Цветен принтер Xerox Phaser 6510
и цветно мултифункционално
устройство Xerox WorkCentre 6515
®

®

Отвъд очакваното за бизнеса

®

®

Бъдете непреклонни в стремежа си.
Произвеждайте с лекота.
Това е начинът да изградите бизнеса си. Представяме ви цветния принтер Xerox Phaser 6510
®
®
и цветното мултифункционално устройство Xerox WorkCentre 6515 – готови за незабавна
употреба. Фантастично качество на изображенията, лесно свързване, вградена продуктивност
и надеждност, на които можете да разчитате, на цена, която можете да си позволите.
®

Изключителна свързаност
От момента, в който ги извадите от кутията,
нашите устройства са готови за начина, по
който работите, а DNI конфигурациите се
предлагат стандартно с Wi-Fi свързаност за
безжична мобилност и свобода да поставите
устройството точно където ви е необходимо.
Нашият инсталационен съветник за Wi-Fi®
и настройка Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
правят свързването сигурно и изключително
лесно. А с Wi-Fi Direct® мобилните устройства
могат да се свързват директно (и сигурно).
• Готови за сдвояване. Сега можете да
се свързвате лесно с мобилни телефони,
таблети и други съвместими устройства,
поддържащи комуникация в близко поле
(NFC) с докосване за сдвояване1 – същата
технология, използвана при Apple Pay® и
други мобилни приложения за удобство.
• Увеличена мобилност. Печатайте имейли,
снимки и важни документи от множество
различни мобилни устройства моментално
и без сложно настройване с Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, добавката Xerox® Print
Service за Android™ и Mopria®.

Превъзходно качество на
изображенията
Независимо от бизнеса ви, представянето ви ще
бъде възможно най-добро с нашите иновации в
качеството на цветните изображения.
• Регулиран тонер. Както при Phaser
6510, така и при WorkCentre 6515 се
използва нашата нова формула Xerox®
EA тонер, която е проектирана за
подобряване на възпроизводимостта на
точките и намаляване на отпадъците.
Тъй като тонерът се стопява при по-ниски
температури, той пести и енергия.
Възхитителни цветове. Кристално ясни детайли.
Перфектната рецепта за бизнес успех.

• Поразяваща резолюция. По-малките
частици на тонера водят до представяне пофини детайли, а с 1200 x 2400 точ./инч вашите
печатни материали ще привлекат внимание
и ще изпъкват с блясък и изисканост.
• Корекция на цвета. Одобрените от
PANTONE® Colour емулации на плътни
цветове и технологията на Xerox® за
автоматична корекция на цвета осигуряват
резултатите, на които разчитате.

Превъзходна производителност
Управлявайте ежедневната работна
натовареност с мощната производителност,
от която вашият бизнес се нуждае, за да расте
и процъфтява.
• Мултифункционална продуктивност.
Спестяващото пространство цветно
мултифункционално устройство WorkCentre
6515 помага за пестене на енергия и
намаляване на разходите за консумативи
чрез комбиниране на функциите за
копиране, печат, цветно сканиране и факс
в едно достъпно устройство.
• Изключителна производителност.
С месечно натоварване от 50 000 страници
и скорости на печат от 30 стр./мин. и двете
устройства са идеално позиционирани да
удовлетворяват нуждите на вашия растящ
бизнес.
• Печатайте повече и за по-дълго време.
Опционалната втора тава за хартия
позволява зареждане на допълнителни
550 листа за продължителен печат без
прекъсвания.
• Пестете време. WorkCentre 6515
едновременно сканира двете страни на
двустранни документи, като позволява
най-много 37 отпечатвания в минута.

®

• Практично сканиране. Предварителният
преглед при сканиране ви позволява да
видите сканирания файл, преди да го
изпратите. Можете да премахвате нежелани
страници, да проверявате точността
и да пестите ценно време – значително
подпомагане на продуктивността.

