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Цветният принтер Phaser® 6700 повишава 
производителността на работните групи и позволява да 
фокусирате вниманието си върху най-важното – успеха 
на бизнеса Ви. 
Благодарение на печелившата комбинация от превъзходно качество на 
изображенията и изключително висока скорост на печат, Xerox Phaser 6700 
извежда бизнеса или работната Ви група на ново ниво на висока производителност. 
Получавате ненадмината точност на цветовете във всеки критично важен за 
бизнеса Ви отпечатан документ и допълнителните предимства на изключително 
лесната употреба и високата надеждност, която може да осигури само Xerox. 

Ненадмината 
производителност и 
продуктивност
Ако се стремите да изведете бизнеса 
си далеч пред конкуренцията, цветният 
принтер Phaser 6700 ще вдигне летвата 
по отношение на качеството на печата, 
производителността и надеждността.

•  Превъзходно качество на печата. 
Phaser 6700 осигурява истинска 
разделителна способност 2400 x 1200 dpi 
при печат. Комбинирайте това с Adobe® 
PostScript® 3™ и просто няма да откриете 
друг цветен принтер за работни групи, 
създаващ толкова реалистични цветни 
документи.

•  Без компромиси по отношение на 
скоростта. Получавате изключително 
качество на печата и невероятна 
производителност със скорости на цветен 
и черно-бял печат, достигащи 47 стр./мин 
letter формат и 45 стр./мин. А4. 

•  Стимулирайте производителността на 
най-натоварените Ви работни групи. 
Процесорът с 1,25 GHz и стандартната 
системна памет от 1 GB лесно се справят 
с непрекъснатия поток от комплексни 
задания.

•  Ваше задание с приоритет по ваш 
избор. Функцията Print Around позволява 
да поддържате производителността, 
премествайки заданието, чието 
изпълнение е задържано,  пред други в 
опашката за печат. 

•  Издръжливост на високи 
натоварвания. Месечното натоварване 
от 120 000 страници позволява да се 
справите с най-големите печатни обеми в 
офиса.

Лесна експлоатация в офиса и 
минимално въздействие върху 
околната среда 
Цветният принтер Phaser 6700 съчетава 
в себе си полезни функции, разработени 
с цел улесняване на работата в офиса за 
големи групи потребители, и интелигентни 
дизайнерски решения, подпомагащи 
усилията Ви за устойчиво развитие.

•  Авангарден интерфейс на сензорния 
екран. Авангардният интерфейс на 109 мм 
/ 4,3" цветен сензорен екран на цветния 
принтер Phaser 6700 максимално улеснява 
и ускорява операциите с устройството. 

•  Полезна помощна информация. 
Вградените помощни видеоматериали 
осигуряват бързо съдействие за 
отстраняване на неизправности директно 
от предния панел.   

•  Вграден двустранен печат. 
Конфигурациите Phaser 6700DN, DT и 
DX се предоставят с вграден модул за 
автоматичен двустранен печат на носители 
с грамаж до 220 г/м². 

•  EA тонер. В сравнение с обикновените 
тонери, нашият EA тонер се изпича при 
много по-ниска температура и понижава 
енергийната консумация с до 20%, 
а емисиите на CO2 с до 35%. Освен 
това той не съдържа масло и създава 
блестящи, гланцови отпечатъци дори и на 
обикновена хартия.    

•  Интелигентен избор на хартия. 
Phaser 6700 използва интелигентни тави 
за хартия, които елиминират догадките, 
показвайки всички налични видове 
носители и размери по време на печата.

•  Намалете месечните си сметки за 
електроенергия. Phaser 6700 отговаря на 
най-високите стандарти на ENERGY STAR® 
за икономия на енергия.*

     * конфигурации DN, DT и DX.

Спокойната работа е 
гарантирана
Благодарение на водещите в 
бранша технологии за безопасност и 
ненадминатата надеждност, можете да 
разчитате на цветния принтер Phaser 6700 
за безгрижна експлоатация ден след ден.

•  Сигурност на най-съвременно ниво. 
Phaser 6700 предлага 256-битово 
криптиране с използване на стандарта 
FIPS 140-2. Също така получвате вградена 
поддръжка на IPv6, IPsec, secure HTTPS и 
други стандартни за бранша функции за 
сигурност.  

•  Погрижете се документите с 
поверителна информация да не 
попадат в неоторизирани лица. 
Предлаганата функция за унищожаване 
на файла от хард диска на устройството 
след отпечатване (Image Overwrite) 
изцяло премахва конфиденциалните 
данни от вътрешната памет на принтера 
Phaser 6700.  

•  Печатайте защитено. Опционалният 
комплект за повишаване на 
производителността включва функцията 
за защитен печат, която задържа 
поверителните задания за печат на 
опашката, докато те бъдат отпечатани на 
самото устройство от автора им.

