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Barevná tiskárna Phaser® 6700 zvyšuje produktivitu 
pracovní skupiny, umožňuje vám více se zaměřit na to, 
co je důležité: váš obchodní úspěch. 
Díky vítězné kombinaci výjimečné kvality tisku a neuvěřitelně rychlému tisku, 
zařízení Xerox Phaser 6700 povznese produktivitu vaší společnosti či pracovní 
skupiny na novou úroveň. Získáte nepřekonatelnou přesnost barev u každého 
obchodně-důležitého dokumentu a zároveň výhody snadného použití a prověřené 
spolehlivosti, která je dostupná pouze s produkty Xerox. 

Bezkonkurenční výkon a 
produktivita
Pokud chcete zvítězit nad konkurencí, barevná 
tiskárna Phaser 6700 zvyšuje laťku v oblasti 
kvality tisku, výkonu a spolehlivosti.

•  Vynikající kvalita tisku. Tiskárna Phaser 
6700 tiskne ve skutečném rozlišení 2400 x 
1200 dpi. Zkombinujte to s originálním 
Adobe® PostScript® 3™, a zjistíte, že 
neexistuje jiná barevná tiskárna pro pracovní 
skupiny, které vytiskne vaše barevné 
dokumenty přesně v barvách, jak jste 
požadovali.

•  Žádné omezení rychlosti. Získáte 
výjimečnou kvalitu tisku plus neuvěřitelný 
výkon, a to při černobílém i barevném tisku, 
rychlostí až 47 str./min. 

•  Udrží vysokou produktivitu vaší pracovní 
skupiny. 1,25 GHz procesor a standardní 
1 GB systémová paměť snadno zvládnou i 
složité tiskové úlohy.

•  Vaše tisková úloha, vaše priorita. Funkce 
Print Around umožňuje tisknout další úlohy, 
i když některá zůstane v tiskové frontě, v 
důsledku nutnosti jiných zdrojů média. 

•  Odolnost pro vysoké zatížení. Měsíční 
pracovní cyklus 120 000 stran je dostatečný 
i pro nejvytíženější kancelářská prostředí.

Snadné použití v kanceláři, 
snadné použití v síti. 
Barevná tiskárna Phaser 6700 kombinuje 
užitečné funkce, které vám usnadní práce v 
kanceláři pro velké pracovní skupiny a chytrý 
design, který je zaměřen na zvýšení vaší snahy 
na udržení na trhu.

•  Rozšířené uživatelské rozhraní s 
dotykovou obrazovkou. Velká barevná 
dotyková obrazovka s úhlopříčkou 
109 mm/4,3 palců usnadňuje rychlou a 
snadnou obsluhu všem uživatelům. 

•  Užitečné funkce pro snadnou obsluhu. 
Integrovaná video nápověda přímo na 
ovládacím panelu umožňuje snadné řešení 
problémů.   

•  Standardní oboustranný tisk. Modely 
Phaser 6700DN, mají standardní oboustranný 
tisk na média do gramáže 220 g/m². 

•  EA toner. Náš EA toner se fixuje při mnohem 
nižší teplotě, čímž se snižuje spotřeba 
elektrické energie až o 20 % a emise CO2 až o 
35 %, v porovnání s běžným tonerem. Je také 
bezolejový, čímž má tisk zářivý lesklý povrch, a 
to i při tisku na běžný papír.    

•  Jednoduše chytřejší. Tiskárna Phaser 6700 
je vybavena chytrými zásobníky – zásobníky, 
které vám ukazují všechny dostupné typy a 
formáty médií během tisku.

•  Snižte měsíční výdaje za elektrickou 
energii. Zařízení Phaser 6700 prosazuje 
nejpřísnější normu ENERGY STAR® z hlediska 
úspory elektrické energie.*

     * Modely DN.

Klid na duši již ve standardu
Díky nejmodernějším bezpečnostním 
technologiím a nepřekonatelné spolehlivosti se 
můžete bez na barevnou tiskárnu Phaser 6700 
bez obav spolehnout každý den.

•  Nejmodernější zabezpečení. Zařízení 
Phaser 6700 nabízí 256bitové šifrování za 
použití standardu FIPS 140-2. Také získáte 
integrovanou podporu pro IPv6, IPsec, 
zabezpečené HTTPS  a další standardní 
bezpečnostní síťové funkce.  

•  Zamezte prohlížení vašich dokumentů 
neoprávněným osobám. Dostupná funkce 
přepsání obrazu na disku zcela odstraní 
nepotřebná data z interního úložiště v 
tiskárně Phaser 6700.  

•  Tiskněte bezpečně. Volitelná sada pro 
zvýšení produktivity s pevným diskem 
obsahuje funkci zabezpečeného tisku, která 
zadrží soukromé tiskové úlohy ve frontě do 
doby, než je majitel uvolní k tisku.

