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Snižte náklady a zvyšte rychlost
S výjimečným výkonem kopírky a možností 
přidat výkonný tisk, skenování a faxování, 
zařízení WorkCentre řady 5300 je navrženo tak, 
aby neustále pracovalo na nejvyšší výkon. Plus 
vícenásobná úroveň možností kontroly nákladů 
vám snadno umožní spravovat náklady díky 
omezení, sledování a přiřazování nákladů.

 Výsledky rychleji. S rychlostí tisku a 
kopírování až 35 str./min zvládnete všechny 
úkoly.

 Automatizované pracovní postupy. 
Ušetřete čas a zvyšte efektivitu práce s 
pohodlnými funkcemi, které zautomatizují 
rutinní úlohy. Například, funkce přesměrování 
faxu na email vám automaticky přepošle 
příchozí faxy do vaší emailové schránky.

 Výkonné skenování. Zefektivněte vaše 
pracovní postupy s funkcemi skenování, jako 
například skenování do adresáře1, síťové 
skenování1, skenování do prohledávatelného 
PDF1 a standardním barevným skenováním. 
Převede papírové dokumenty na digitální 
soubory pro automatické směrování a 
archivaci. Zobrazení náhledů naskenovaných 
a uložených dokumentů na zařízení, a to 
přímo z dotykové obrazovky. Rychlejší přístup 
k souborům díky vylepšené kompresi souborů, 
která výrazně zredukuje velikost souboru.

 Snadná obsluha pro každého. Funkce 
skenování na/tisk z USB zařízení vám umožní 
tisknout na skenovat na zařízení USB, pokud 
nejste u svého počítače.

 Sledování limitů a využívání zařízení. S 
funkcí standardního účtování Xerox mohou 
administrátoři nastavit limity pro jednotlivé 
uživatele pro využívání funkcí tisku, kopírování, 
skenování a faxování. Mohou také vytvořit 
účet pro sledování aktivity uživatele, skupiny 
nebo celého oddělení.

 Zažijte skutečný multitasking. Zařízení 
WorkCentre řady 5300 umožňuje uživatelům 
provádět pět různých úkonů zároveň: RIPovat, 
přijímat, programovat, zpracovávat tiskovou 
frontu a odesílat. Tato rozšířená možnost 
vám umožňuje kopírovat, tisknout, skenovat 
a faxovat i když jsou současně prováděny jiné 
úlohy.

V naprostém klidu
Funkce zařízení WorkCentre řady 5300 využívají 
nejmodernější technologie pro optimalizované 
zabezpečení zařízení a sítě.

 Mějte vždy své dokumenty v bezpečí. S 
funkcí zabezpečeného tisku jsou tiskové úlohy 
uloženy v samostatné tiskové frontě, až ji 
majitel úlohy uvolní pro tisk. Navíc mohou 
uživatelé přeměnit papírové dokumenty na 
zabezpečené elektronické soubory, a to díky 
funkci skenování do heslem zabezpečeného 
PDF.

 Zabraňte neautorizovanému přístupu. 
Výkonné funkce, jako standardní identifikace 
v síti2, s dostupnými technologiemi, jako 
systém zabezpečeného přístupu s jedinečným 
ID zajišťuje, že k zařízení mohou přistupovat 
pouze autorizovaní uživatelé.

 Udržujte integritu informací. 256bitové 
šifrování informací na pevném disku a funkce 
přepsání povrchu disku využívá standard FIPS 
140-2 a zajišťuje, že vaše data zůstanou v 
bezpečí.

 Zůstaňte v bezpečí. Citlivá data zůstanou v 
bezpečí na vaší síti, a to díky identifikaci sítě a 
šifrovaným emailům, plus vestavěné podpoře 
nejnovějších bezpečnostních protokolů IPsec, 
802.1X a SNMPv3.0.

