
Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6000/6010  
a multifunkční barevná tiskárna  
WorkCentre™ 6015
Zářivé barvy a efektivita  
v kompaktním provedení

Phaser® 6000/6010  
a WorkCentre™ 6015 
Barevná laserová tiskárna a  
multifunkční barevná tiskárna
formátu A4



Výjimečné barvy
•  Špičková tisková technologie. Osvědčená 

tisková jednotka Hi-Q LED nabízí stejnou 
revoluční technologii, která se nachází  
i v některých našich vyšších modelech,  
které používají grafici.

•  Působivá barevná hloubka. Všechna 
zařízení nabízejí úžasné barvy a působivou 
kvalitu tisku pro účinnou obchodní grafiku. 

•  Unikátní technologie EA tonerů od 
společnosti Xerox. Zaručuje ostrý text  
a vytištěné obrázky s nadstandardním 
leskem, kvalitou detailu a jasností. Nízká 
teplota fixace navíc šetří elektřinu. Jde  
o stejný, vysoce kvalitní toner, který se  
používá v našich vyšších produktech pro 
odvětví grafiky.

Vysoká výkonnost
•  Multifunkční produktivita. Prostorově 

nenáročná multifunkční tiskárna WorkCentre 
6015 šetří energii a náklady na spotřební 
materiál díky spojení funkcí kopírky, tiskárny, 
skeneru a faxu2. 

•  Tiskněte grafiku s důvěrou. Díky velmi 
rychlým procesorům a standardní paměti 
s kapacitou 64/128 MB si tiskárny poradí 
s každodenními potřebami tisku – včetně 
stránek s grafikou, fotografiemi a grafy.

•  Dostupnost. Ať již zvolíte připojení USB 
nebo do sítě, tato zařízení nabízejí vysokou 
produktivitu tisku i v reálném nasazení  
a řadu integrovaných funkcí.

•  Lepší výkon. Hotové projekty získáte  
během chvilky – rychlost tisku dosahuje až 
10/12 str./min. barevně a 12/15 str./min. 
černobíle  
.

Snadné použití v kanceláři, 
snadné použití v síti. 
•  Tiskněte a pokračujte v práci bez zdržení. 

Díky snadné instalaci a předem instalovaným 
tonerovým kazetám je tiskárna připravena 
k okamžitému použití.

•  Svoboda bezdrátového připojení.  
Umístěte tiskárnu WorkCentre 6015NI 
kamkoli v kanceláři díky standardnímu, 
integrovanému bezdrátovému připojení  
k síti.

•  Jednoduchá vzdálená správa.3  
Po připojení do sítě integrovaný webový 
server CentreWare® IS umožňuje kontrolu 
stavu tiskové úlohy nebo správu zařízení,  
aniž byste museli opustit váš počítač.

•  Velmi tichý provoz. Tiskárnu můžete umístit 
ve své blízkosti, aniž by vás rušila.

•  Praktický spotřební materiál. Ušetřete čas a 
skladovací místo díky snadno instalovatelným 
a velmi tenkým tonerovým kazetám, které lze 
použít s tiskárnou i multifunkčním zařízením.

•  Flexibilní podpora médií. Hlavní zásobník 
médií podporuje širokou škálu uživatelských 
médií a formátů, od štítků přes karton až  
po obálky. Praktický manuální podavač  
s kapacitou 10 listů umožňuje snadné 
vkládání médií a obálek.3

Barevná tiskárna Phaser® 6000/6010 a barevná 
multifunkční tiskárna WorkCentre™ 6015
Společnost Xerox činí ze špičkového barevného tisku díky zařízením 
Phaser 6000/6010 a WorkCentre 6015 jednoduchou, dostupnou záležitost. 
Naše nejmenší barevné tiskárny jsou výkonnými produkty vhodnými do 
kancelářského prostředí, které splní požadavky vašeho pracovního týmu na 
zpracování dokumentů.

1  V zavřeném stavu při srovnání s barevnými multifunkčními tiskárnami 
formátu A4 s tonerovou technologií tisku k červnu 2011.

2 WorkCentre 6015N a NI
3 Phaser 6010 a WorkCentre 6015



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
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15
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15
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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)
• tonerové kazeta pro první použití: 500 stran*
• napájecí 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)

www.xerox.cz