•  Проектиран за постоянно висока 
производителност. Phaser 6700 използва 
консумативи с дълъг живот, осигуряващи 
дългосрочна производителност без 
прекъсвания. Плюс, в редкия случай, 
ако се наложи ремонт, можете да се 
възползвате от водещата в бранша 
едногодишна гаранция на място и 
ненадминатата гаранция на Xerox за 
пълна удовлетвореност. 

•  Печатайте повече и по-дълго. 
Максималният капацитет за хартия от 
2 900 страници и висококапацитетните 
тонер касети позволяват Phaser 6700 да 
печата по-дълго и с по-малко прекъсвания 
за презареждане на консумативи.

•  Конфигурирайте веднъж и 
инсталирайте в целия офис. Не 
е необходимо всеки принтер да 
се конфигурира индивидуално. 
Конфигурациите на устройството могат да 
бъдат клонирани и изпратени до всички 
други цветни принтери Phaser 6700.
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Нужното съдействие, веднага

Вградените помощни видеоматериали осигуряват 
лесни и подробни инструкции за отстраняване 
на неизправности директно от цветния сензорен 
екран.

Бърза и лесна работа на място

Phaser 6700 предлага нов сензорен екранен 
интерфейс с големи и интуитивни цветни икони за 
лесна навигация.

1
109 мм / 4,3-инчов цветен сензорен 
потребителски интерфейс.

2
Бързият автоматичен двустранен печат е 
вградена функция във всички конфигурации с 
изключение на 6700N.

3
150-листовата многоцелева тава (стандартно 
в комплекта) поддържа широк диапазон от 
носители – от специални медии през картони до 
пликове с грамаж до 220 г/м².

4
550-листовата тава (стандартно в комплекта) 
позволява да добавите цял пакет хартия.

5
Две опционални 550-листови подаващи 
устройства за хартия предлагат допълнително 
удобство и осигуряват безпроблемно зареждане 
на носители.

6
Добавете 1 100-листовото висококапацитетно 
подаващо устройство и ще превърнете Phaser 
6700 в удобен офис принтер с общ капацитет от 
2900 листа. 

7
Опционалният финишър включва 1 000-листов 
стакер и 50-листово подшиване с телбод.

8
Опционален комплект за повишаване на 
производителността с 160 GB твърд диск.

Фактите накратко за 
Phaser® 6700
•   отпечатване със скорост до 

47 стр./мин letter формат и 
45 стр./мин. А4.

•  истинска 2400 x 1200 dpi
•   мощен 1,25 GHz процесор
•   Впечатляващо натоварване 

до 120 000 стр./месец
•   Отпечатване на първата 

страница със скорост, 
достигаща 8 секунди

Печат

A4

стр./мин45

Първоначалната снимка не излиза 
така, както искате? Използвайте 
падащото меню на Colour By Words 
и изберете “зелените цветове да 
станат по-тъмни” и “червените 
цветове да станат по-наситени.” 

Colour By Words: Интуитивно 
подобряване на цветовете
С Colour By Words не е нужно да се 
връщате в първоначалния етап и да 
манипулирате началните файлове. 
Можете да промените цвета на 
един обект или област, без да 
влияете на останалото изображение 
на страницата. Просто изберете 
желаните модификации на цветове от 
падащия списък и разпечатъкът ви ще 
се актуализира автоматично.
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Скорост (letter/A4)

Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX
До 47/45 стр./мин цветно или черно-бяло

Работно натоварване До 120 000 стр./месец1

Работа с хартия  
Изход на хартия Стандартно Тава 1 (МФT): 150 листа; нестандартни размери: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Тава 2: 550 листа; нестандартни размери: от 99 x 191 мм до 216 x 356 мм

Опция Допълнителна 550-листова тава: нестандартни размери: от 99 x 
191 мм до 216 x 356 мм

Стандартно Опция

Допълнителна 550-листова тава: нестандартни размери: от 99 x 191 мм до 216 x 356 мм Опция

Допълнително 1 100-листово подаващо устройство: нестандартни размери: от 99 x 191 мм до  
216 x 356 мм

Стандартно

Изход на хартия Стандартно

Опция

500 листа

Офис финишър: 1 000-листов стакер, 50-листов телбод

Автоматичен двустранен печат няма Стандартно

Печат  
Време за извеждане на първата 
страница От 8 секунди цветно / 7 секунди черно-бяло

Разделителна способност (макс.) До 2400 x 1200 dpi

Процесор 1,25 GHz

Памет (станд. / макс.) 1 GB / 2 GB

Възможности за свързване 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Опция безжична връзка, Apple Bonjour®

Езици за описание на страница Adobe® PostScript® 3™, емулация на PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (с опционален твърд диск)

Функции за печат Стандартни Драйвърни настройки Earth Smart, Colour By Words, Колиране (комплектуване), двупосочен драйвер, интелигентен дуплекс, оформление/
воден знак

Опция Комплект за повишаване на производителността: 160 GB твърд диск: изпреварващо отпечатване, 
защитено отпечатване, персонален печат, мострен комплект, безвъзвратно изтриване на данните на 
твърдия диск, съхраняване на формуляри/шрифтове

Стандартно

Сигурност SSLv3, IPsec, 802.1X автентификация, HTTPS, IPPS, SMTP автентификация, IPv6, SNMPv3, филтриране по IP адрес, FIPS, 256-битово криптиране, 
изтриване на изображението в буфера2

Гаранция Една година гаранция на място, гаранция на Xerox за пълна удовлетвореност на клиентите
1 Максимално месечно натоварване, очаквано в единични случаи. Не се очаква да се достига редовно.       2 Изисква комплект за повишаване на производителността и твърд диск.