Пестящ време помощник
Времето е пари и тези устройства са създадени
специално за опростяване и автоматизиране на
донасящите печалба, изискващи време задачи.
• Готови за работа. Нашият най-нов
интерфейс със сензорен екран предлага
употреба, базирана на приложение,
подобно на таблет с жестове и докосване
с няколко пръста. Персонализирайте го,
за да съответства на вашия работен поток
и навигирайте с интуитивни, подобни на
смартфон бързи плъзгания и жестове.1
• Свързана с облака група. С няколко
лесни стъпки вашето мултифункционално
устройство е готово за сканиране или печат
директно към или от облака.² Сканирайте
към имейл, FTP, мрежа или някъде по-близо
– като например интегрираните на предния
и задния панел USB портове.
• Лесно управление. Нашият вграден уеб
сървър с променен дизайн е лесен за
употреба и с бърз отговор, поради което
можете с лекота да управлявате вашия
принтер или мултифункционално устройство
на работното си място или в движение.
• Постоянна защита. Запазете поверителната
си информация далеч от непредвидени
получатели с най-новите функции за
сигурност, включително IPsec, SNMPv3,
филтриране по IP адрес и защитен печат.
1
Само при WorkCentre 6515
²И
 зисква се поддръжка за приложението Xerox® Mobile Link за iOS®
или Android™, което ще се предлага в началото на 2017 г.

Създадени за ускоряване на бизнеса
Мултифункционалното устройство Xerox WorkCentre 6515 разширява още повече
®
®
забележителната производителност при печат на Xerox Phaser 6510, предоставяйки
множество мощни инструменти за нейното повишаване, благодарение на които ежедневните
офис задачи се извършват по-ефективно от всякога.
®
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Phaser 6510

Увеличаване на
запомняемостта в сравнение
с черно-бялата гама.
 обавената вероятност цветно
Д
отпечатан пощенски материал
да бъде отворен първи.

За да разгледате всички начини, по които
цветът подобрява производителността, посетете
www.xerox.com/ColourCounts.

WorkCentre 6515

1

4

50-листовото автоматично подаващо устройство с
двустранно сканиране и еднократно преминаване
работи с размери от 5,5 x 5,5 инча до 8,5 x 14 инча/
от 139,7 x 139,7 mm до 216 x 356 mm. Мощните
функции за сканиране включват създаване на PDF
документи с възможност за търсене с вграденото
оптично разпознаване на знаци (OCR), както и
със сканиране към имейл, мрежово сканиране и
директно сканиране към приложения.
2

WorkCentre 6515 включва най-новият интерфейс
с многоточкова сензорна система за използване
подобно на това на мобилен телефон.

Регулируемата 50-листова байпасна тава работи с
носители с размери от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от
76 x 127 mm до 216 x 356 mm.
5

250-листовата тава 1 работи с носители с размери от
3 x 5,8 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 147 mm до 216
x 356 mm.
6

Избираемата 550-листова тава 2 увеличава общия
капацитет до 850 листа за повече време на работа и
непрекъснати цикли на печат.

3

Разположеният на предния панел USB порт позволява
на потребителите лесно да печатат от или да сканират
към произволна стандартна USB външна памет.

Източници:

Приложение Xerox Mobile Link
®

1

Сканирайте, изпращайте имейл и факс от вашия телефон или таблет чрез свързване с нашите
мултифункционални устройства чрез това безплатно приложение. Изпращайте данни към
и печатайте данни от място за съхранение в облака и създавайте работни потоци с едно натискане
между мобилното устройство и мултифункционалното устройство. За повече информация посетете
www.xerox.com/MobileLink.
1

Предлагано в началото на 2017 г.

Проучвания: Loyola College, Maryland, U.S.A., by Ellen
Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., and Faith Gilroy,
Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau
of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz
Motivation, Inc., Southern Illinois.
Публикувани материали: 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 и Xerox® WorkCentre® 6515
Технически характеристики
Скорост
Работно натоварване1
Работа с хартия
Подаване на хартия

Стандартни

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

Phaser 6510DNI

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

WorkCentre 6515DNI

До 30 стр./мин. цветно и черно-бяло (Letter)/28 стр./мин. цветно и черно-бяло (A4)
До 50 000 стр./месец1
Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и
еднократно преминаване (DADF): 50 листа: Нестандартни размери:
от 5,5 x 5,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 139,7 x 139,7 mm до 216 x 356 mm

няма

Байпасна тава: 50 листа; Нестандартни размери: от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 mm до 216 x 356 mm
Тава 1: 250 листа; Нестандартни размери: от 3 x 5,8 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 147 mm до 216 x 356 mm
Опции