Perfektní volba pro každé 
pracovní prostředí
Prostorově úsporné zařízení WorkCentre 
řady 5300 poskytuje výhody vaší kanceláři 
i vnějšímu světu, a to díky modernímu 
zpracování, které přináší velké úspory ve 
spotřebě elektrické energie.

 Menší půdorys. Ušetřete drahocenný prostor 
díky zařízení, které se vejde všude.

 Tichý provoz. Zařízení WorkCentre řady 5300 
produkuje méně hluku, čímž umožňuje umístit 
zařízení blíže, aniž byste byli rušeni.

 Výhody technologií Xerox. Náš EA toner 
s technologií nízkého bodu tání umožňuje 
používat nižší teplotu fixace o 20 stupňů C 
nižší, než běžný toner. Navíc, náš skener s LED 
osvětlením spotřebovává pouze jednu třetinu 
energie, než tradiční zdroje světla. Výsledkem 
je úspora elektrické energie a skvělý, lesklý tisk 
- a to i na běžný papír.

 Standardní oboustranný tisk. Zařízení 
WorkCentre řady 5300 je standardně 
vybaveno funkcí oboustranného tisku, čímž 
šetříte papír i náklady.

 Plní normu ENERGY STAR®. Zařízení 
WorkCentre řady 5300 plní nejpřísnější 
požadavky normy ENERGY STAR.

Multifunkční zařízení WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
Vysoce modulární multifunkční zařízení WorkCentre řady 5300 poskytuje rušným 
kancelářím vysokou produktivitu. Každodenní úlohy budou prováděny efektivněji, 
intenzivní procesy jsou optimalizovány díky přizpůsobitelným pracovním procesům, 
které potřebujete ve vašem podnikání. 

Řešení Xerox Workflow Solutions  
posunou váš multifunkční systém 
WorkCentre řady 5300 na vyšší 
úroveň optimalizace.

Změňte způsob, jakým vaše společnost pracuje, 
a to díky výkonným řešením Xerox Workflow 
Solutions. Když lidé pracují efektivněji, rychleji 
a v méně krocích, produktivita stoupá. A stress 
se snižuje. A také počet chyb. Ať je již ve vašem 
týmu pouze několik pracovníků, nebo se jedná 
o velkou pracovní skupinu, Xerox ví, že tajemství 
je ve zjednodušení pracovních postupů - a to 
začíná díky používání Xerox Workflow Solutions, 
a to přímo na zařízení WorkCentre řady 5300.

Xerox Mobile Print Solution

S Xeroxem nebylo nikdy jednodušší být 
mobilní. Xerox dělá mobilní tisk jednodušší 
a pohodlnější, a přesto stále bezpečný. To je 
důvodem, proč umožňujeme pracovníkům, kteří 
musí stále cestovat, mít možnost tisknout z 
jakékoliv zařízení s emailem.

Xerox Mobile Print Solution je pouze jedním z 
mnoha personalizovaných řešení, ke kterým máte 
přístup přímo z dotykové obrazovky.

1 Se sadou pro síťové skenování 

2 Pouze kopírka/tiskárna/skener.



1
Inovativní dotyková obrazovka na zařízení 
WorkCentre 5300 činí obsluhu tiskárny tak snadnou, 
jak jen může být. Barevný dotykový panel s 
úhlopříčkou 178 mm, jasnými ikonami a intuitivní 
navigací, která usnadňuje obsluhu zařízení.

2
USB port na čelním panelu umožňuje rychle 
vytisknout dokument nebo naskenovat dokument na 
jakékoliv standardní USB paměťové zařízení.

3
Automatický duplexní dokumentový podavač na 110 
listů (DADF) rychle zpracuje jak jednostranné, tak i 
oboustranné originální dokumenty.