•  Vyrobeno pro udržení vysokého výkonu. 
Tiskárna Phaser 6700 využívá spotřební 
materiál s dlouhou životností pro delší dobu 
tisku bez přerušení. Navíc, i když je to velmi 
nepravděpodobné, ale pokud bude třeba 
opravit zařízení, vztahuje se na zařízení 
dvouletá záruka s opravou v místě instalace.

•  Tiskněte více, po delší dobu. Maximální 
kapacita zásobníků 2 900 listů a 
velkokapacitní toner zajistí delší dobu tisku 
bez přerušení.

•  Nakonfigurujte jednou, naklonujte na 
všechna zařízení. Není třeba konfigurovat 
každou tiskárnu jednotlivě. Konfigurace 
zařízení mohou být naklonovány a 
distribuovány na všechny ostatní zařízení 
Phaser 6700.
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Ta pravá pomoc

Integrovaná videa s nápovědou poskytují snadné 
řešení krok za krokem přímo na barevné dotykové 
obrazovce.

Rychlá a snadná obsluha

Tiskárna Phaser 6700 je vybavena zcela dobou 
dotykovou obrazovkou s většími, intuitivními 
barevnými ikonami pro snadnou navigaci.

1
Barevný dotykový displej s úhlopříčkou  
109 mm/4,3 palců.

2
Rychlý, automatický oboustranný tisk je standardní u 
všech konfigurací, kromě modelu 6700N.

3
Manuální zásobník na 150 listů (standardně) 
podporuje širokou škálu médií až do gramáže  
220 g/m².

4
Zásobník na 550 listů (standardně) umožní vložit celý 
balík papíru.

5
Dva volitelné zásobníky na 550 listů umožňují 
rozšíření celkové kapacity zásobníků, abyste nemuseli 
doplňovat papír ve spěchu.

6
Přidejte velkokapacitní zásobník s kapacitou 1 100 
listů a vytvořte z tiskárny Phaser 6700 pohodlné 
samostatně stojící zařízení s celkovou kapacitou 
zásobníků 2 900 listů.

7
Volitelný finišer obsahuje výstupní zásobník na 1 000 
listů a funkci sešívání 50 listů.

8
Volitelná sada pro zvýšení produktivity se 160GB 
pevným diskem.

Stručná fakta o zařízení 
Phaser® 6700
•  Tisk rychlostí až 47 str./min
•  Skutečných 2400 x 1200 dpi
•   Výkonný 1,25GHz procesor
•   Pracovní zátěž  

120 000 stran/měsíc
•   Vytištění první stránky za  

8 sekund

Tisk
Černobílá 
multifunkční 
tiskárna

str./min47

Originální fotografie nemá správné 
barvy? Použijte funkci Colour By 
Words a zvolte ze seznamu „žluto-
zelenou barvu udělat více zelenou" 
a "červenou barvu sytější." Perfektní 
výsledky.

Funkce úpravy barev podle slov: 
intuitivní vylepšení barev
S funkcí úpravy barev podle slov již 
nikdy nemusíte upravovat barvy na 
zdrojových datech. Můžete změnit barvu 
jednoho objektu nebo oblasti, aniž byste 
ovlivnili zbytek obrázku. Jednoduše 
si zvolíte požadované úpravy barev z 
rozbalovacího seznamu a výtisk bude 
automaticky upraven.
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Rychlost

Phaser 6700N Phaser 6700DN

Až 47 str./min. barevně / 47 str./min. černobíle

Pracovní cyklus Až 120 000 stran měsíčně1

Podpora médií  
Vstup médií Standardně Zásobník 1 (MPT): 150 listů, uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 2: 550 listů, uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm

Volitelně Přídavný zásobník na 550 listů: uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 
216 x 356 mm

Přídavný zásobník na 550 listů: uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm

Přídavný zásobník na 1 100 listů: uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm

Výstup médií Standardně

Volitelně

500 listů

Kancelářský finišer: výstupní zásobník na 1 000 listů, sešívání 50 listů

Automatický oboustranný tisk Není k dispozici Standardně

Tisk  
Vytištění první strany 8 s barevně/7 s černobíle

Rozlišení (max.) Až 2400 x 1200 dpi

Procesor 1,25 GHz

Paměť (stand./max.) 1 GB / 2 GB

Připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně externí bezdrátové připojení, Apple Bonjour®

Jazyky popisu stránky Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / emulace PCL® 5e, Direct PDF (s volitelným pevným diskem)

Funkce tisku Standardně Ovladače Earth Smart, úpravy barev podle slov, kompletování, obousměrné tiskové ovladače, chytrý duplexní tisk, vodoznak

Volitelně Sada pro zvýšení produktivity: 160GB pevný disk: funkce Automatická priorita úlohy, zabezpečený tisk, osobní 
tisk, tisk vzorové sady, přepsání dat na pevném disku, ukládání formulářů/písem

Zabezpečení SSLv3, IPsec, identifikace 802.1X, HTTPS, IPPS, identifikace SMTP, IPv6, SNMPv3, filtrování IP adres, FIPS, 256bitové šifrování, přepsání obrazu2

Záruka Dva roky v místě instalace.
1 Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.       2 Vyžaduje sadu pro zvýšení produktivity s pevným diskem.