Тава 2: 550 листа; Нестандартни размери: от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 191 mm до 216 x 356 mm

Изход на хартията

150 листа

Автоматичен двустранен печат

няма

Печат и копиране

Стандартни

няма

Стандартни

Разделителна способност

Печат: До 1200 x 2400 точ./инч

Време за извеждане на първата страница

От 12 секунди цветно и черно-бяло

Време за извеждане на първото копие

няма

Процесор/памет

733 MHz/1 GB

Възможности за свързване

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

Езици за описание на страница

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

Функции за печат

Одобрените от PANTONE® Colour емулации на плътни цветове, няколко страници на лист, пасване на страница, печат на брошура, продължаване
на печата в черно, корици/разделители, печат на постери, водни знаци, овърлеи, титулни страници, режим на чернова, защитен печат, контролен
печат, личен печат, записан печат, RAM колиране

Мобилен печат
и приложения

Стандартни
Безплатно изтегляне
Опции

Сканиране

Печат: До 1200 x 2400 точ./инч; Копиране: До 600 x 600 точ./инч
От 12 секунди цветно и черно-бяло
1,05 GHz/2 GB
10/100/1000Base-T
Ethernet, Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Добавка Mopria® Print Service, приложение Xerox® Mobile Link, добавка Xerox® Print Service за Android™
Адаптер за решения за безжичен печат Xerox®
(включва Apple AirPrint, Google Cloud Print
v2.0 и Mopria. За допълнителна информация
посетете www.xerox.com/WPSA)

няма

Адаптер за решения за безжичен печат Xerox®
(включва Apple AirPrint, Google Cloud Print
v2.0 и Mopria. За допълнителна информация
посетете www.xerox.com/WPSA)

няма

Местоназначения: Сканиране към имейл (локална адресна книга или
LDAP интегриране, SMTP), мрежа (чрез FTP/SMB), USB външна памет,
WSD, приложение (TWAIN мрежа), WIA (WSD сканиране), Mac 10.9
или по-нова версия (мрежа/Mac ICA), мрежов компютър (SMB/FTP),
множество местоназначения в единично задание за сканиране;
Файлови формати: JPG, TIFF (единични и множество страници),
PDF, PDF с възможност за търсене с интегрирано OCR; Функции:
До 600 x 600 точ./инч оптична разделителна способност, 24-битов
цветен/8-битов скала на сивото

Стандартни

Опции

Множество решения, предлагани от различни партньори на Xerox Alliance

Факс

няма

Компресия 33,6 Kbps с MH/MR/MMR/JBIG, масово разпращане (до
200 дестинации), отложено стартиране (до 24 часа), разпознаване на
специални тонове за звънене, адресна книга за факс (до 200 номера за
бързо набиране), препращане на факс към имейл адрес, препращане
на факс и локален печат, получаване при поискване, отказване на
нежелани факсове, защитено получаване на факсове

Secure HTTPS (TLS), IPsec, автентификация при 802.1x, S/MIME, IPv6,
филтриране по IP адрес, защитен печат, SNMPv3, LDAP (SASL)

Secure HTTPS (TLS), IPsec, автентификация при 802.1x, S/MIME, IPv6,
филтриране по IP адрес, защитен печат, SNMPv3, LDAP (SASL)

Факс функции3

Стандартно

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

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

няма

Сигурност

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

1
Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно. 2 В зависимост от специфичното мобилно устройство, версии или доставчик – за мобилното устройство може да се изисква безплатно изтегляне на приложението от подходящ(и)
магазин(и). 3 Изисква аналогова телефонна линия.