4
Manuální podavač pro speciální média a uživatelské 
formáty, s kapacitou 50 listů.

5
Volitelný velkokapacitní podavač* na 2 000 listů 
zvyšuje celkovou kapacitu zásobníků na 5 090 listů.

6
Standardně si můžete vybrat ze dvou zásobníků 
na 520 listů s podstavcem nebo tandemového 
velkokapacitního zásobníku na 2 000 listů.
* Vyžaduje velkokapacitní tandemový zásobník

7
Prostorově úsporný integrovaný kancelářský finišer s 
pohodlným sešíváním v jednom místě.

8
S kancelářským finišerem LX získáte výstupní zásobník 
na 2 000 listů, sešívání ve více místech a volitelně i 
zařízení pro tvorbu brožur.

Stručná fakta o WorkCentre™ řady 5300 
  Rychlost tisku a kopírování až 35 str./min.
 Výkonné skenování a faxování
 Tisk až na formát A3
 Rozlišení tisku až 1200 x 1200 dpi
 Maximální kapacita zásobníků: 5 090 listů
  Nejlepší zabezpečení ve své třídě –  
certifikace ISO 15408*

    
platformě Xerox Extensible Interface  
Platform® (EIP)

* Čeká na projednání

Š × H × V:
597 x 637,5 x 1 115 mm 

Tisk / kopírování /
skenování / faxování

A3

str./min35

WorkCentre 5335 s Velkokapacitní 
tandemový zásobník

Flexibilita s prostorem  
pro další růst
Zvolte si výkonnou kopírku formátu A3, 
přidejte možnost tisku, skenování a faxu pro 
zvýšení produktivity vaší pracovní skupiny. 
Jak bude objem vašich dokumentů vzrůstat, 
zařízení WorkCentre řady 5300 je připraveno 
se rozvíjet podle vašich potřeb.

7 8

3

4
8

5

6

2



© 2011 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být reprodukován v jakékoli formě bez svolení společnosti Xerox 
Corporation. XEROX®, XEROX a Design® jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation, registrované v USA a dalších zemích. Jako partner 
projektu ENERGY STAR® společnost Xerox Corporation potvrzuje, že tento produkt plní standardy normy ENERGY STAR z hlediska energetické 
úspory. ENERGY STAR a označení ENERGY STAR jsou ochranné známky, registrované v USA. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných 
výrobců. Informace v tomto prospektu mohou být změněny bez předchozího upozornění. BR146. 9/11 W5BBR-01MA

Rychlost
Kopírka WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335 Kopírka/tiskárna/skener WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Až 25/30/35 str./min 

Pracovní cyklus 100 000/125 000/150 000 stran měsíčně

Paměť 1 GB plus 160GB pevný disk 1 GB plus 160GB pevný disk/2 GB s volitelnou sadou PostScript

Podpora médií  
Vstup Standardně

 
Automatický duplexní dokumentový podavač: 110 listů, standardní formáty: A5 až A3; uživatelské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm

Manuální podavač: 50 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm

Vyberte jednu možnost Zásobník 1 a 2 s podstavcem: 520 listů každý; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm
Zásobník 1 a 2 s velkokapacitním tandemovým zásobníkem: 520 listů každý plus dalších 2000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5

Volitelně Velkokapacitní zásobník*: 2000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5

Podavač na poštovní obálky: až 60 obálek: DL, C5, volitelné formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup médií 
Standardně

Volitelně

Duální výstupní zásobník: 250 listů každý, odsazení pro nízký výstup

Integrovaný kancelářský finišer: výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů v jednom místě

Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení na tvorbu brožur 
(přehnutí, vazba V1)

Externí sešívačka: sešívá 50 listů

Automatický duplex Standardně

Kopírování  Vytištění první strany WorkCentre 5325/5330: 4,2 sekundy; WorkCentre 5335: 4,0 sekundy

Rozlišení (max.) 600 × 600 dpi

Funkce kopírování Automaticky oboustranně, elektronické kompletování, automatická volba zásobníku, funkce vytvoření úlohy, negativní/zrcadlený obraz, automatická tvorba 
brožury, tisk více stran na jeden list, funkce Auto RE, smíšené formáty originálů, vkládání desek, vzorová sada, kopírování knih, poznámky, vymazat zvenku/
zevnitř, režim plakátu, vodoznaky, kopírování ID dokumentů, rozvržení stránky, přetisk formulářů, potlačení pozadí

