		Calibrarea	culorilor
•	Managementul	lucrărilor
Drivere de imprimare 
•		Versiuni	32	bit	şi	64	bit	(x64)	Windows® XP, Windows 

Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 
2008 

Drivere de imprimare opţionale 
•		Adobe	PostScript	3	pentru	32	bit	sau	64	bit	(x64)	

Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 

Cerinţe electrice
Europa 
•	4	prize	220	–	240V,	15	A	în	total

Dimensiuni
Lăţime, adâncime, înălţime şi greutate
•	1520	mm	x	700	mm	x	1550	mm 
•	1	Rolă	-	262.2	kg
•	2	Role	-	286.2	kg

Cerinţe de mediu
Temperatură
•	Minim:	10o C
•	Maxim:	32o C
Umiditate relativă (fără condens)
•	Minim:	15%
•	Maxim:	85%
Consum
Mod economic
•	10	W	(sau	mai	puţin	@	120V	CA)
Funcţionare
•		1440W	(sau	mai	puţin	@	120V	CA) 

(conform cerinţelor Energy Star)

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