Správa zařízení
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornění 
na email, klonování, PhaserSMART®, účtování úloh, analýza 
využití, sledování tiskových úloh, administrátorské rozhraní 
WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

Tiskové ovladače 
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 
10.5 a vyšší, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 
4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 
11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Možnosti písem 
PostScript® písma: 173, PCL® písma: 94

Podpora médií
Zásobník 1 (MPT): 60-220 g/m²; zásobník 2 a přídavné 
zásobníky na 550 listů: 60-220 g/m²; zásobník na 1 100 listů: 
60-220 g/m²; oboustranný tisk: 60-220 g/m². Typy médií: 
kancelářský papír, předtištěný, recyklovaný, média vysoké 
gramáže, hlavičkové papíry, děrované papíry, lesklý papír, 
samolepicí štítky, obálky, průhledné fólie, uživatelské

Standardy barev
Simulace přímých barev PANTONE®, Adobe® PostScript® 
barvy nezávislé na zařízení, mezinárodní standardy barev CIE, 
možnosti barev, ICC profily, Apple ColorSync®

Provozní prostředí
Teplota: skladování: -20 °C až 40 °C; provozní: 10 °C až 32 °C . 
Vlhkost: 10% až 85%.  Hladina akustického tlaku: při tisku: 
méně než 59 dB(A); v režimu Standby: méně než 26 dB(A). 
Hladina akustického výkonu: při tisku: méně než 7,3 B(A); v 
režimu Standby: méně než 4,11 B(A); doba zahřátí stroje 
(z režimu spánku): 35 sekund

Požadavky na napájení
110-127 VAC, 50/60 Hz, 12 A; spotřeba energie: průměrně 
za provozu: 637 W, v režimu Standby: 116 W, v režimu 
spánku: 6 W; 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; spotřeba energie: 
průměrně za provozu: 672 W, v režimu Standby: 118 W, 
v režimu spánku: 8 W; odpovídá normě ENERGY STAR® 
(konfigurace DN, DT, DX)

Rozměry (š × h × v)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, hmotnost: 42,2 kg; 
6700DT: 560 x 516 x 563 mm, hmotnost: 52 kg; 6700DX: 
560 x 516 x 780 mm, hmotnost: 62,8 kg

Certifikace
FCC oddíl 15, třída A, uvedeno v UL 60950-1/CSA 60950-1-
07, CE značka podle norem 2004/108/EC a 2006/95/EC, 
 GOST, oddíl 508 ADA, kvalifikováno pro normu ENERGY 
STAR® (konfigurace DN, DT, DX)

Spotřební materiál
Standardní tonerová kazeta:
černá: 7 100 stran1 106R01514
azurová: 5 000 stran1 106R01511

purpurová: 5 000 stran1 106R01512
žlutá: 5 000 stran1 106R01513
Velkokapacitní tonerová kazeta:
černá: 18 000 stran1 106R01526
azurová: 12 000 stran1 106R01523
purpurová: 12 000 stran1 106R01524
žlutá: 12 000 stran1 106R01525
Sponky do sešívačky (3 krabičky) 008R12941
Položky pravidelné údržby
Zobrazovací válec - azurový: 50 000 stran2 108R00971
Zobrazovací válec - purpurový: 50 000 stran2 108R00972
Zobrazovací válec - žlutý: 50 000 stran2 108R00973
Zobrazovací válec - černý: 50 000 stran2 108R00974
Nádobka na odpadní toner: 25 000 stran2 108R00975
1  Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798.  

Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí a režimu tisku.
2  Průměrné strany. Uváděná výtěžnost založena na průměrné úloze o 4 stranách 

formátu A4. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientaci média.

Volitelné příslušenství
Zásobník na 550 listů 097S04150
Zásobník na 1 100 listů 097S04151
Podstavec 097S04245
Sada pro zvýšení produktivity s pevným diskem 097S04179
Kancelářský finišer 097S04152
– výstupní zásobník na 1 000 listů, sešívání 50 listů
Adaptér bezdrátové sítě 
– evropská redukce napájení 097S03741
– britská redukce napájení** 097S03741
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