Tisk   Vytištění první strany

Není k dispozici

11 sekund

Rozlišení (max.) 1200 × 1200 dpi

Připojení 10/100/1000Base-TX Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0

Jazyky popisu stránky PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; volitelně Adobe® PostScript® 3™

Funkce tisku Automaticky oboustranně, zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba 
brožur, volba úvodních stran, volba média podle atributu, tisk více stran na jeden 
list, vodoznaky,  návěští, přizpůsobení novému formátu, volba výstupního zásobníku, 
tisk z USB

Skenování  Standardně Není k dispozici PDF, optimalizované PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, barevné skenování, 
skenování do emailu, skenování do adresáře

Volitelně Není k dispozici Sada pro síťové skenování (textově prohledávatelné PDF, komprese MRC, 
zobrazení náhledů, Scan to PC Desktop®, řešení různých obchodních partnerů 
Xerox)

Sada pro faxování  Volitelně Klasický PSTN fax (možnost jedné nebo tří linek) 

Volitelně Není k dispozici Internetový fax, sada pro faxování přes IP (T.38), sada pro konektivitu faxového 
serveru, LAN Fax, přesměrování faxu, oboustranné přijetí a odesílání faxu, tisk/
faxování až na formát A3, funkce vytvoření úlohy

Účtování  Standardně Auditron Auditron, standardní účtování Xerox – kopírování, tisk, faxování, skenování

Volitelně Není k dispozici Sada pro umožnění síťového účtování (řešení různých obchodních partnerů 
Xerox)

Zabezpečení Standardně 256bitové šifrování dat na pevném disku, přepsání obrazu na disku Zabezpečený tisk, přepsání obrazu, 256bitové šifrování dat na pevném  
disku, identifikace s LDAP/Kerberos/SMB, heslem chráněné PDF, šifrování  
FIPS 140-2, šifrovaný email S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email přes 
SSL, LDAP přes SSL, Audit Log

Volitelně Není k dispozici Secure Access Unified ID System®

Ostatní volitelné funkce Rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce, pracovní plocha, sada Unicode

Rozšíření na model kopírka/tiskárna/skener Není k dispozici

* Vyžaduje velkokapacitní tandemový zásobník

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Podstavec

Velko- 
kapacitní 
tandemový 
zásobník

Kancelářský finišer LX

Integrovaný 
kancelářský  
finišer

Duplexní automatický 
podavač předloh

Vazač brožur
Velko- 
kapacitní 
podavač



Vynikající barevný tisk a efektivita na dosah. Barevná multifunkční tiskárna 
WorkCentre 6015 přidává k tiskárně Phaser 6000/6010 užitečné funkce pro zvýšení 
produktivity. Vytvářejte profesionální materiály a uvolněte místo sloučením několika 
kancelářských zařízení do jediné barevné multifunkční tiskárny, která šetří náklady.

1
Integrovaná karta pro bezdrátový tisk je standardní 
součástí modelu 6015NI, který nabízí svobodu 
umístění kdekoli v kanceláři.

2
Snadná konfigurace nastavení díky intuitivní  
struktuře nabídky na jasném, podsvíceném  
displeji LCD a prakticky umístěným tlačítkům  
na předním panelu.

3
Automatický podavač dokumentů s kapacitou  
15 listů pomáhá zpracovat vícestránkové dokumenty 
ve formátech A5 až 216 mm × 356 mm (6015N  
a NI).

4
USB port na předním panelu umožňuje uživatelům 
rychle skenovat na libovolné standardní přenosné 
zařízení s rozhraním USB.

5
K dispozici jsou praktické funkce skenování, 
jako skenování do sítě, na e-mail nebo na  
paměťové zařízení s rozhraním USB v rozlišení  
až 1200 × 1200 dpi a 24bitových barvách/ 
8bitových odstínech šedi.