Управление на устройството
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple®
Bonjour®

6,84 B или по-малко, Режим на готовност: 4,25 B или по-малко;
Време на загряване (от спящ режим): Phaser 6510: От 26
секунди; WorkCentre 6515: От 27 секунди

Драйвери за печат
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server
2008 R2 Server 2012, Mac OS® версия 10.5 и по-нова, 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®

Електрически данни
Енергия: 120 VAC, 60 Hz; Консумация на енергия: Phaser
6510: Печат: 380 W, Режим на готовност: 41 W, Спящ режим:
0,9 W; WorkCentre 6515: Печат: 350 W, Режим на готовност:
51 W, Спящ режим: 1,1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; Консумация
на енергия: Phaser 6510: Печат: 350 W, Режим на готовност:
44 W, Спящ режим: 1,0 W; WorkCentre 6515: Печат: 370 W,
Режим на готовност: 52 W, Спящ режим: 1,2 W; ENERGY STAR®
квалифициран (DN и DNI конфигурации)

Шрифтове
136 PostScript шрифта; 88 PCL шрифта
Работа с носители
Автоматично подаващо устройство с двустранно
сканиране и еднократно преминаване: 16 lb Bond – 45 lb
корица/60 –125 gsm; байпасна тава и тави 1 и 2: 16 lb
Bond – 80 lb корица/60 – 220 gsm
Видове носители
Bond, обикновена хартия, картон, нестандартна, пощ.
пликове, гланциран картон, перфорирана, етикети,
бланка, лек картон, лек гланциран картон, предварително
разпечатана, рециклирана
Работна среда
Температура: Съхранение: -4º до 104ºF/от -20º до 40ºC;
Работна: от 41º до 90ºF/от 5º до 32ºC; Влажност: от 15%
до 85%; Нива на звуково налягане: Phaser 6510: Печат:
51,9 dB(A), Режим на готовност: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515:
Печат: 52,5 dB(A), Режим на готовност: 26,3 dB(A); Нива на
звукова мощност: Печат: Phaser 6510: 6,76 B или по-малко,
Режим на готовност: 4,0 B или по-малко; WorkCentre 6515:

Размери (ШxДxВ)
Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 инча/420 x 483 x
347 mm; Тегло: 52,5 lb/23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6
x 13,7 инча/420 x 499 x 347 mm; Тегло: 52,5 lb/23,8 kg;
WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 инча/ 420 x 506 x
500 mm; Тегло: 67,7 lb/30,7 kg; Опционна тава 2: 16,5 x 18,3 x
5,9 инча/420 x 465 x 150 mm; Тегло: 14,8 lb/6,7 kg
Сертификации
За да видите най-актуалния списък на сертификациите, посетете
www.xerox.com/OfficeCertifications
Консумативи
Тонер касета с много висок капацитет:
Циан: 4 300 станд. стр.1
Магента: 4 300 станд. стр.1
Жълто: 4 300 станд. стр.1

106R03693
106R03694
106R03695

Конфигурациите варират според географския регион.

За допълнителна информация посетете www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, Xerox с графичната сфера®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Phaser® и WorkCentre® са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други държави. Като партньор на ENERGY STAR®, Xerox Corporation
удостоверява, че този продукт отговаря на директивите на ENERGY STAR за енергийна ефективност (DN и DNI конфигурации). ENERGY STAR
и графичният знак на ENERGY STAR са регистрирани в САЩ търговски марки. Информацията в тази брошура може да бъде променяна без
предизвестие. 11/16 BR19318
65XBR-013A

Висококапацитетни тонер касети:
Черно: 5 500 станд. стр.1
Циан: 2 400 станд. стр.1
Магента: 2 400 станд. стр.1
Жълто: 2 400 станд. стр.1

106R03488
106R03485
106R03486
106R03487

Тонер касети със стандартен капацитет:
Черно: 2 500 станд. стр.1
Циан: 1 000 станд. стр.1
Магента: 1 000 станд. стр.1
Жълто: 1 000 станд. стр.1

106R03484
106R03481
106R03482
106R03483

Артикули за редовна поддръжка:
Черна барабанна касета: 48 000 стр.2
Циан барабанна касета: 48 000 стр.2
Магента барабанна касета: 48 000 стр.2
Жълта барабанна касета: 48 000 стр.2
Касета за отпадъци: 30 000 стр.2

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

Опции
Подаващо устройство за 550 листа 
Адаптер за безжична мрежа 

097S04765
497K16750

1
Средностатистически стандартни страници. Посочената производителност е съгласно
ISO/IEC 19798. Стойността варира според изображението, процента на покритие
и режима на печат.
2
Приблизителен брой страници. Посочена производителност на база на размери на
страницата 3 A4-/letter. Производителността ще се различава според дължината на
изпълнението на заданието и размера на носителя и ориентацията.