Управление на устройството
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
сигнализиране с имейл, клониране, PhaserSMART®, 
отчитане на заданията, анализ на употребата, 
отпечатване на отчет за заданията, администраторски 
интерфейс на WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

Драйвери за печат 
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 
10.5 и по-нова версия, 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

Шрифтове 
PostScript® шрифтове: 173, PCL® шрифтове: 94

Работа с носители
Тава 1 (МЦТ): 60-220 г/м²; тава 2 и допълнителни тави 
с капацитет 550 листа всяка: 60-220 г/м²; 1100-листово 
подаващо устройство: 60-220 г/м²; Двустранен изход: 
60-220 г/м²; видове носители: обикновена хартия, 
предварително отпечатана, рециклирана, тежка, 
бланки, перфорирана, картон, тежък картон, гланцова, 
тежка гланцова, етикети, пликове, прозрачни фолиа, с 
нестандартни размери

Цветови стандарти
Калибрирани по PANTONE® емулации на точни цветове, 
Adobe® PostScript® независими от устройството цветове, 
международни цветови стандарти на CIE, цветови опции, 
ICC профил, Apple ColorSync®

Работна среда
Температура: съхранение: от -20° до 40° C; работна: от 
10° до 32°C; влажност: от 10% до 85%; нива на звуково 

налягане: при печат: под 59 dB(A); в режим на готовност: 
под 26 dB(A); нива на звукова мощност: при печат: под 
7,3 B(A); в режим на готовност: под 4,11 B(A); време за 
загряване (от спящ режим): 35 секунди

Електрически данни
110-127 VAC, 50/60 Hz, 12 A; Потребление на енергия: 
средно в работен режим: 637 W, в режим на изчакване: 
116 W, в спящ режим: 6 W; 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; 
Потребление на енергия: средно в работен режим: 
672 W, в режим на готовност: 118 W, в спящ режим: 
8 W; отговаря на изискванията на ENERGY STAR® 
(конфигурации DN, DT, DX)

Размери (ШxДxВ)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 мм, тегло: 42,2 кг; 6700DT: 
560 x 516 x 563 мм, тегло: 52 кг; 6700DX: 560 x 516 x 
780 мм, тегло: 62,8 кг

Сертификации
FCC част 15, клас A, Сертификация по UL 60950-1/CSA 
60950-1-07, знак CE, отнасящ се за Директиви 2004/108/
EC и 2006/95/EC, GOST, раздел 508 ADA, отговаря на 
изискванията на ENERGY STAR® (конфигурации DN, DT, 
DX)

Консумативи
Тонер касета със стандартен капацитет:
Черно: 7 100 страници1 106R01514
Циан: 5 000 страници1 106R01511
Магента: 5 000 страници1 106R01512
Жълто: 5 000 страници1 106R01513
Висококапацитетна тонер касета:
Черна: 18 000 страници1 106R01526
Циан: 12 000 страници1 106R01523

Магента: 12 000 страници1 106R01524
Жълто: 12 000 страници1 106R01525
Телчета (3 кутии) 008R12941
Редовна поддръжка
Светочувствителен барабан (циан):  
50 000 страници2 108R00971
Светочувствителен барабан (магента):  
50 000 страници2 108R00972
Светочувствителен барабан (жълто):  
50 000 страници2 108R00973
Светочувствителен барабан (черно):  
50 000 страници2 108R00974
Касета за отпадъци: 25 000 страници2 108R00975
1  Средностатистически стандартни страници. Декларирана производителност в 

съответствие с ISO/IEC 19798.  
Производителността може да варира според изображението, процента на 
покритие и режима на печат.

2  Приблизителен брой страници. Декларирана производителност, базирана 
на среден размер на задание = 4 страници формат A4. Производителността ще 
варира според дължината на заданието, размера на носителите и ориентацията.

Опции
550-листова тава 097S04150
1 100-листова тава 097S04151
Основа 097S04245
Комплект за повишаване на  
производителността с твърд диск 097S04179
Офис финишър 097S04152
–1 000-листов стакер, 50-листов телбод
Адаптер за безжична мрежа 
–  Захранващ конвертор по европейски  

стандарт 097S03741

www.xerox.com