6
Funkce kopírování zahrnují zmenšení/zvětšení  
v rozmezí 25 %-400 %, automatické potlačení 
pozadí a mnoho dalších.

7
Vybaveno nejobvyklejšími funkcemi faxování  
s rychlostí 33,6 kbit/s (6015N a NI).

Phaser® 6000/6010 – 
stručná fakta

  Tisk rychlostí až 10/12 str./min.  
barevně a 12/15 str./min. 
černobíle
  1200 × 2400 dpi
  Výkonný 192 MHz/384 MHz 
procesor
  Simulace barev PANTONE®

10
12

Š × H × V  
(v zavřeném stavu)
394 mm × 304 mm × 
233 mm
Hmotnost:
10,7 kg

WorkCentre™ 6015 – 
stručná fakta

  Tisk rychlostí až 12 str./min. 
barevně a 15 str./min. černobíle
  Integrované bezdrátové 
připojení (6015NI)
  1200 × 2400 dpi
  Automatický podavač 
dokumentů s kapacitou 15 listů 
(6015N a NI)
  Výkonný 295 MHz procesor
  Simulace barev PANTONE®

Š × H × V:
410 mm × 389 mm × 
337 mm
Hmotnost:
15 kg

Kopírování/tisk/
skenování/fax/e-mail

A4

str./min. barevně/
černobíle

Tisk

A4

str./min. barevně

str./min. 
černobíle

12
15

12
15

1

2

4

3
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Správa zařízení
Phaser 6000: PrintingScout®, utilita pro nastavení tiskárny;  
Phaser 6010 a WorkCentre 6015: Xerox CentreWare® Internet 
Services, CentreWare Web, upozorňování na docházející toner 
e-mailem, Printing Scout®, Apple® Bonjour (pouze Phaser 6010  
a WorkCentre 6015N a NI)

Tiskové ovladače
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® verze 
10.5 a vyšší; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS,  
5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 
10.04 LTS (Server a Desktop) 

Podpora médií
Automatický podavač dokumentů: 60-105 g/m2; manuální 
podavač: 60-163 g/m2; Zásobník 1: 60-163 g/m2; druhy médií: 
kancelářský papír, silný kancelářský papír, recyklovaný papír, štítky, 
úvodní strany, natíraná média, obálky

Provozní prostředí
Teplota: v provozu: 10 °C až 32 °C; relativní vlhkost: v provozu: 
10 % až 85 %; hladiny akustického tlaku: Phaser 6000: při tisku: 
47 dB(A), v pohotovostním režimu: 20 dB(A); Phaser 6010: při 
tisku: 49 dB(A), v pohotovostním režimu: 21 dB(A); WorkCentre 
6015: při tisku: 50 dB(A), v pohotovostním režimu: 23 dB(A)

Napájení 
230 V: 220 V-240 V, 50 Hz, 5 A; Spotřeba: Phaser 6000: při tisku: 
158 W; v pohotovostním režimu: 31 W; v režimu spánku: 8 W; 
v režimu hlubokého spánku: 3 W; Phaser 6010: při tisku: 173 W; 
v pohotovostním režimu: 32 W; v režimu spánku: 10 W; v režimu 
hlubokého spánku: 4 W; WorkCentre 6015: při tisku: 220 W; 
v pohotovostním režimu: 34 W; v režimu spánku: 13 W; v režimu 
hlubokého spánku: 7 W

Rozměry (š × h × v)

Otevřené zásobníky:  
Phaser 6000/6010: 394 mm × 429,5 mm × 293 mm;  
hmotnost: 10,7 kg;  
WorkCentre 6015: 410 mm × 389 mm × 337 mm;  
hmotnost: 15 kg

Co je součástí dodávky
 Barevná tiskárna Phaser 6000/6010 nebo Barevná multifunkční 
tiskárna WorkCentre 6015
 software a dokumentace (Stručná instalační příručka,Stručná 
uživatelská příručka, Uživatelská příručka)

vé kazeta pro první použití: 500 stran*
kabel 

telefonní kabel pro fax (pouze u modelu WorkCentre 6015)**
kabel USB (pouze u modelů Phaser 6000 a WorkCentre 6015)

Certifikace
Certifikováno podle normy UL 60950-1/CSA 60950-1-07,  
2. vydání; směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES;  
EN 60950-1, 2. vydání; FCC část 15 třída B; směrnice pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 2004/108/ES; EN 
55022 třída B; EN 55024; směrnice ROHS (Omezení užívání 
některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických 
zařízeních) 2002/95/ES; označení GS; část 508 část 508; 
splňuje požadavky programu ENERGY STAR®

Spotřební materiál
Tonerové kazety*:
Černá: 2 000 stran 106R01634
Azurová: 2 000 stran 106R01631
Purpurová: 2 000 stran 106R01632
Žlutá: 2 000 stran 106R01633
(Produkt je dodáván s černou a barevnými tonerovými kazetami na  
500 stran*.)

*  Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy 
ISO/IEC 19798. Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, 
pokrytí a režimu tisku.

** Není k dispozici ve všech geografických oblastech.

Rychlost

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

Až 10 str./min. barevně/ 
12 str./min. černobíle Až 12 str./min. barevně/15 str./min. černobíle

Pracovní zátěž Až 30 000 stran měsíčně1

Podpora médií 
Vstup médií

Automatický podavač dokumentů  
pro skenování a kopírování:  
15 listů; uživatelské formáty: A5 až 216 mm × 356 mm

Hlavní zásobník: 150 listů; uživatelské formáty: 76,2 mm × 127 mm až 215,9 mm × 355,6 mm

Manuální podavač: 10 listů; uživatelské formáty: 76,2 mm × 127 mm až 215,9 mm × 355,6 mm

Výstup médií 100 listů

Oboustranný tisk Manuální

Tisk 
Výstup první strany Již za 17 s barevně/14 s černobíle

Rozlišení (max.) 1200 × 2400 dpi

Procesor 192 MHz 384 MHz 295 MHz

Paměť 64 MB 128 MB

Připojení 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

Jazyky popisu stránky GDI

Funkce tisku Kalibrované simulace barev PANTONE®, vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na list, uživatelské formáty médií, přizpůsobení velikosti stránky, změna 
měřítka, integrované odkazy na podporu, tisk pouze černě režim tisku pouze černobíle, režim Koncept, kompletování, vynechání prázdných stránek2

Kopírování 
Výstup první stránky

Již za 37 s barevně/20 s černobíle

Rozlišení kopírování 600 × 600 dpi

Funkce kopírování
Kompletování, zvětšení/zmenšení, automatické potlačení pozadí, kopírování knih,  
mazání okrajů, fotografický režim, kopírování více stran na jeden list

Faxování
Funkce faxu

33,6 kbit/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG, automatické 
opakované vytáčení, automatické zmenšení, adresář (až 8 
pozic pro vytočení jedním stiskem, až 99 položek v adresáři), 
odložené odeslání, vzdálený příjem (s externím telefonem), 
ochrana před nevyžádanými faxy, vytáčení posledního čísla, 
příjem do paměti, polling (přenos na vyžádání)

Skenování
Cílová umístění naskenovaných 
dokumentů

Skenování do sítě, na e-mail, na zařízení s rozhraním USB

Funkce skenování Rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 24bitové barvy/8bitové odstíny šedi, PDF/JPEG/TIFF

Zabezpečení Filtrování IP adres
IPv6, SNMPv2, 
filtrování IP adres

IPv6

Záruka Dvouletá záruka v servisním středisku
1 Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. 
2 pouze model Phaser 6000/6010

(u zařízení WorkCentre 6015 
probíhá certifikace)


